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Велико хвала породици Николе Тубића, посебно 
унуки Вери Тубић, који су записе свога оца и деде 
даривали српској публици и историји на читање и 
размишљање.
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Реч уред ни ка

Нико ла Тубић, рат ник и стра дал ник, завр-
шио је сре ди ном новем бра 1944. годи не сво је 
беле шке о одре ђе ним тра гич ним зби ва њи ма која 
је про жи вео, макар у њего вој поро ди ци није било 
рат них жрта ва. Иако није навео када је тач но запо-
чео беле жи ти сво ја сећа ња, пре ма изве сним пода-
ци ма нај ве ро ват ни је је то било почет ком хрват-
ско-уста шке стра хо вла де од апри ла 1942. годи не. 
Можда су га сећа ња на дане Вели ког рата, када 
се као аустро у гар ски вој ник нашао на супрот ној 
стра ни од  Руса и Ита ли ја на, непри ја те ља који су 
се са изве сном дозом држа ли увре же них пра ви ла 
рато ва ња, наро чи то у дане вели ких хри шћан ских 
пра зни ка, инспи ри са ли да сво је успо ме не запи ше. 

Вели ки  (Први свет ски) рат био је рат вој-
ни ка, Дру ги свет ски рат био је рат тех ни ке и вели-
ких зло чи на.

Рат нису само вели ке бит ке и хра бре вој-
ско во ђе. Рат не опе ра ци је, доду ше, пла ни ра ју 
офи ци ри висо ког ран га, али их одра ђу ју обич ни 
вој ни ци, пла ћа ју ћи цех сво јом крвљу или оса ка-
ће ним тели ма.

Нико ла Тубић је упо знао непри ја те ља, 
гонио га је и био гоњен. У јед ном од таквих окр-
ша ја био је и рањен. Позна то је и како је збри-
нут и лечен, али се из њего вих руко пи са – што је 
чиње ни ца сама по себи вред на пажње – ниг де не 
може про чи та ти ни јед на једи на реч мржње пре ма 
непри ја те љу.
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Нема мржње пре ма непри ја те љу ни у опи-
су вели ких стра да ња, посеб но Срба, за време 
Неза ви сне Држа ве Хрват ске, нема је и када је реч 
о звер ским веша њи ма и стре ља њи ма неви них 
сеља на што су их спро во ди ли Хрва ти у уста шким 
уни фор ма ма. Ту чиње ни цу би наро чи то тре ба ло 
има ти у виду с обзи ром на то да је Тубић све стан 
да су сви ти зло чи ни има ју зајед нич ки име ни тељ 
– стра дал ни ци су махом били пра во слав ни Срби 
који ма, по уста шкој иде о ло ги ји, у Неза ви сној 
Држа ви Хрват ској није било место.

Туби ће ви записи опо ми њу на вели ко зло 
које је заде си ло њего ве сугра ђа не Шида и жите ље 
окол них села. Писао их је из лич ног угла, све до че-
ћи шта је све видео и про жи вео. Поне где запи су је 
речи и дру гих сапат ни ка и стра дал ни ка. У њего-
вим запи си ма нема „вели ких исти на“, поте кли су 
из руке чове ка који је завр шио само основ ну шко-
лу. Садр жај и сми сао су, иако речи делу ју про сто-
ду шно, више него јасни. Чита ње овог руко пи са не 
зама ра, већ чита о ца наво ди да не пре ки да запо че-
то.

У изда вач ком про гра му Музеј жрта ва гено-
ци да има про сто ра и за обја вљи ва ње и ова квих 
руко пи са. Такви запи си за истра жи ва че про шло-
сти пред ста вља ју мало откро ве ње у суво пар ној 
исто ри ји рат них зби ва ња, а за обич не чита о це 
зани мљи во све до чан ство о непо чин стви ма.

Нада мо се да смо на овај начин дели мич но 
испу ни ли про грам еди ци је насло вље не са Све до
чан ства. Запо чео је обја вљи ва њем рас пра ве Алек-
сан дра С. Јова но ви ћа о послед њем дану посто ја-
ња кон цен тра ци о ног лого ра под насло вом Бег 
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из јасе но вач ког пакла, Бео град 2014; наста вљен 
збир ка ма доку ме на та – Сла ђа на Бој ко вић, Мило-
је Пршић, Изве шта ји о вели ком зло чи ну. Доку
мен ти о аустро у гар ским зло чи ни ма уочи и после 
Цер ске бит ке, 1, Бео град 2014; Сла ђа на Бој ко вић, 
Мило је Пршић, Радо ван Пили по вић, Изве шта ји о 
вели ком зло чи ну, 2, Доку мен ти о аустро у гар ским 
зло чи ни ма уочи и после Колу бар ске бит ке, Бео-
град 2014. годи не. Сери ја је про ду же на поно вље-
ним изда њем сећа ња Нико ле Косту ра Повра так 
из мртвих, Бео град 2015. годи не. Наред на књи га 
била је збор ник доку ме на та о уста шкој орга ни за-
ци ји у пери о ду од 1938. до 1941. годи не – Вла де-
та Н. Мили ће вић, Usta ša Hrvat ska revo lu ci o nar na 
orga ni za ci ja, Бео град 2018. годи не.

Нада мо се да смо да и на овај начин бар 
дели мич но испу ња ва мо сво ју миси ју, јер чита о-
ци ма нуди мо зани мљи во шти во које неће оста ви-
ти рав но ду шним нико га ко се инте ре су је за про-
шлост, а самим тим и за бољу будућ ност.

+++
Ауто ров текст није у сво јој сушти ни 

мењан. Уне те су само мање изме не. Тако су, на 
при мер, бро је ви напи са ни сло ви ма, скра ће не речи 
су допу ње не у уоби ча је ним угла стим загра да ма.

При ли ком при ре ђи ва ња руко пи са за обја-
вљи ва ње намет ну ла се њего ва поде ла на вре мен-
ске и темат ске цели не, чиме је тек сту дода та пре-
глед ност.
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„За рат силе дају оруж је, бога та ши воло ве а 
сиро ти ња сино ве“

Шид на гра ни ци неба и земље

Срем, постој би на Нико ле Туби ћа, ауто ра 
записа, пред ста вљао би иде ал но место за живот 
да, због свог богат ства и поло жа ја, није постра дао 
у број ним сео ба ма наро да, у рато ви ма, про ме на ма 
држав них гра ни ца. Мно ги су наро ди про ла зи ли, 
живе ли и ради ли у срем ској рав ни ци, оста вља ју ћи 
за собом зна чај но исто риј ско и кул тур но насле ђе. 

