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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 по свећену беби Милици Јовановић – страдалој у Мошорину, 
у Рацији 1942. године, и свим жртвама тог страшног злочина.
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МУ ЧЕ НИ ЦИ ЧУ РУ ШКИ – ОТРГ НУ ТИ ОД ЗА БО РА ВА

Увод но сло во

Оку па ци јом де ла Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
11. апри ла 1941. го ди не, и кр ше њем Спо ра зу ма 
о (веч ном) при ја тељ ству Кра ље ви не Ју го сла
ви је и Кра ље ви не Ма ђар ске, од 12. де цем бра 
1940. го ди не, Ма ђар ска је по сле са мо пет ме
се ци по ка за ла ја сну на ме ру да, по сва ку це ну 
и не би ра ју ћи сред ства, ис ко ри сти Дру ги 
свет ски рат ка ко би сво је гра ни це по ме ри ла 
ка ју гу и се би при по ји ла се вер не кра је ве Кра
ље ви не Ју го сла ви је, од но сно про стор Бач ке. 
Та ко је од ред ба из на ве де ног Спо ра зу ма да 
ће по сто ја ти ста лан мир и веч но при ја тељ
ство из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и Кра ље
ви не Ма ђар ске оста ла са мо мр тво сло во на 
па пи ру, јер је очи глед но да Кра ље ви на Ма
ђар ска ни је искре но при сту пи ла скла па њу 

Спо ра зу ма ни ти је од у ста ла од пре тен зи је на 
Бач ку и сво је шо ви ни стич ке иде је по врат ка 
та ко зва них ју жних кра је ва у са став Ма ђар ске.

У оку па ци ји ју го сло вен ских те ри то ри ја 
уче ство ва ло је око 80.000 ма ђар ских вој ни ка. 
У са рад њи са Хи тле ро вим ге не ра ли ма, Ма
ђар ска је из ра ди ла план рас по ре да сво јих је
ди ни ца за упад у Краљевину Ју го сла ви ју. На 
дан про гла ше ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске, ма ђар ска Вла да је одо бри ла ре ген то ву 
за по вест о рат ним опе ра ци ја ма у ју жним кра
је ви ма и из да ла Про кла ма ци ју ма ђар ском на
ро ду да је вој на ин тер вен ци ја нео п ход на зарад 
(на вод не) за шти те ма ђар ског жи вља.

Већ у то ку но ћи, из ме ђу 10. и 11. апри ла 
1941. го ди не, ма ђар ска вој ска пре ла зи гра ни
цу са Ју го сла ви јом и, при ли ком за по се да ња 
Бач ке, према не ким исто риј ским из во ри ма, 
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ли ша ва жи во та ви ше од 3.500 љу ди (ма хом 
Ср ба), а пре ко 10.000 љу ди из ла же сви ре пој 
тор ту ри. У свом чу ве ном Ме мо ран ду му ре
ген ту Ми кло шу Хор ти ју, ма ђа р ски пар ла
мен та рац др Бај чиЖи лин ски Ен дре Кал ман 
(BajcsyZsi linszky En dre Kálmán), на во ди да 
је при ли ком ула ска ма ђар ске оку па ци о не 
вој ске у Бач ку уби је но око 8.350 љу ди, ма хом 
ци ви ла свих уз ра ста.

За оства ре ње свог па кле ног пла на, Ма ђар
ска се ста ви ла у слу жбу Хи тле ра и ње го вог 
ко нач ног ре ше ња Је вреј ског пи та ња, па је тако 
по ста ла де сна ру ка у спро во ђе њу Хо ло ка у ста, 
али је, исто вре ме но, са још ви ше жа ра ра
ди ла на ко нач ном ре ше њу пи та ња Ср ба, по
себ но оних на се ље них по сле 1. но вем бра 1918. 
го ди не.

Ме ђу пр вим од лу ка ма оку па то ра би ла је 
на ред ба вој ног за по вед ни штва, од 25. апри ла 
1941. го ди не, ко ја се од но си ла пр вен стве но 
на Ср бе, Је вре је и Ро ме:

„Сва она ли ца ко ја пре 31. ок то бра 1918. 
го ди не ни су има ла оп штин ску за ви чај ност 
на под руч ју Ве ли ке Ма ђар ске (без Хр ват ске), 
а ни су ни по том ци ова квих ли ца, тј. усе ље
ни ци или ко ло ни сти, ду жна су на пу сти ти 
под руч је др жа ве у ро ку од три да на, по чев ши 
од 28. овог ме се ца. На исе ље ње оба ве зни могу 
со бом по не ти – осим дра го це но сти – оне по
крет но сти ко је со бом мо гу од не ти, на да ље 
оно ли ко го то вог нов ца ко ли ко је по треб но 

за по кри ће нај ну жни јих из да та ка на ста лих 
са исе ље њем. Сва ки исе ље ник ду жан је држа
ти се пут ног прав ца у Ср би ји пре ко Пе тро
ва ра ди на, те под руч је Хр ват ске пре ко Ми
тро ви це на пу сти ти за је дан дан. Оне ко ји 
сво јој гор њој ду жно сти – ма из ког раз ло га 
– не удо во ље, од стра ни ћу бра хи јал ном си
лом, у ком слу ча ју гу бе ова ли ца, порeд дру
гих ка зни, и овом на ред бом њи ма оси гу ра не 
по год но сти […] Сва ки усе ље ник дру ге на род
но сти ду жан је у вре ме ну од 1. до 10. ма ја при
ја ви ти се лич но код уј ви де ског оде ље ња мађ. 
краљ. по ли ци је”.