Довољ но је поме ну ти да је Сир ми ум (Срем-
ска Митро ви ца)1 био један од чети ри пре сто на 
гра да Рим ског цар ства (Impe ri um Roma num), те 
да су рим ски царе ви Тра јан Даци јус, Ауре ли ан, 
Проб, Мак си ми ли јан Хер ку ли је, Кон стан ци је II и 
Гра ци јан рође ни баш у Сир ми ју му, у Сре му.2

Дуго је нај че шће поми ња ни извор о Сре-
му био подро бан, ана ли тич ки изве штај аустриј-
ског адво ка та и дипло ма те, Фри дри ха Вил хел ма 
фон Тау беа (1813–1888) о Сла во ни ји и Сре му.3 
У њему, гер ман ски пре ци зно, али и поли тич ки 

1 Miro sla va Mir ko vić, Sir mi um isto ri ja rim skog gra da 
od I do kra ja VI veka, Alta Nova, Beo grad-Zemun, 2006.

2 Алек сан дар Jовановић, Тло Срби је – зави чај рим
ских царе ва, Бонарт прес, Бео град, 2006. 

3 Фри дрих Вил хелм фон Таубe, Исто риј ски и гео
граф ски опис Кра ље ви не Сла во ни је и Вој вод ства Сре ма, 
ИП Мати ца срп ска, Нови Сад 1998. 
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обо је но, јер срп ски језик нази ва илир ским, Тау-
бе исти че плод не ора ни це и пито ми ну Сре ма, 
исцрп но наво де ћи исцрп не подат ке о насе ље ним 
мести ма, пољо при вре ди, ста нов ни штву, исто ри-
ји, вер ској ори јен та ци ји гра ђа на, лову и рибо ло ву, 
насе ља ва њу Нема ца, о могућ но сти ма еко ном ског 
раз во ја, кри ти ку ју ћи лењост и непред у зи мљи вост 
Или ра (пара граф 48, стр 52). „Глав ни језик земље 
је Илир ски (прим. аут. – срп ски), исти онај који се 
као матер њи, али пре ма разним нареч ји ма, гово ри 
у Алба ни ји, Дал ма ци ји, Хрват ској, Босни, Срби ји 
и јед ном делу Бугар ске. Изме ђу свих тих нареч ја 
отпри ли ке је она ква раз ли ка као изме ђу сак сон-
ског, рајн ског, фра нач ког, швап ског, бавар ског и 
аустриј ског нареч ја.“

Нарав но, Тау бе поми ње „неса вр ше ност“ 
илир ског јези ка, мада при зна је да посто је уџбе-
ни ци за њего во уче ње, док је, по њему, немач ки 
језик „уљу ђен“ па се на њему у XIX веку изво де 
позо ри шне пред ста ве, штам па ју нови не, обра зу ју 
потом ци виђе ни јих „Или ра“ тј. Срба.

Очи глед на су вечи та насто ја ња поли ти ча-
ра Беча да избри шу срп ско при су ство и башти ну 
гово ре ћи о исто ри ји Сла во ни је и Сре ма. Тако ђе, 
илир ски покрет „вас кр сао“ у Загре бу осам де се-
тих годи на 19. века потвр дио је про ду же так такве 
селек тив не и, како је вре ме пока за ло, импе ри јал не 
поли ти ке.

Пишу ћи о кон ти ну и те ту еко ном ског и 
поли тич ког зна ча ја Сре ма, Тау бе наво ди подат ке 
из путо пи са Ђено вља ни на Гри мал ди ја наста лог 
од 1120. до 1122. у који ма се поми њу руше ви не 
див них гра до ва из доба Римља на у Сре му. Шид, 
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пак, поми ње као мањи град.
Кроз веко ве су Шид и око ли на места, 

махом наста ње ни Срби ма, изне дри ли ства ра о це 
свих про фи ла што су лепо том и мудро шћу обо-
га ти ли срп ско кул тур но насле ђе и уче ство ва ли у 
фор ми ра њу наци о нал ног иден ти те та.

У срп ској исто ри ји Шид ће се пам ти ти по 
иде ја ма и дели ма Геор ги ја Мага ра ше ви ћа, осни-
ва ча Мати це срп ске4, гене рал-мајо ра и писца, 
Симе о на Пишче ви ћа5, сли ка ра свет ског рено меа, 
Саве Шума но ви ћа6, сли ка ра тако зва не мар ги нал-
не умет но сти, Или је Баши че ви ћа Боси ља7, поли-

4 Геор ги је Мага ра ше вић (1793–1830) један од осни-
ва ча дру штва Мати ца срп ска и уред ни ка Лето пи са Мати
це срп ске. Напи сао је дела „Исто ри ја нај ва жни ји поли тич-
ни при кљу че ни ја от Вијен ског мира 1809. до 1821. год“ и 
„Крат ка все мир на исто ри је“, попу лар ни пре глед исто ри је од 
ста рих вре ме на до њего ва доба. 

5 Симе он Пишче вић (1731–1798) рође ни Шиђа нин, 
пле мић ке лозе, поре клом од Паштро ви ћа, који је пре шао дуг 
пут од писа ра у аустриј ској вој сци до гене рал-мајо ра у Руси-
ји. Писао је о тешком поло жа ју Срба у Аустри ји и Угар ској, 
орга ни зо вао сео бу Срба у Руси ју. Сти гао је до самог руског 
дво ра и оста вио потом ству зна чај на дела попут „Исто ри-
је Срба и Изве шта ја о дожи вља ји ма Симе о на Сте па но ва 
Пишче ви ћа, гене рал-мајо ра и кава ље ра Орде на св. Ђор ђа“. 
Њего во дело инспи ри са ло је Мило ша Црњан ског да напи ше 
нај леп ши срп ски роман, „Сео бе“. 

6 Сава Шума но вић (22. јану ар 1896–30. август 1942) 
гени јал ни срп ски и европ ски сли кар и инте лек ту а лац, пото-
мак углед не шид ске поро ди це, погу бљен је у вре ме уста-
шких чист ки. Одбио је да пот пи су је сво је сли ке након што 
су уста шке вла сти Неза ви сне Држа ве Хрват ске забра ни ле 
упо тре бу ћири ли це. Виде ти и: Љуби ца Миљ ко вић, Сава 
Шума но вић – пре пу шта ње паси ји,  Гале ри ја Саве Шума но-
ви ћа (Шид), Принт ме диа, Бео град, 2007.

7 Или ја Баши че вић Босиљ (1895–1972), кла сик мар-
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ти ча ра и публи ци сте, Вито ми ра Кора ћа8, као и 
мно гих дру гих вред них после ни ка.

На жалост, стра да ња и вели ке људ ске 
жртве, углав ном Срба, током два свет ска рата, 
посеб но у вре ме посто ја ња Неза ви сне Држа ве 
Хрват ске (1941–1945.)9, оста ви ле су непре бол ну 
рану гра ђа ни ма Шида, Сре му и срп ском наро ду у 
цели ни.

Записи Нико ле Туби ћа (1896-1991) све-
до чан ство су о тешким вре ме ни ма у Сре му, на 
Бал ка ну и у Евро пи. Нису писа ни с наме ром да 
зади ве свет, нити да се мере са слав ним, свет ски 
при зна тим сугра ђа ни ма, нити да дају поли тич ку 
оце ну, већ да оста ве сли ку и атмос фе ру кра ја XIX 
и прве поло ви не XX века кроз која су се про би ја-
ли обич ни људи, Шиђа ни.

Шид је испра тио мно ге вла сти: од Кра ље-
ви не Дал ма ци је, Хрват ске и Сла во ни је у саста ву 
Аустро у гар ске мона р хи је, до Кра ље ви не Срба, 
Хрва та и Сло ве на ца касни је Југо сла ви је, Неза ви-
сне Држа ве Хрват ске10,Демо крат ске Феде ра тив-

ги нал не и умет но сти наи ве, само у ки сли кар који је у 62. 
годи ни почео сво ју умет нич ку кари је ру. Изла гао је у свим 
пре сти жним гале ри ја ма све та. Виде ти и: Дими три је Баши-
ће вић Ман ге лос, Мој отац Или ја, нацрт за анти мо но гра
фи ју, Дани ел принт, Нови Сад, 1996.

8 Вито мир Кораћ (1877–1941) публи ци ста и поли ти-
чар посве ћен бор би за рад нич ких пра ва  и соци јал де мо кра-
ти ју.

9 Јован Мир ко вић, Зло чи ни над Срби ма у Неза ви сној 
Држа ви Хрват ској, фото мо но гра фи ја, Свет књи ге, Музеј 
жрта ва гено ци да, Бео град, 2014, 5.

10 Стра хи ња Кур ду ли ја, Атлас уста шког гено ци да 
над Срби ма, ПВ „Euro pu blic“, Исто риј ски инсти тут САНУ, 
Бео град 1994, 51–59. 
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не Југо сла ви је, Феде ра тив не Народ не репу бли-
ке Југо сла ви је, Саве зне Репу бли ке Југо сла ви је а 
данас се нала зи у Репу бли ци Срби ји. 

У Шиду живи и ради око 18.000 Шиђа на, а 
око ли на бро ји око 34.000 ста нов ни ка.  

  Записи Нико ле Туби ћа 

Број ни су раз ло зи због којих успо ме не 
Нико ле Туби ћа (1896–1991) завре ђу ју да се нађу 
пред чита лач ком публи ком.

Нај пре, то је доку мент првог реда, све до-
чан ство ауто ра, оче ви ца два вели ка свет ска рата и 
стра да ња обич них вој ни ка и гра ђа на.

Уз то, неве ро ват но је да су ове две све ске 
оста ле сачу ва не у тур бу лент ним вре ме ни ма, када 
је и јед на реч била довољ на да гла ва лети са раме-
на и током којих су рат ни вихо ри про гу та ли вред-
не руко пи се Срп ске пра во слав не цркве, Народ не 
библи о те ке у Бео гра ду11 или тоне књи га и ста рих 
руко пи са уни ште них у Неза ви сној Држа ви Хрват-
ској и у савре ме ној Хрват ској.12

Разу мљи во је да, као тек пуно ле тан мла-
дић, Нико ла не уоча ва све стра хо те Првог свет-
ског рата што се пре те ћи над вио и над Шидом, 
као делом вој ног под руч ја, у којем су моби ли са ни 
мушкар ци од 21. до 40. годи не ста ро сти, уве де-
не ван ред не мере, сме ње на цивил на власт и уче-

11 Нада Гајо вић Злат ко вић, Стра да ње Народ не 
библи о те ке Срби је 6. апри ла 1941., ката лог изло жбе, Народ-
на библи о те ка Срби је, Бео град 1991.

12 Ante Leša ja, Knji go cid: uniš ta va nje knji ga u Hrvat
skoj 1990ih, Pro fil, Zagreb, 2012.
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ста ла масов на хап ше ња углед них Срба. Као тао-
ци мно ги су одве де ни у Арад: др Дра гу тин Грчић, 
др Мла ден Геор ги је вић, Олга Костић, др Емил 
Костић, Нико ла Крсма но вић, Мили вој Мило ше-
вић, Кузман Недељ ко вић, Маша Ракић, Сава Сла-
ву је вић, др Сте ван Стој ко вић, Ђока Спа јић, Бран-
ко Шума но вић, Добра Шума но вић, Јован Шума-
но вић, Сте ван Шалош и Сима Тубић. Мањи број 
тала ца, затво ре них у ста ну све ште ни ка Дими три-
ја Зеко ви ћа, тре ба ло је да јем че да Шиђа ни неће 
напа да ти аустро у гар ске вој ни ке ста ци о ни ра не у 
Шиду.13

Мето де наси ља Аустро у га ра над Срби ма 
ини ци ра не током Првог свет ског рата, лого ри – 
при си лан рад, узи ма ње тала ца масов не одма зде, 
зло чи ни који су згро зи ли Евро пу, рекви ри ра ње 
хра не и имо ви не, отво ре не пљач ке, забра на рада 
Срп ској пра во слав ној цркви, затва ра ње шко-
ла, забра на ћири ли це – ско ро иден тич но ће бити 
поно вље но у Дру гом свет ском рату, у вре ме Неза-
ви сне Држа ве Хрват ске, као и у послед њим гра-
ђан ским рато ви ма у рас па ду Југо сла ви је.

Тубић је у Првом свет ском рату при пад ник 
вој ске аустро у гар ске монар хи је чијим се гра ђа-
ни ном осе ћа. Од 1916. писар је у, како он вели, 
„бив шем 28.“ (тада 42. пеша диј ском пуку), саста-
вље ном махом од Хрва та и Срба. Очи то је да, с 
обзи ром на лошу репу та ци ју пука, Тубић изо ста-
вља његов пра ви назив те 1916. годи не када, веро-
ват но, почи ње да пише. 

На махо ве, чини се да је Тубић сле дио пут 
слав ног Пишче ви ћа који је и сам почео кари је ру 

13 Сима Томо вић, Шид моно гра фи ја, Општин ски 
одбор Саве за бора ца, Шид, 1973, 72–73.
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као писар у рату. У две све шчи це испи са не ћири-
лич ним писмом, зеле ним или црним масти лом, 
погдег де раз ли ве них сло ва (од воде, суза?), Тубић 
опи су је кључ не момен те сво га живо та: мај чи ну 
смрт, шко ло ва ње, запо сле ње, регру то ва ње и одла-
зак у Први свет ски рат у коме, као аустро у гар ски 
вој ник-писар, пра во сла вац, рату је у Буко ви ни, 
Руси ји и Ита ли ји. 