Спро во де ћи ет нич ко чи шће ње над срп
ским и је вреј ским жи вљем у Бач кој и ужур
ба но ра де ћи на то ме да по сле рат на Ма ђар ска 
бу де др жа ва јед ног на ро да и јед не ве ре, Ма
ђа ри у сво јим звер стви ма ни су ни по че му 
за о ста ја ли за крв ни ци ма у но во ро ђе ној Па
ве ли ће вој зло чи нач кој Не за ви сној Др жа ви 
Хр ват ској. Овај по гром је из вр шен на нај сви
ре пи ји на чин, при че му ни је би ло ни ка квог 
кри те ри ју ма ко ји би по ште део ма кар нај о се
тљи ви ји део по пу ла ци је. Уби ја ни су сви ко ји 
су би ли на спи ску, а пр ви ре до ви кр ва вих 
спи ско ва су по пу ње ни име ни ма срп ских до
бро во ља ца, до бро сто је ћих ста ро се де ла ца и 
ин те лек ту ал не ели те. Из лич не ко ри сти, спи
ско ве су уна пред са ста вља ли углав ном нем
зе те ри – ло кал ни Ма ђа ри, при пад ни ци но во
фор ми ра них па ра вој них на род них стра жа, 
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а је дан део пре у зет је са ра ни јих спи ско ва 
по врат ни ка из за ро бље ни штва и од њих се 
ни је од сту па ло. Стар ци, же не, де ца, чак и одој
чад – ни ко ни је по ште ђен. О то ме је по сле 
ра та сли ко ви то све до чио чу ве ни чу ру шки 
па рох про та Па вле До жић: „Још за вре ме 
оку па ци је су ми го во ри ли не ки Ма ђа ри, ма
хом си ро ти ња, ка ко су њих не ки од бор и њи
хо ва го спо да на го во ри ли да уби ја ју Ср бе, а да 
су до би ли са мо кр ва ве ци пе ле, оде ло и ка пу
те, а ни су им да ли ку ће, зе мље и дру го што су 
им обе ћа ва ли”. 

Та ко су у Бач кој, од но сно Шај ка шкој, Но
вом Са ду, Ср бо бра ну и Бе че ју, у ја ну а ру 1942. 
го ди не, сми шље ном вој нопо ли циј ском ак ци
јом ко ја је, ра ди при кри ва ња зло чи на, до би
ла еу фе ми стич ки на зив Ра ци ја, на нај сви ре
пи ји на чин уби је ни и под лед Ду на ва и Ти се 
ба че ни (не ки су још би ли жи ви) Ср би, Је вре
ји и Ро ми, а у по је ди нач ним слу ча је ви ма су 
стра да ли и не ду жни Сло ва ци, Ру си ни, Ру си, 
Че си, Хр ва ти, Нем ци, Ма ђа ри и дру ги. Они 
ни су си сте мат ски уби ја ни као при пад ни ци 
од ре ђе ног на ро да или ве ре, не го због спле та 
не срећ них окол но сти. Не ки су по ста ли жр тве 
пљач ка шких хор ди, а не ки су, хра бро оста ју ћи 
уз сво је су се де и при ја те ље, уби ја ни на ли цу 
ме ста или за јед но са њи ма од во ђе ни на гу би
ли ште и ба ца ни под лед. Ову исти ну до ка зу
ју спи ско ви по зна тих жр та ва, ко ји сва ка ко 
ни су пот пу ни и ве ро ват но је да ни ка да не ће 

би ти ко нач ни, али је са свим ја сно да су зло чи
ни из вр ше ни у ме сти ма у ко ји ма су у нај ве ћем 
бро ју жи ве ли Ср би. У по гро му нису стра да
ли при пад ни ци не ких вој них или па ра вој них 
од ре да, или са мо по ли тич ки пр ва ци (би ло 
ко је по ли тич ке ори јен та ци је) и њи хо ви след
бе ни ци или „бун џи је” про тив оку па тор ске 
вла сти не го оби чан свет: учи те љи, ле ка ри, 
све ште ни ци, адво ка ти, за на тли је, па о ри...

За из вр ше ње зло чинâ, звер ска уби ја ња 
се ки ра ма, но же ви ма и дру гим хлад ним ору
ж јем, са ка ће ња, си ло ва ња де во ја ка и женâ, 
ра зна му че ња не схва тљи ва људ ском ра зу му, 
пљач ку имо ви не и из ну ђи ва ње нов ца за от куп 
жи вотâ упо тре бље не су вој нопо ли циј ске 
сна ге, а у ве ли кој ме ри и ло кал но ма ђар ско 
ста нов ни штво ко је је пре ко но ћи на о ру жа но 
и по ста вље но за пред став ни ке но ве вла сти и 
чу ва ре но вог по рет ка.

Као што је, на при мер, Ја се но вац сим бол 
стра да ња и ге но ци да над Ср би ма и Је вре ји ма 
у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској, та ко је и Чу
руг, пи то мо бач ко се ло на оба ли Ти се, сим
бол стра да ња и ет нич ког чи шће ња Ср ба и 
Је вре ја у ју жној Бач кој. Кроз бру тал но стра
да ње Чу ру жа на мо же се у пот пу но сти са гле
да ти це ло ку пан про цес ет нич ког чи шће ња 
Бач ке од Ср ба и Је вре ја. Чу руг је не са мо ме
сто где је за по чет по гром (Ра ци ја) 1942. го
ди не, не го и ме сто у ко јем су при ме њи ва не, 
па ка сни је по не где пре сли ка ва не, ужа сне и 
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сви ре пе ме то де му че ња и уби ја ња не ду жних 
љу ди. Чак и да је овај зло чин из вр шен са мо 
у Чу ру гу и ниг де дру го, сра мот но би би ло 
на зва ти га од врат ним еу фе ми змом Ра ци ја. 
По ред чи ње ни це да овај тер мин ни ка ко не 
од го ва ра раз ме ри зло чи на, он је не а де ква тан 
и по осно ву из вр ши ла ца овог не де ла, јер су 
у по ко љу не ду жног ци вил ног ста нов ни штва, 
по ред по ли циј ских сна га, уче ство ва ле елит
не вој не је ди ни це и до ма ће ма ђар ско ста нов
ни штво. Ни чим се, да кле, не мо же оправ да ти 
на зив Ра ци ја ко ји је пре ва ром на мет нут ка ко 
од стра не из вр ши ла ца – због скри ва ња пра ве 
раз ме ре зло чи на, та ко и од стра не но ве ко му
ни стич ке вла сти по сле ра та – ра ди из град ње 
та ко зва ног брат ства и из ми шље ног је дин ства 
свих на ро да и на род но сти у но вом то та ли тар
ном ре жи му.

Ко ли ко је ко му ни стич ким вла сти ма било 
ва жно да се за та шка исти на о овим зло чи ни
ма, по ка зу је и при мер Ми ло ра да И. Ћур чи на, 
по зна тог и под ко му ни стич ким кон спи ра тив
ним име ном Фи лип. На и ме, Ћур чин је као 
пар ти зан ски пр во бо рац био члан од ре да који 
се на Пу ста ји ће вом са ла шу су ко био са ма ђар
ском па тро лом, што је ка сни је ис ко ри шће но 
као по вод за по че так по ко ља у Чу ру гу. О сво
јим пар ти зан ским да ни ма на пи сао је књи гу 
Пу те ви ма сло бо де у рав ни ци ко ја је об ја вље
на 1974. го ди не. На слов књи ге са свим ја сно 
ука зу је на њен на ра тив. Уз то, је дан од из да

ва ча је био Са вез удру же ња бо ра ца НОРа 
оп шти не Жа баљ. Ми ло рад Ћур чин – Фи лип 
је био ви со ко по зи ци о ни ран и угле дни члан 
Ко му ни стич ке пар ти је, али ни то ни је би ло 
до вољ но да би се ње го ва књи га мо гла ола ко 
пу сти ти у на род. По све до че њу и да нас жи
вих Чу ру жа на, књи га је на ба вља на ис под ру ке, 
а све због све до че ња ау то ра и, из ме ђу оста
лог, из но ше ња по да тка да је у Чу ру гу уби је но 
око 2.000 љу ди, што је умно го ме од у да ра ло од 
ва же ћег дис кур са и на по ра вла сти да се ово 
стра да ње, као и мно га дру га срп ска стра ти шта, 
си лом из бри шу из на род ног се ћа ња. У де лу 
књи ге са под на сло вом Зва нич ни би ланс Ра ци
је, Ћур чин на во ди сле де ће: „Ма ђар ски фа ши
сти су о овим тра гич ним до га ђа ји ма во ди ли 
сво ју ста ти сти ку. Пред сед ник Вла де је пред 
по сла ни ци ма, из ме ђу оста лог, ре као: ’[…] Рас
по ла же мо са зва нич ним ста ти стич ким по да
ци ма, ко ји је са чи њен на осно ву спи ска […]’, 
па је об ја вио да је на под руч ју Бач ке у ра ци ји 
уби је но 3340 ли ца, од че га на те ри то ри ји сре
за жа баљ ског укуп но 1824. Пре ма из ве шта ју 
се ге дин ског жан дар ме риј ског окру га, по пис 
за око 1100 не ста лих ли ца у Чу ру гу је био још 
у то ку. Укљу чу ју ћи и овај број у зва нич ни 
из ве штај ма ђар ске вла де, мо же се твр ди ти да 
је у Чу ру гу уби је но бли зу 2000 ли ца, док је број 
жр та ва на те ри то ри ји сре за био око 3000 ли ца. 
Но, сва ка ко ови по да ци ни су пот пу но тач ни 
и због то га што мно ге жр тве ни је имао ко да 
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при ја ви, јер из по је ди них уни ште них по ро
ди ца ни је остао ни ко ко би их мо гао при ја
ви ти по пи си ва чи ма”.

Би ло ка ко би ло, тер мин Ра ци ја је вре
ме ном по стао ко ло кви јал ни на зив за по кољ, 
по гром и ет нич ко чи шће ње над Ср би ма, Је вре
ји ма и Ро ми ма и ни је за оче ки ва ти да га је 
мо гу ће про ме ни ти. Ипак, иа ко о ра зним по
ли циј ским ра ци ја ма слу ша мо сва ко га да на, 
јед на је Ра ци ја 1942. го ди не и те шко да ће је 
не ко мо ћи за ме ни ти за уо би ча је не ак ци је по
ли ци је, али са мо под усло вом да се у јав ном 
го во ру, а на ро чи то у струч ним кру го ви ма и у 
да ни ма се ћа ња на не ви не жр тве, из но си исти
на о овом стра шном зло чи ну без за др шке и 
ла жне по ли тич ке ко рект но сти. Раз у ме се да 
је нео п ход но да се у шко ла ма овој те ми по
све ти пу на па жња и да се у уџ бе ни ци ма исто
ри је и чи тан ка ма ко нач но об ја ви пу на истина.