Сво ја сећа ња Нико ла иска зу је јед но став-
ним изра зи ма, сми ре на тона чак и када се суо ча ва 
са рат ним стра да њи ма која посма тра кроз при зму 
вој ни ка, писа ра. Очи глед но је да себе дожи вља-
ва као при пад ни ка аустро у гар ске вој ске, док су му 
непри ја те љи Руси, Руму ни, Коза ци и срп ске коми-
те. Дале ко на фрон ту, мокар и гла дан, оби чан вој-
ник нема вести о деј стви ма на дру гим рати шти ма, 
о пре го во ри ма вели ких сила. о поли тич ким сплет-
ка ма по куло а ри ма, о стра да њи ма чита вих наро да 
– вој ни ку је нај пре че да сачу ва живу гла ву и да 
се уда љи од места стра да ња. Тубић непре тен ци о-
зно, мир но, ређа дога ђа је, па с вре ме на на вре ме 
изне на ди лепим опи си ма при ро де, ваљ да једи ним 
лепим при зо ри ма на рати шту.

Иро ни ја суд би не мла дог писа ра, из малог 
погра нич ног места, јесте да први пут у живо ту 
путу је и то на Источ ни фронт, потом у Ита ли ју, па 
назад у Теми швар. Сво је вр стан црни хумор – рат-
ни тури зам. 

Њего во виђе ње Руса инду ко ва но је, нај ве-
ро ват ни је, одно сом аустриј ског еста бли шмен та и 
њего вом рефлек си јом на сата ни за ци ју Руси је.

Сто годи на је про те кло, мно ге гра ни це су и 
по више пута пре кра ја не уз огром на људ ска стра-
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да ња, но сушти на суко ба оста је иста:  тежња за 
доми на ци јом вели ких сила, осва ја ње нових богат-
ста ва и стра те шких поло жа ја, њихо ве жеље да 
зао ру Источ ну њиву.

У дру гом делу записа Тубић све до чи о гено-
ци ду и стра хо вла ди Неза ви сне Држа ве Хрват ске 
над Срби ма у вре ме Дру гог свет ског рата у Сре му, 
анек ти ра ном 1941. од уста шке држа ве.14.

Сво ју испо вест завр ша ва живо пи сном сли-
ком осло бо ђе ња Шида и Југо сла ви је, зајед нич ким 
сла вљем пар ти за на, све штен ства и гра ђа на Шида. 

Како живот често „пише рома не“ то се 
Тубић сада раду је Руси ма – осло бо ди о ци ма 1945, 
нека да шњим про тив ни ци ма са фрон та из вре ме на 
Првог свет ског рата. 

+++
Записи су дати у ори ги на лу, без лек сич ких 

и гра ма тич ких исправ ки, како би се јасни је осли-
ка ла лич ност ауто ра и пред ста вио локал ни шид-
ски говор првих деце ни ја XX века.

Мада Туби ће ви запи си оби лу ју језич ким 
недо след но сти ма, гре шка ма, то не ума њу је њихо-
ву вред ност – писа ни су у стре сним вре ме ни ма 
руком чове ка све сног мањ ка во сти соп стве ног 
обра зо ва ња али и зна ча ја доку мен та који оста вља 
поро ди ци и срп ском наро ду. Тубић, писар, баш 
као нека да вели ки Симе он Пишче вић, мада осли-
ка ва људе и дога ђа је из соп стве ног угла, не улеп-
ша ва ни сли ку о себи. Не таји свој бег из аустро-
у гар ске вој ске, скри ва ње, стра хо ве током Неза ви-
сне Држа ве Хрват ске. Пише отво ре но о неви ним 

14 Antun Mile tić, Kon cen tra ci o ni logor Jase no vac, IV, 
Гам бит, Јаго ди на,  2007, 15–34.
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тао ци ма стра да лим у току пар ти зан ске паље ви не 
жита и доку мен та по општи на ма, поби је ним од 
при пад ни ка Фру шко гор ског пар ти зан ског одре да, 
као и о хиља да ма незна них тала ца који ма су уста-
ше окон ча ле живот крај дру мо ва и желе знич ких 
пру га оста вља ју ћи за собом леше ве без крста и 
поме на.

Уоч љи ва је чисто та гово ра мла дог писа ра 
што све до чи о све сти Срба о зна ча ју очу ва ња срп-
ског јези ка и ћири ли це у Аустро у гар ској. Рет ки су 
стра ни изра зи сем, реци мо, чино ва у вој сци или 
дело ва нао ру жа ња. Чини се да је Аустро у гар ска 
успе ва ла да одр жи рела тив ни баланс и дисци пли-
ну међу Срби ма, Хрва ти ма и дру гим гра ђа ни ма 
у сво јој држа ви. Чиње ни це гово ре да су Срби у 
Сре му има ли сво је инсти ту ци је, нови не, ћири ли-
цу, цркве, а један такав детаљ изно си и поми ња ни 
Вил хелм фон Тау бе у спи су о Сла во ни ји и Сре му, 
наво де ћи да је одлу ком од 1776. годи не Беч под-
стре ки вао осни ва ње шко ла, али и донео одлу ку о 
сма ње њу бро ја пра во слав них мана сти ра само на 
оне који могу да издр жа ва ју бар осмо ри цу мона-
ха, како не би били „штет ни“ за дру штво! Лице-
мер но дода је да би желео да је исто пра ви ло при-
ме ње но и на като лич ке само ста не!15

У све га неко ли ко рече ни ца Нико ла Тубић 
поми ње поро ди цу и сво ју децу: тро ји цу сино ва 
Бошка, Мило ра да и Гој ка и кћер Цве тан ку и то 
на самом почет ку дру гог дела записа, о Дру гом 
свет ском рату. Изгле да да у том вре ме ну није било 
уоби ча је но, нити дру штве но при хва тљи во, изно-

15 Фри дрих Вил хелм фон Тау бе, Исто риј ски и гео
граф ски опис Кра ље ви не Сла во ни је и Вој вод ства Сре ма,  
ИП Мати ца срп ска, Нови Сад, 1998, стр. 72. 
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си ти лич не и поро дич не дета ље, па ни хва ли ти се 
успе си ма бли жњих. Добро вас пи та ње нала га ло је 
скром ност и дис кре ци ју.