У на шем за ла га њу да се што ја сни је на
пра ви раз ли ка из ме ђу ра ци је и Ра ци је 1942. 
го ди не, не ка ко је у сен ци оста ла чи ње ни ца да 
је по гром (Ра ци ја) 1942. са мо јед на епи зо да, 
сва ка ко нај стра шни ја, у стра да њу Ср ба и Је
вре ја од да на оку па ци је Бач ке па све до за вр
шет ка ра та. Уби ја ња и пљач ке, му чењâ и де пор
та цијâ је би ло и пре и по сле по гро ма (Ра ци је) 
1942. Срп ски на род ши ром Бач ке је пре тр пео 
не ви ђе но стра да ње. Са мо у пр вом на ле ту ма
ђар ске вој ске у Бач ку стра да ло је 32 се ла, а 
ни по што не сме мо за бо ра ви ти чи ње ни цу да 

су фор ми ра ни и са бир ни ло го ри у Бе че ју, 
Бач кој То по ли, Су бо ти ци, Сом бо ру, Апа ти ну, 
Вр ба су, Но вом Са ду, Бе ге чу, Оџа ци ма, Ти те
лу, Бач кој Па лан ци и Ка њи жи. То ком чи та
вог тра ја ња оку па ци је це ло куп не по ро ди це 
су де пор то ва не у кон цен тра ци о не ло го ре. 
Ма ло ко се вра тио из за ро бље ни штва и та кви 
слу ча је ви нај че шће ни су ни при ја вље ни нити 
по пи са ни. Бу ду ћи да је овај скром ни текст 
на ме њен за увод ник у ка та лог те мат ске из ло
жбе у Ар хи ву Вој во ди не Му че ни ци чу ру шки 
– отрг ну ти од за бо ра ва, од но сно веч ном се
ћа њу на све не ви не жр тве, нео п ход но је иста
ћи да је Чу руг сво ју пр ву жр тву под нео већ 
14. и 15. апри ла 1941. го ди не. Је дан од пр во
му че ни ка па кле ног ма ђар ског на ци стич ког 
пла на „јед на зе мља, је дан на род, јед на ве ра” 
био је углед ни про та Ва си ли је Сто ја ди но вић, 
пен зи о ни са ни све ште ник, стар 81 го ди ну, који 
је са сво јим си ном Ми ла ном и кћер ком Ма
ром Обре нов, учи те љи цом у пен зи ји, жи вео 
у Чу ру гу. 

У по сле рат ној пре су ди из ре че ној Дуп Ба
лин ту, ри мо ка то лич ком жуп ни ку из Чу ру га, 
ко ји је због до ка за них рат них зло чи на осу ђен 
на смрт стре ља њем, и из ја ва ма све до ка, из
ме ђу оста лог се на во ди да је име но ва ни на 
ве че ри у ку ћи Ја но ша Ко ва ча са ма ђар ским 
офи ци ри ма и по је ди ним ме шта ни ма ма ђар
ске на ци о нал но сти, 14. апри ла 1941. го ди не, 
по сле ис це ни ра не то бо жње по бу не срп ског 
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ста нов ни штва при ли ком ула ска ма ђар ске 
вој ске у Чу руг, ка да је уби је но не ко ли ко Ср ба, 
ре као да „про та Ва си ли је Сто ја ди но вић за слу
жу је смрт јер је 1918. го ди не гла сао за при са
је ди ње ње Вој во ди не Краљевини Србији и ти ме 
овај крај от це пио од Ма ђар ске”. Чи ње ни ца 
је да је про та Ва си ли је то га да на до ла зио код 
овог жуп ни ка са мол бом да ин тер ве ни ше код 
вла сти да се пу сте ње гов син Ми лан, као и 
Бо ри во је Ни ко лић, брат ње го ве сна хе Јул ке, 
удо ве Ми ло ша Сто ја ди но ви ћа, и сви Ср би 
ухап ше ни при ли ком ула ска ма ђар ске вој ске 
у Чу руг. Већ су тра дан, у зо ру, 15. апри ла 1941. 
го ди не, ма ђар ски вој ни ци ко је је пред во дио 
пот по руч ник ба рон Ин каи, до шли су у дво
ри ште про те Ва си ли ја Сто ја ди но ви ћа и све 
уку ћа не по ди гли из по сте ље и ис те ра ли ван 
ку ће. У до му про те Ва си ли ја та да су се, по ред 
про ти ни це Јо ван ке, си на Ми ла на и кћер ке 
Ма ре, по во дом вас кр шњих пра зни ка (до шли 
из Сом бо ра) за те кли и про ти на сна ха Јул ка 
са де цом (Ол га 7, Ма ра 10 и Љу би ца 11) и бра
том Бо ри во јем Ни ко ли ћем. Пре ма још увек 
жи вом пре да њу у Чу ру гу, вој ни ци су про ту 
са мо у до њем ве шу ис те ра ли у дво ри ште и 
оп ту жи ли да скри ва ко му ни сте, што је овај 
ста рац од луч но не ги рао. У то ку пре ме та чи не 
ку ће и по дру ма, оца Ва си ли ја су уда ра ли 
кун да ци ма та ко да је не пре ста но по ср тао и 
па дао. У јед ном тре нут ку је про ти на кћер ка 
Ма ра на ма ђар ском је зи ку упи та ла вој ни ке 