Тек из моно гра фи је „Живот и дело“16, 
посве ће не Цве тан ки Тубић, њего вој кће ри, сазна-
је мо да је 1921. годи не Нико ла Тубић радио као 
бан кар ски слу жбе ник изме ђу два рата. Анек си јом 
Сре ма од Неза ви сне Држа ве Хрват ске 1941. годи-
не, као Србин, Тубић је изгу био запо сле ње. Поро-
ди ца је тешко саста вља ла крај с кра јем у рат ним 
годи на ма. Син Мило рад био је на при нуд ном раду 
у Бечу, Бошка је рат зате као у Срби ји, а Гој ко се 
пред крај рата при дру жио пар ти за ни ма. Цве тан ка 
је током рата, са дру гим иле гал ци ма, уче ство ва ла 
у при ку пља њу помо ћи за пар ти за не. Бошко се при-
дру жио пар ти за ни ма и поги нуо је као борац Дру ге 
про ле тер ске бри га де на Гату, код Гац ка, јуна 1942. 
Његов гроб поро ди ца је про на шла и оби шла тек 
након два де сет и осам годи на. Поро ди ци Тубић су 
1945. кому ни сти оду зе ли насле ђе но има ње.

Ина че, Нико ли на кћи, Цве тан ка, сло ви за 
јед ног од воде ћих еру ди та Шида. Сво јим допри-
но си ма на пољу спор та, музи ке, фол кло ра, фила-
те ли је, лин гви сти ке, међу на род не сарад ње, исто-
ри је, узор је мла ди ма и оми ље на је и међу мла дим 
и ста рим Шиђа ни ма.

+++
Како исто ри ју пишу побед ни ци, селек тив-

но и пре ма сво јим инте ре си ма, под ло жна је стал-
ном пре и спи ти ва њу, истра жи ва њи ма и утвр ђи ва-

16 Цве тан ка Тубић – Живот и дело, Народ на библи-
о те ка „Симе он Пишче вић“, Кул тур но обра зов ни цен тар, 
Шид 2015.
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њу чиње ни ца. Сва ки камен чић у том непре глед-
ном моза и ку упот пу њу је сли ку, дају ћи бољи увид 
у реал не дога ђа је. Као и живот, ни исто ри ја се не 
може зако ва ти само у јед ној димен зи ји.

Истин ски побед ни ци су, пак, они који успе-
ју да изне су гла ву из рат них вихо ра и смог ну сна-
ге да живе и раде. Неки и да оста ве све до чан ства 
попут Нико ле Туби ћа.





ЗАПИСИ
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ПРВИ ДЕО

1. Детињ ство и деча штво

„Во имја оца и сина и свја та го Духа. Амин!“

Годи на 1896. је она, када сам ја дана 9. 
децем бра први пут угле дао овај свет и све тлост 
дана. Отац ми је Игњат а мати Вуко са ва, која је 
за пар годи на иза како је мене дала на овај свет, 
усљед крат ке и неиз ле чи ве боле сти пре да ла сво-
ју пле ме ни ту душу Богу, а тело мате ри земљи на 
веч ни почи нак. Како је моја мати умр ла док сам ја 
био тек од две годи не ста ро сти разу мљи во је, да је 
нисам могао ни упам ти ти нити њеног лика зна ти. 
Може се пред по ста ви ти, како сам као дете мизер-
но одне го ван, јер су сви сусе ди мисли ли, да ћу и 
ја за крат ко вре ме поћи путем сво је мате ре јер ме 
после смр ти мате ри не при ми ше рођа ци на чува ње 
и негу, а како ва је то нега била, ко мате ре нема, 
тај нај бо ље зна. Ипак Бож јом мило сти осу је ти се 
мишље ње наших сусе да, те ја, хва ла Богу, напу-
них седам годи на када сам годи не 1903. пошао у 
први раз ред основ не шко ле. 

Шко лу сам успе шно завр шио годи не 1908. 
и нисам зао ста јао ни у јед ном раз ре ду. Као једи-
нац син, мислио сам, да ће ме отац после успе шно 
завр ше не основ не шко ле, дати на даље шко ло ва ње 
у гим на зи ју као и неко је моје дру го ве, али од све га 
тога ништа, ја сам морао оста ти код куће гле да ју-
ћи дру го како во зани ма ње. На занат ме нису хте ли 
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дати, јер сам био слаб, већ сам тако морао чека ти, 
док ми се не пру жи како ви лак ши посао у који би 
ме дали.

Тако је дошла годи на 1909. када ми се 
ука за ло место писар чи ћа код овда шњег суда и ја 
месе ца јула насту пим [на] то место као писар чић, 
где сам учио писа ти и пома ло пре пи си ва ти суд ске 
одлу ке. После пар месе ци бес плат но про ве де них 
у суду дадо ше ми прву пла ту, која је онда изна ша-
ла две кру не месеч но. Мизер но, али ипак добро, 
јер без те прве мале пла те не може доћи ни она 
већа.

После тога сам доби јао пет кр.[уна] па 
затим 10 кр.[уна] и конач но 20 кру на. У суду је 
посао био доста напо ран тако да сам мислио у 
неко ли ко навра та слу жбу напу сти ти, јер су на 
мене деч ка од 14-15 годи на нава ли ли доста вели-
ки посао у брзом и дугом писа њу на дик тан ду, 
а после тога огром ном пре пи си ва њу суд бе них 
реше ња.

У то доба ука же се мени бољи и лак ши 
посао код адво ка та др Фра ње Хор ва та и ја годи не 
1912. у про ле ће пре ђем од суда у кан це ла ри ју др 
Хор ва та. Ту сам био напла ћен 25 кру на месеч но. 
За онда шње при ли ке и за деч ка од 15 годи на, пла-
та је била довољ на, али током вре ме на била ми је 
пла та пови ше на на 35 кру на. Као деч ко без више 
школ ске нао бра збе, може се рећи да сам одмах 
кући при вре ђи вао чим сам у посао сту пио, дочим 
моји дру го ви, који су пола зи ли гим на зи ју, нису 
могли ништа зара ђи ва ти, него су њихо ви роди те-
љи тро ши ли још на њих и то кроз дуги низ годи на, 
док сам ја одмах првих дана како сам из основ-
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не шко ле иза шао оцу и кући при по ма гао. Волео 
сам и ја поћи на више шко ле, али мому оцу није 
било могу ће даље шко ло ва ти ме, јер је исти био 
са малим посе дом и сиро ма шног ста ња. Међу тим 
да се је отац мало више зало жио за мене, јер осим 
мене дру ге деце није имао, држим да би ипак 
могао бити шко ло ван, али ова ко са мање бри ге и 
тро шка по њега, ја сам остао код куће и био пре-
дан на милост и неми лост само му себи да бирам 
где ћу у слу жбу, па где боље ту дуље.
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2.1. Први свет ски рат

У кан це ла ри ји др Хор ва та био сам до месе-
ца јула 1914. где сам на пуно задо вољ ство сво га 
шефа оба вљао пове ре ни ми посао. Те годи не, дана 
26. јула буде про гла ше на све оп шта моби ли за ци ја 
бив ше Аустро-Угар ске под чије смо држа вљан-
ство и ми у то доба спа да ли, те мој шеф мора ју ћи 
ићи у вој ску затво ри кан це ла ри ју, а мене од слу-
жбе одпу сти.1

Као млад, за вој ску још неспо со бан, морао 
сам тра жи ти дру го место, док су сви ста ри ји напу-
стив ши сво је огњи ште, неко матер, оца, а неко 
жену и децу, мора ли поћи сво јој коман ди, и ода-
тле на бој но поље где је ваља ло поги ну ти, јер у 
рату није било шале, те су мно ги већ у први крај 
пла ти ли живо том боре ћи се на Срп ском и Руском 
фрон ту.