– За што нам ово ра ди те? Офи цир јој је уме
сто од го во ра уда рио ша мар од ко јег је па ла 
низ сте пе ни ште. Ка да се при ди гла, уз вра ти
ла је ша мар офи ци ру ко ји ју је од мах упу цао 
из већ при пре мље ног пи што ља. Још у све
сном ста њу, ле же ћи у соп стве ној ло кви кр ви, 
Ма ра се по но во обра ти ла свом џе ла ту – Још 
је дан, мо лим! Офи цир је у њу од мах ис па лио 
и дру ги ме так и са пре зи ром је упи тао – Хо
ћеш ли још је дан? Је два чуј ним гла сом, од го
во ри ла је – Да, мо лим! Та да је крв ник у Ма ру 
ис па лио и смрто но сни тре ћи хи тац. Про ту 
Ва си ли ја и ње го ве уку ћа не су са оста лим 
ухап ше ни ци ма из су сед ства – око че тр де се
так љу ди – по ве ли у оп штин ску згра ду. Та мо 
је стре љан и при сло њен уз зид шко ле, пре ко
пу та Оп шти не, окре нут гла вом на до ле, тач но 
ис под спо менпло че чу ве ном Чу ру жа нину 
Па чу Ла за ру, ле ка ру и ис так ну том ра ди ка лу 
и ми ни стру фи нан си ја Кра ље ви не Ср би је који 
се до кра ја жи во та за ла гао да ње го ва род на 
Бач ка бу де део Кра ље ви не Ср би је, због че га 
је на ве де но спо менобе леж је и по ста вље но 
на том ме сту 1940. го ди не. Из овог звер ског 
чи на ви ди се да су ма ђар ски оку па то ри по
ред све га оста лог има ли не у то љи ву жеђ за 
осве том. Ижи вља ва ње над те лом уби је ног 
про те Ва си ли ја по слу жи ло је као ме ра бру тал
ног за стра ши ва ња ло кал ног ста нов ни штва, 
а ис по ста ви ће се, и као увод у по гром о Бо
жи ћу 1942. го ди не. 
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Чу ру шки по кољ, као што је на пред на
ве де но, по слу жио је као сво је вр сна мон стру
о зна ве жба ма ђар ских сна га за на ста вак мор
бид них звер ста ва и по гро ма ши ром ју жне 
Бач ке. Чу ру жа ни су пр ви пре тр пе ли опа ка и 
стра шна му че ња, о че му све до че и спи ско ви 
жр та ва са опи сом сви ре по сти џе ла та. У овом 
увод ном тек сту ни је мо гу ће опи са ти сав па
као и стра хо ту кроз ко је су про шле жр тве, али 
ће мо, ра ди са гле да ва ња уби лач ке хи сте ри је 
и крв нич ког на го на џе ла та, на ве сти са мо неке 
слу ча је ве. За из вр ше ње зло чи на, пре ма из ја
ва ма све до ка, у не ко ли ко ве ли ких ка ми о на, 
до ве де ни су Ма ђа ри из Те ме ри на. Ма сов на 
стре ља ња у Но ва ко вом ма га ци ну и ма га ци ну 
чу ру шког Је вре ји на Лам пла, као и уби ја ња 
по дво ри шти ма и ку ћа ма, вр ше на су по уна
пред при пре мље ном пла ну. Жр тве су до во
ђе не до шко ле и Оп шти не или ових ма га ци на. 
Ус пут и на ли цу ме ста су пре мла ћи ва не и 
му че не, а за тим угу ра не у ма га цин. На ула зу 
ма га ци на је био по ста вљен ми тра љез, а крв
ни ци би са мо че ка ли ко ман ду за пу ца ње. За
тим би се ле ше ви из ба ци ва ли на по ље где су 
уна пред би ла спрем на ко ла и ка ми о ни ко ји
ма су од во же ни на оба лу Ти се и ба ца ни под 
лед. Они ко ји би не ком сре ћом пре жи ве ли 
ми тра ље ску ва тру, би ли су под вр га ва ни но
вим му че њи ма и кла њу.

О та квом до га ђа ју у Но ва ко вом ма гаци
ну, на Бо жић 1942. го ди не, све до чан ство је 

оста вио чу ру шки про та Па вле До жић: „Људи 
до ве де ни пред ма га зин Но ва ко ва ко ји је по
ред ку ће мо га та ста у ко јој сам био ја, пу ште
ни су у ма га зин око 10 са ти пре под не, а пре 
то га су мо ра ли да сто је на ули ци по ред зи да 
ру ка ма увис, па су их та ко ту кли. Ка да су ли ца 
ушла у ма га зин чуо сам ја сно жен ску пи ску, 
па кле ну дре ку, лар му, плач из че га сам за кљу
чио да их ту ку и му че. Ово је та ко тра ја ло до 
7. ја ну а ра уве че. У то ку да на ви део сам да на 
ко ли ма пре но се леш јед ног чо ве ка. 7. ја ну а ра 
уве че, у 7.30, по че ла је па кле на ми тра ље ска 
ва тра у ма га зи ну Но ва ко ва. Ка да је ов де на 
мо мен те пре ста ја ла ва тра, чуо сам пуц ња ву 
ко ја је до ла зи ла из прав ца шко ле и ма га зи на 
Лам пла. За вре ме пуц ња ве у ма га зи ну, од кога 
сам био уда љен 5 ме та ра у со би, чу ла се из 
ње га стра хо ви та пи ска, ци ка, дре ка, за по ма
га ње, ур ла ње, ро пац, гла со ви ко ји су ми стал но 
у уши ма, а ко је чо век ни је у ста њу да опи ше. 
Ово је тра ја ло от при ли ке је дан сат. Ма га зин 
је био осве тљен јер се из про зо ра са дво ри шта, 
ко је је су сед но дво ри ште ку ћи у ко јој сам био, 
ви де ла све тлост. Но чу ли су се пуц ње ви из 
ра зних пра ва ца се ла, и то пу шча ни. Све ово 
ми је, већ он да, да ва ло ути сак да је вр ше но 
на ко ман ду уна пред спре мље ну. Ка да је пуц
ња ва пре ста ла, чуо сам глас јед ног од Ма ђа
ра ко ји је пре жи ве ли ма ко ман до вао да чи
та ју ма ђар ски Оче наш и да пе ва ју ма ђар ску 
хим ну, а за тим сам чуо не ке не ар ти ку ли са не 
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гла со ве, са мрт не гла со ве […] На ша цр ква је 
била за пе ча ће на око два ме се ца. Као све ште
ник мо гу да твр дим да у се лу Чу ру гу ни су 
ни шта на шли, да ни је дан ме так ни је био ис
па љен на ма ђар ску вој ску или ору жа ну си лу. 
Ни у ку ћа ма ни су ни шта на шли иа ко су стал
но вр ши ли пре тре се ку ћа, а у по је ди не ула
зи ли и 4–5 пу та днев но”.

Из до ку ме на та ко ји се чу ва ју у Ар хи ву 
Вој во ди не у фон ду Ф. 183, Ко ми си ја за утвр ђи
ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча 
у Вој во ди ни – Но ви Сад (1941–1950), 1944–1948, 
мо же се ви де ти на ко је све на чи не су чу ру
шке жр тве уби ја не, што је по ста ло и обра зац 
му че ња и уби ја ња у по гро му (Ра ци ји) 1942. 
ко ји се, на не сре ћу, на ста вио да ље ши ром 
Шај ка шке, Но вог Са да, Ср бо бра на и Бе че ја. 
Ов де из већ на ве де них раз ло га на во ди мо са
мо не ке од њих:

Опа чић Мар ко, ме сар, уби јен се ки ра ма; 
Је вро си мов Ду шан, ра тар, три да на му чен, 

ве зан дро том, за тим му је ве ли ки клин уку цан 
кроз уши;

Срећ ков Ра ди вој, ра тар, од се че на гла ва;
Ша поњ ски Са ва, ра тар, уби јен гво зде ном 

лев чом;
Др Ђор ђе Јо ва но вић, ле кар, нај пре му 

пре те сте ри са не ру ке, за тим се ки ром раз мр
ска на гла ва;

Бај шан ски Ми ка, па пу чар, уби јен бати
на њем;

Ра дин Ру жа, рођ. 1923. го ди не, нај пре је 
му че на. Се кли јој гру ди и те сте ри са ли удо ве 
да је на кон цу по лу де ла и за тим уби је на.

И по ред свих стра хо та, мон стру о зно сти 
и из о па че но сти ових зло чи на и гор чи не ко ју 
иза зи ва ју у ду ши сва ког чо ве ка, при мер про
те Па вла До жи ћа на дах њу је ау то ре ове из ло
жбе Му че ни ци чу ру шки – отрг ну ти од за бо ра
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. По ред то
га, он је пре хап ше ња, иа ко је знао ка кав од
нос има ју ко му ни стич ке вла сти пре ма ње му, 
жу стро про те сто вао код Ме сног од бо ра ка да 
се до но си ла од лу ка о ру ше њу ри мо ка то лич
ке цр кве у Чу ру гу, и то као по сле ди це зло чи
на по ме ну тог чу ру шког жуп ни ка Ду па Ба
лин та, ко ји је, према не ким из во ри ма, био 
spi ri tus mo vens по ко ља и свих ре пре са ли ја 
пре ма Ср би ма у Чу ру гу то ком тра ја ња ра та. 
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Про та Па вле До жић је личним примером 
праштања показао да је памћење истинска 
врлина, а злопамћење грех и тако осве тлао 
образ своје пра во слав не па стве, као што су 
са дру ге стра не исто учи ни ли Пал Те ле ки 
(Pál Te le ki) и Бај чиЖи лин ски Ен дре Кал ман 
(BajcsyZsi linszky En dre Kálmán), сна жно се 
про ти ве ћи не де ли ма сво јих су на род ни ка, 
чи ме су, према ре чи ма јед ног на шег углед ног 
ар хи је ре ја, спра ли сра мо ту са ли ца сво га на
ро да. Они су, као и мно ги дру ги, осве тла ли 
образ сво јих су на род ни ка. До вољ но је ре ћи 
да је Пал Те ле ки извр шио са мо у би ство у знак 
про те ста због ак тив не по др шке ње го ве зе
мље ин ва зи ји на ци стич ке Не мач ке на Ју го
сла ви ју и зло чи на ко ји су том при ли ком по
чи ње ни.

Уз ви ше ни иде ал ове из ло жбе, ко ја би тре
ба ло да бу де пред ста вље на ши ром на ше зе мље, 
а не са мо у Но вом Са ду и Бач кој, је сте да се 
зло чин мо ра пам ти ти у ње го вом из вор ном 
об ли ку, без прикри ва ња и фалсификовања 
истине, али и да се то пам ће ње мо ра упо тре
би  ти за под виг пра шта ња. Јер, без пра шта ња, 
по том ци жр та ва и сви ми за јед но по ста је мо 
веч ни за ро бље ни ци мр жње ко ја нас вре ме
ном, у ду хов ном сми слу, све ви ше одва ја од 