То је био рат у коме је уче ство ва ла цела 
Евро па и за који се у први мах мисли ло да ће тра-

1 Дели мич на моби ли за ци ја аустро у гар ске вој ске за 
рат про тив Срби је про гла ше на је 25. јула 1914. годи не, с тим 
што је први дан моби ли за ци је одре ђен за 28. јул, а 31. авгу-
ста је про гла ше на и општа моби ли за ци ја цело куп не ору жа-
не силе услед отпо чи ња ња опште моби ли за ци је у Руси ји. 
Аустро-Угар ска је моби ли са ла укуп но 3.350.000 људи, од 
тога 1.421.250 у опе ра тив ним једи ни ца ма, 400.000 до 600.000 
у поза дин ским једи ни ца ма, и око 1.350.000 људи рас по ло жи-
вих за попу ну губи та ка. У ово ме рату Срби, који су били с 
оне стра не Дри не, као К&К вој ни ци, пуца ли су на Србе на 
дру гој стра ни Дри не, у Срби ји.
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ја ти нај ду же неко ли ко месе ци. Међу тим, Свет ски 
рат је тра јао од авгу ста 1914. до окто бра 1918. 
Дакле пуних чети ри годи не и два месе ца и поред 
модер ног оруж ја, које су у то доба поје ди не вој ске 
има ле на рас по ло же њу (тешке топо ве, митра ље зе 
и ави о не).2

Када сам иза шао, одно сно када сам одпу-
штен из кан це ла ри је др Хор ва та, био сам јед-
но изве сно вре ме код куће без зани ма ња, те сам 
после тога у месе цу сеп тем бру 1914. добио место 
у бла гај ни Опшћи не Шид где сам вршио уло гу 
овр хо во ди те ља.3 Мој рад у бла гај ни био се допао 
тада шњем акци зи сти Сабља ку, те виде ћи пред 
собом деч ка вред на и за све спо соб на, изхо ди он 
мени место у Котар ској овла сти, да будем њему 
при руци и тако ја пре ђем из Опшћи не у Котар да 
тамо слу жим све до кон ца годи не 1915. У тој годи-
ни сви мла ди ћи рође ни год.[ине] 1895. или 1896. 
мора ли су ићи на став њу (вој нич ко-леч нич ки пре-
глед), па којег коми си ја про на ђе за спо соб ног, тај 
мора у вој ску и пре ма томе на бој но поље. Ја сам 
ишао те исте годи не два пута на став њу, и први 
пут про гла си ше ме на интер вен ци ју тада шњег мог 
шефа котар ског пред стој ни ка Саинт Фир ми на за 
неспо соб ног, а када је дошла дру га став ња наре-
ди ми мој исти шеф, да када дођем на ред за пре-
глед, да му то јавим, па ће он опет ићи код пред-
сед ни ка коми си је да ме заго во ри, да ме про гла се 
за неспо соб ног тако да би могао оста ти и даље 

2 Први (Вели ки) свет ски рат тра јао је од 28. јула 1914. 
до при мир ја 11. новем бра 1918. годи не – чети ри годи не, три 
месе ца и 15 дана (1916. годи на је била пре ступ на и има ла је 
366 дана).

3 Овр хо во ди тељ зна чи извр ши тељ.
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код њега у кан це ла ри ји, јер сам му био потре бан. 
Међу тим, ја уме сто да сам послу шао налог сво-
га шефа, одем на лекар ски пре глед без да сам му 
уоп ште шта јавио, и када сам дошао пред лека-
ра, овај ме огла си за спо соб ног, али у тај моме нат 
ула зи у салу, где се врши пре глед, мој шеф, који 
на сво је изне на ђе ње сазна је да сам про гла шен за 
спо соб ног и без у спе шно код пред сед ни ка коми-
си је Уај чи но ви ћа интер ве ни ше да ме оста ве код 
куће, али му пред сед ник одго ва ра да и њима тре ба 
тако вих деча ка, па да оста ви ствар како јесте, а он 
себи нека нађе дру го га деч ка, и тако сам ја ради 
сво је само во ље да нико га не молим, морао ићи у 
вој ску и упо зна ти све стра хо те и гро зо те про шлог 
Свет ског рата.

Дру го ви моји са који ма сам тада у разним 
кан це ла ри ја ма слу жио били су и то међ[у] први ма 
Тоша Сте ва но вић, Бошко Прња ић, Митар Кутла-
ре вић, Нико ла Недељ ко вић, који је сада већ покој-
ни, Вла да Крстић, Све ти слав Грчић (поги нуо на 
рати шту) и Пан та Пејић, који је умро. Сви ма мојим 
дру го ви ма који нису данас међу нама живи ма кли-
чем, нека им је Сла ва и лака црна земља, а моје 
сећа ње на њих бити ће у овој књи зи ове ко ве че-
но, те ће само један мој поглед на ову књи гу бити 
дово љан да их се сетим и у срцу свом запа лим им 
све ћу која ће зра чи ти над њихо вим још све жим 
хум ка ма у знак веч ног и искре ног при ја тељ ства.

До мога одла ска на рати ште про во дио сам 
лепе часо ве у кру гу мојих дру го ва, с који ма сам 
умео дели ти сва ко добро и зло.
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2.2. Одла зак  у вој ску и на фронт

Нај зад дође вре ме, када сам морао по сили 
зако на напу сти ти сво ју кућу и сво је дру го ве и оти-
ћи у вој ску, а то је било 21. јану а ра 1916.