пре да каму че ни ка и при бли жа ва њи хо вим 
џе ла ти ма. Ис пу ње ни гне вом и мр жњом, уме
сто кро то шћу, сми ре њем и пра шта њем, као 
ду хов ни и те ле сни по том ци све тих му че ни
ка не ће мо ли чи ти на сво је не бе ским вен цем 
овен ча не прет ке не го на њи хо ве крв ни ке, зло
чин це и уби це. Им пе ра тив на ше хри шћан ске 
ве ре јесте да се се ћа мо и не за бо ра вља мо, али 
и да пра шта мо и та ко гра ди мо за јед нич ку 
бу дућ ност са на ро ди ма са ко ји ма ве ко ви ма 
де ли мо исти жи вот ни про стор. Сва ки чо век 
ко ји др жи до исти не и прав де не мо же за ме
ри ти по том ци ма жр та ва и њи хо вим су на род
ни ци ма што се се ћа ју и не за бо ра вља ју, ни ти 
им ико мо же убро ја ти у грех жељу и по тре бу 
да стра дал ни ке из свог на ро да не пре пу сте 
за бо ра ву. Наше се ћа ње ни је по зив на осве ту, 
не дај Бо же, или на уда ља ва ње од на ших су
гра ђа на и на ших зе мља ка Ма ђа ра. Кул ту ра 
се ћа ња је сте пред у слов оп стан ка иден ти те та 
свих на ро да ко ји ве ко ви ма за јед но жи ве на 
овим про сто ри ма и због то га је по треб ни ја 
на ма и бу ду ћим ге не ра ци ја ма не го они ма ко
јих се се ћа мо. Из ло жба Му че ни ци чу ру шки 
отрг ну ти од за бо ра ва је брат ски по зив сви ма 
да на у чи мо исто риј ску и жи вот ну лек ци ју да 
се ова кво зло ви ше ни ка да, ни ко ме и ниг де 
не сме по но ви ти.

Про то је реј Владан Си мић
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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 Си мић
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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





ДОКУМЕНТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ
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Живко и Анка Дабић

Софија, Даница и Радивој Нинков

На фо то гра фи ји су Да ни ца Нин ков (до ма ћи ца, 
ро ђе на у Пе тров цу 1884. го ди не), Ра ди вој Нин ков 
(кро јач, ро ђен у Чу ру гу 1922. го ди не) и Со фи ја 
Нин ков (до ма ћи ца, ро ђе на у Чу ру гу 1922). Све 
тро је, да кле мај ка и ње но дво је де це бли за на ца су 
уби је ни за вре ме Ра ци је у Чу ру гу 6. ја ну а ра 1942. 
На ори ги нал ној фо то гра фи ји, на по ле ђи ни је за
пис „Ми ло ше бра те ево да ти се ја ви мо да смо фа
ло Бо гу здра ви” (Пи са но 1. X 1938). Бо же по да ри 
им рај ско на се ље. Мир њи хо вим бла гим ду ша ма. 
Сла ва им! (АВ, Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо
то гра фи ја бр. 334)

На фо то гра фи ји су ро ђе ни брат и се стра Ан ка 
и Жив ко Да бић. Ан ка је ро ђе на 1932. у Чу ру гу, а 
Жив ко 1934. го ди не. Уби ли су их ма ђар ски фа ши
сти 9. ја ну а ра 1942. го ди не у Чу ру гу. Ан ка је има ла 
де сет, а Жив ко све га осам го ди на. Не ка им је веч ни 
по мен и спо кој њи хо вој ду ши. (АВ, Ф. 183, Жр тве 
ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 66)

* До ку мен та се чу ва ју у Ар хи ву Вој во ди не у фон ду Ф. 183, Ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра 
и њи хо вих по ма га ча у Вој во ди ни – Но ви Сад (1941–1950) 1944–1948.
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Ва са Срећ ков, ме сар ски по моћ ник. Ро ђен је у 
Чу ру гу 1922. го ди не, а уби јен у Жа бљу 13. ја ну а ра 
1942. го ди не, то ком зло гла сне Ра ци је. Мир и спо
кој ње го вој ду ши, а на ма се ћа ње и на за бо рав. (АВ, 
Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 297)

Бран ко Ва ка њац, пра во слав ни све ште ник. Бран
ко је ро ђен 1907. го ди не у По пов цу, Оп шти на 
Бели Ма на стир (од оца Јо ва на). Слу жио је Бо гу и 
срп ском на ро ду као је реј, па рох у Чу ру гу. Био је 
су пруг Ми ли це, ро ђе не Ја но ше вић. Уби јен је 4. 
ја ну а ра 1942. го ди не за вре ме чу ру шке Ра ци је. 
По кој му ду ши. (АВ, Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру
гу, фо то гра фи ја бр. 40)

Бранко ВакањацВаса Срећков
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Аркадије Аришко Сегединац рођен је 1860, од 
оца ДимитријаМите, 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, 
Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 356)

Дра га По пов, оп штин ски ре дар. Ро ђен је 1891. 
го ди не у Чу ру гу. Уби јен је за вре ме чу ру шке Ра
ци је 5. ја ну а ра 1942. го ди не. По кој му ду ши. (АВ, 
Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 344)

Драга Попов

Аришко, Душица, Милица и Љубица Сегединац
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Про то је реј Ва си ли је Сто ја ди но вић, па рох чу
ру шки. Ро ђен је у Чу ру гу 1861. го ди не. Ње гов отац 
Жи ван био је сре ски на чел ник. Јав но је стре љан 
при ли ком ула ска ма ђар ске вој ске у Чу руг 15. апри
ла 1941. го ди не. Не ка му је по кој ду ши. (АВ, Ф. 183, 
Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 113)

Љу бо мир Ер де вик, ро ђен је 1909, у Чу ру гу. Био 
је се о ски кро јач, а имао је и сво ју кро јач ку рад њу. 
Био је оже њен Јо ван ком Ер де вик, ро ђе ном Вла о
вић. Је дан је од че тво ри це бра ће Ер де вик ко ји су 
уби је ни на Бад њи дан 1942. у чу ру шкој Ра ци ји. 
Не ка му је по кој ду ши и веч на сла ва. На по ле ђи ни 
ори ги нал не фо то гра фи је ко ја се чу ва у Ар хи ву 
Вој во ди не пи ше: „По здрав од Љу бо ми ра и Јо ван
ке. У Ни шу 6. VI 1938. Во ждо ва ули ца бр. 18” (АВ, 
Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 270)

Василије Стојадиновић Љубомир Ердевик
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Ђо ка Ва си љев, ра тар. Ро ђен је у Чу ру гу 1913. го
ди не, а уби јен је 5. ја ну а ра 1942. го ди не у чу ру шкој 
Ра ци ји. (АВ, Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то
гра фи ја бр. 349)

Иван ка Ка ле нић, до ма ћи ца, ро ђе на је у Ср бо
бра ну 1888. го ди не, а уби је на је 7. ја ну а ра 1942. 
го ди не за вре ме чу ру шке Ра ци је. По мо ли мо се за 
ње ну ду шу и не ка јој Бог по да ри рај ско на се ље. 
(АВ, Ф. 183, Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја 
бр. 283)

Ђока Васиљев Иванка Каленић
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Гордана и Нада Милин

Гор да на Ми лин, ро ђе на у Чу ру гу 1922. го ди не 
и њена сестра, уче ни ца На да Ми лин, ко ја је рође
на 1926. го ди не, та ко ђе у Чу ру гу. Њи хо ви мла ди 
жи во ти: Гор да на је има ла два де сет го ди на, а Нада 
ше сна ест, су пре ки ну ти 9. ја ну а ра 1942. го ди не у 
чу ру шкој Еа ци ји. Вјеч на им па мјат! (АВ, Ф. 183, 
Жр тве ра ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 244)

Хри сти на Тин ка Јо ва но вић, ро ђе на Ра ди шин. 
Би ла је уда та за Ђор ђа Јо ва но ви ћа. Тин ка је има
ла 41 го ди ну ка да је уби је на у чу ру шкој Ра ци ји 
9. ја ну а ра 1942. го ди не. Не ка јој Бог по да ри рај ско 
на се ље. Мо ли мо се за ње ну ду шу. До но си лац фо
то гра фи је био је ка са ци о ни су ди ја др Ми ли вој 
По по вић из Но вог Са да. (АВ, Ф. 183, Жр тве ра
ци је у Чу ру гу, фо то гра фи ја бр. 398)

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

Душан Јевросимов
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Милорад Доловац

Ружа Радин
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За пи сник са са слу ша ња 
три на е сто го ди шњег де ча ка 
Пе тра Ке ки ћа као све до ка 
до га ђа ја у чу ру шкој Ра ци ји 
1942. го ди не, са чи њен 12. 
ја ну а ра 1945. го ди не у Чу ру
гу. Пе тар Ке кић је у Ра ци ји 
из гу био оца, мај ку и ста ри ју 
се стру, а ње га је спа сао је дан 
ма ђар ски ци вил. (АВ, Ф. 183, 
АК ИНВ, 194)

Дара, Петар, Милица и Љубомир Кекић

Једини преживели члан поро
дице Кекић, Петар, са оцем Љубо
миром, мајком Даром и сестром 
Милицом који су страдали у чу
ру шкој Рацији 1942. године. (АВ, 
Ф. 183, Жртве рације у Чуругу, фо
тографија бр. 181)
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За пи сник са са слу ша ња Жи ва на По
по ва, над ни ча ра, као све до ка до га ђа ја 
у чу ру шкој Ра ци ји 1942. го ди не, са чи
њен 11. ја ну а ра 1945. го ди не у Чу ру гу. 
То ком Ра ци је, Жи ван По пов је био 
при ве ден и му чен за јед но са оста лим 
Чу ру жа ни ма, а при ли ком ег зе ку ци је 
ра њен. Ус пео је да се спа се та ко што је 
кри шом ис ко чио са ко ла на ко ји ма су 
но ше ни ле ше ви ка Тре ћој рам пи. (АВ, 
Ф. 183, АК ИНВ, 205)
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За пи сник са са слу ша ња Са ве Срећ
 ко ва, ра та ра, као све до ка до га ђа ја у 
чу ру шкој Ра ци ји 1942. го ди не, са чи
њен 12. ја ну а ра 1945. го ди не у Чу ру гу. 
Са ва Срећ ков је био при мо ран од стра
не ма ђа рских фашиста да сво јим ко
њи ма и ко ли ма пре ве зе ве ли ки број 
ле ше ва из Лам пе ло вог ма га ци на на 
Ти су где је мо рао да их ис то ва ра, на кон 
тога су их ма ђар ски вој ни ци ба ца ли 
под лед. (АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 221)
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За пи сник са са слу ша ња пра во
слав ног све ште ни ка у Чу ру гу Па вла 
До жи ћа као све до ка, ко је је одр жа но 
12. ја ну а ра 1945. го ди не у Чу ру гу, о 
до га ђа ји ма од 20. ја ну а ра 1942. ка да 
су ма ђар ски вој ни ци стре ља ли ше
сто ро Ср ба у дво ри шту чу ру шке Оп
шти не, под оп ту жбом да су ко му ни
сти. (АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 193)
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За пи сник са са слу ша ња Јо ван ке Ра
ди шић, до ма ћи це, као све до ка до га
ђа ја у чу ру шкој Ра ци ји 1942. го ди не, 
са чи њен 11. ја ну а ра 1945. го ди не у 
Чу ру гу. Јо ван ка Ра ди шић је у Ра ци ји 
из гу би ла си на, ко јег су ма ђа рски фа
шисти уби ли у дво ри шту ку ће, и му жа, 
ко ји је био од ве ден на Тре ћу рам пу и 
та мо по гу бљен. (АВ, Ф. 183, АК ИНВ, 
209)
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