Прво сам при до шао сво ме пуку бив шој 
28. пешач кој пуков ни ји у Оси јек4, где сам понај-
при је морао свр ши ти обу ку као и сва ки вој ник тј. 
вежбе у гађа њу и пуца њу као и рат не вежбе, што 
је све тра ја ло око три месе ца, па када сам ту обу ку 
свр шио, ука же ми се при ли ка те будем при мљен 
у кан це ла ри ји моје сат ни је за писа ра, где сам 
лепо господ ски живео, упо ре див ши живот јед-
ног регру та, са јед ним писа ром ком па ни је, толи-
ка је раз ли ка, да се пред ста ви ти немо же. Зна чи 
да сам само тада осе ћао комо ди тет за све вре ме 
мога слу жбо ва ња у вој ски. Тре ба поми сли ти како 
сам волео после уре дов них сати, ја деч ко са села, 
шета ти по осеч ким ули ца ма и посе ћи ва ти осеч ка 
кина и позо ри шта, што сам нај већ ма волео.5

Али и тому је морао доћи крај. Новем-
бра месе ца имао се фор ми ра ти један марш бата-
љон, а то је био 25 на бро ју, који је имао оти ћи на 
фронт, па како са сва ком ком па ни јом, или како смо 

4 Проф. др сц Иван Бал та, „Цивил ни живот и апро ви-
за ци ја у Оси је ку и Сла во ни ји у Првом свет ском рату“, Збор-
ник радо ва – науч но саве то ва ње, Архив Вој во ди не, Нови 
Сад, 29. окто бар 2015. 

5 Осек одно сно Оси јек је про жи вео тешке годи не 
током Првог свет ског рата: неста ши це хра не, глад, епи де-
ми је коле ре и црних боги ња, пол них боле сти, осам рат них 
кре ди та, збри ња ва ње вели ког бро ја рање ни ка и рат не сиро-
ча ди из Босне и Хер це го ви не, вели ки број рат них инва ли да, 
1.200 заро бље них Руса који су били на при нуд ном раду, рат-
не про фи те ре, дезер те ре, кри ми нал це, вер бал не делик те... 
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ми гово ри ли сат ни јом, мора ићи и писар, који ће 
има ти да води све књи ге и спи ско ве сво је мом ча-
ди те уоп ште све потреб не кан це ла риј ске посло ве 
оба вља ти, то јер дру гог писа ра није било, одре-
де мене, да ја морам као писар ићи на фронт и да 
имам све потреб но изли фе ро ва ти и спре ми ти (сав 
кан це ла риј ски при бор) као и ново оде ло и ципе ле, 
које сва ки вој ник доби је кад пола зи на фронт.

Месе ца новем бра 1916. кре нем ја са тим 
бата љо ном из Оси је ка на Руски фронт, којом при-
ли ком сам жеље зни цом про шао целу Маџар ску, 
али пре него оде мо на фронт цео наш бата љон 
имао је извр ши ти пре ко зиме 1916/1917. рат ну 
вежбу у месту зва ном Сент Миклош код Мун ка-
ча6, који се нала зи одмах испод Кар па та. Ту се 
је мом чад учи ла баца њу бом би, копа њу закло на, 
јури ши ма, пуца њу итд.

У томе селу био је живот за мене при лич но 
под но шљив и јер сам се поми рио са суд би ном, да 
морам као и оста ла бра ћа трпи ти и под но си ти све 
тешко ће. Исти на, на вежбу нисам ишао, али је ипак 
тешко кад никог свог позна тог немаш, све је око 
тебе туђе и стра но, па немам пра во с ким ни да раз-
го ва рам. У Сент Микло шу оста ли смо све до месе-
ца апри ла 1917. Тада смо мора ли поћи на фронт. За 
вре ме борав ка у Сент Микло шу доби јем ја упа лу 
левог ока од чега сам морао оти ћи у бол ни цу Мун-
кач где сам про вео више од месец дана мисле ћи да 
ћу се тада моћи изву ћи да неи дем на фронт, али ме 
та сре ћа није послу жи ла, јер су ми око зале чи ли и 
ја сам се морао вра ти ти натраг у сво ју чету.

6 Мун кач, град у онда шњој Угар ској, данас у Укра-
ји ни. Кроз веко ве у Мун ка чу и око ли ни живе ли су Руси ни, 
Јевре ји, Укра јин ци, Мађа ри, Поља ци, Руси, Чеси.
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Вели ке неде ље год.[ине] 1917. буде одре ђен 
наш пола зак на фронт, а на Вели ку сре ду били смо 
већ ваго ни ра ни и тада смо кре ну ли пут фрон ту. 
На Вели ки петак сти гли смо до послед ње ста ни це 
бли зу фрон та и ту смо се изва го ни ра ли при мив-
ши сво ју хра ну [за] дору чак. Након тога постро ји-
ли смо се и кре ну ли на фронт који је био уда љен 
од желе знич ке ста ни це 40-50 км. Тога дана сти гли 
смо у јед но село где смо сви пра во слав ни при су-
ство ва ли у цркви Слу жби Бож јој, јер је тога дана 
био Вели ки петак а мешта ни су били русин ске 
вере7, па смо се тако могли помо ли ти Богу за сво-
ју сре ћу на фрон ту. У том месту смо и пре но ћи ли 
и сутра дан, на вели ку Субо ту, кре ну ли смо даље.

Иду ћи тако кроз неке шуме, при ме ти ли 
смо на јед ној про се ки изло мље на кри ла од ави о на, 
који је био аустриј ски и одмах нам је било јасно да 
до фрон та није дале ко, јер су се по кад-кад чуле и 
дето на ци је од екс пло зи ја топов ских зрна.

Сада се нама почео ули ва ти страх, јер смо 
виде ли да ту ваља изгу би ти гла ву и чим се уз пут 
чуло зуја ње каквог ави о на одмах нам је наре ђе но 
да има де мо сви поле га ти, што смо ми са стра хом 
чини ли, али нам се међу тим ништа није деси ло 
јер је ави он ишао даље сво јим путем. У вече тога 
дана сти гли смо у фрон ту, јер се по дану није сме-
ло ићи, да нас неби непри ја тељ при ме тио.

Фрон та је била код места Сађа ва-Бохо ро-
ди ча ни8, те је Сађа ва била у нашим рука ма а Бохо-

7 Пра во слав ни Руси ни су при хва ти ли уни ју са Римо-
ка то лич ком црквом 1646. годи не, али су себе увек сма тра ли 
пра во слав ним хри шћа ни ма.

8 Сађа ва-Бохо ро ди ча ни тада под Аустро-Угар ском, 
данас у Укра ји ни.
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ро ди ча ни у руским vis a vis. Те ноћи буде сва мом-
чад поде ље на у чете и тако ја будем доде љен 9. 
чети 25. бата љо на 28. пука на фелд пост 396.9

Ту где смо сти гли и где смо доде ље ни била 
је фрон та али на тако згод ном поло жа ју да нас 
непри ја тељ ни у пола дана није могао виде ти када 
смо се кре та ли. Наше настан бе биле су зему ни ци 
покри ве не дебе лим бал ва ни ма и земљом а на десе-
так кора ча ја је била бој на лини ја толи ко дубо ка да 
се по њој могао кре та ти и нај ви ши човек непри ме-
ћен од непри ја те ља. За вре ме пуца ња поп не се на 
банак и тада је могу ће опет непри ме ћен гађа ти у 
непри ја те ља јер је тело осим гла ве сво закло ње но.

2.2. Ускр шњи пре кид ватре на фрон ту

Прва про спа ва на ноћ у фрон ти била је 
тешка и сумор на али када је сва ну ло, осва нуо је 

9 Домо бран ска осјеч ка пешач ка пуков ни ја (Osje-
ker Land we hr-Infan te rie-Regi ment Nr. 27, Eszéki 28. honvéd 
gyalo ge zred) била је пуков ни ја с под руч ја Кра ље ви не Хрват-
ске, Сла во ни је и Сре ма, тери то ри ја које су биле у саста ву 
Аустро-Угар ске. Пуков ни ја је осно ва на 1889. а рас фор ми ра-
на 1918/19. годи не. Сре ди ном 1914. укљу че на је у 42. домо-
бран ску пешач ку, зва ну „Враж ја“ диви зи ја. Упам ће на је по 
нечу ве ним зло чи ни ма над срп ским цивил ним ста нов ни-
штвом Сре ма и Мачве. Уче ство ва ла је у бит ка ма на Церу и 
Колу ба ри, осва ја њу Црне Горе, а затим је упу ће на у Гали ци-
ју. Почет ком 1918. годи не пре ба че на је на ита ли јан ски фронт 
на Сочи где оста је до кра ја рата. Сто жер (штаб) пуков ни је 
био је у Осје ку. Међу вој ни ци ма поме ну те диви зи је, на при-
мер, били су Хрва ти Јосип Броз Тито и Миро слав Крле жа, 
похр ва ће ни Сло ве нац Вла ди мир – Влад ко Мачек, Србин 
Све то зар При би ће вић и дру ги – Vla di mir Dedi jer, Josip Broz 
Tito, Pri lo zi za bio gra fi ju, Beo grad 1955,  63–65.
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леп сун чан дан, а осим тога и нај ве ћи наш пра-
зник Ускрс, пун радо сти и весе ља јер се тога дана 
на фрон ти сла ви ло и није ни јед на пушка пукла, а 
када сам оти шао у бој ну лини ју да погле дам како 
лежи непри ја тељ ски фронт, пре дам ном се ука за ла 
див на роман тич на доли на у самим лива да ма, а на 
1.600 мета ра уда ље но сти од нас био је Руски фронт 
поред кога је текла мала речи ца зва на Бистри ца, 
пре ко које се могло за слу чај потре бе пре ла зи ти, 
што су Руси учи ни ли – баш тога дана око девет 
сати у јутро про шло је неко ли ко Руса пар ла мен-
та ра ца у прав цу нашег фрон та носе ћи собом беле 
заста ве и нови не вика ју ћи непре ста но  : „Брат ко, не 
стре љај“. Наши су вој ни ци доби ли наре ђе ње да не 
пуца ју, а пољ ска стра на наша дове ла је Русе веза-
них очи ју у нашу лини ју а затим даље спро ве ла до 
Бри га де. Када смо ми виде ли како се на фрон ти 
поја вљу ју непри ја тељ ски вој ни ци да јед ни дру ги-
ма иду као у госте, није нам тада било тако стра-
шно, јер није било ни изда ле ка она ко како се то 
зами шља ло и како смо ми слу ша ли.10

Али, после изве сног вре ме на дола зи ло 
је до окр ша ја. Пада ле су око наших гла ва гра на-
те и шрап не ле, било је мртвих и рање них али у 
мањој мери. На томе месту задр жа ли смо се до 
кон ца месе ца јуна, када је непри ја тељ про био 
нашу фрон ту на левом кри лу, од нас уда ље но око 
пет-шест км коју су држа ли Мађа ри, па како су 

10 Као што се види, међу при пад ни ци ма зара ће них 
стра на – аустро у гар ске и руске – вла да ло је, у фор мал ном 
сми слу, ува жа ва ње и пошто ва ње, као зна ци чој ства и јуна-
штва. У дру гом свет ском рату, у Неза ви сној Држа ви Хрват-
ској, при пад ни ци хрват ске вој ни це врши ли су вели ке зло чи-
не баш на пра во слав не пра зни ке.
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се они услед нава ле Руса пову кли11, то смо и ми 
јед не ноћи мора ли пову ћи се са свог поло жа ја да 
испра ви мо лини ју да нам неби слу чај но непри ја-
тељ дошао иза леђа. Код повла че ња мора ли смо 
сву муни ци ју и бом бе које нисмо могли собом 
поне ти, сме сти ти на јед но место, покри ти сла мом 
и након одла ска послед њег вој ни ка – спа ли ти. 
Јед но вече сти же запо вест, да сав екс пло зив који 
се нала зи код вој ни ка (бом бе, пушча не гра на те, 
раке те и муни ци ја) има бити доне се но и ста вље но 
у моју пољ ску од дрве та сагра ђе ну кан це ла ри ју и 
све тамо сло жи ти, па кад све то би учи ње но, наба-
вље но је одне куд сла ме и сва та муни ци ја у кан-
це ла ри ји буде покри ве на сла мом а затим поли ве на 
петро ле у мом. Те вече ри око девет сати у вече било 
је већ све спрем но за пола зак, јер се по дану није 
сме ло кре та ти пошто би то непри ја тељ опа зио и 
онда осуо ватру на нас. Када смо тако сви били 

11 Алек сеј Алек се је вић Бру си лов, Рат не успо ме не, 
Геца Кон, Бео град 1937. Гене рал Бру си лов покре нуо је 1. 
јула 1917. годи не тако зва ну „офан зи ву Керен ски“, која се у 
исто ри ји рата нази ва и дру га Бру си ло вље ва офан зи ва. Наи-
ме, прва Бру си ло вље ва офан зи ва, јун-сеп тем бар 1916, била 
је обе ћа на Антан ти како би јој помо гли и сма њи ли при ти сак 
на Запад ном фрон ту. Била је изу зет но успе шна јер су раз-
би је не аустриј ске IV и VII арми ја, а Силе осо ви не изгу би ле 
су мили он и по вој ни ка (од којих 400.000 рат них заро бље-
ни ка) и 25.000 ква драт них кило ме та ра. Бру си лов је поко пао 
све наде Аустро у га ра за успех на Источ ном фрон ту када је 
поти снуо аустриј ско-немач ке тру пе код Ста ни сла ва и зау зео 
Халич. Воде ћи бит ке на рав ни чар ском тере ну и без закло-
на око Нови цја и Добро вља на стра дао је вели ки број вој ни-
ка наро чи то из 28. осјеч ке пуков ни је. Дру га Бру си ло вље ва 
офан зи ва је због неста бил ног ста ња у Руси ји, лошег снаб де-
ва ња али и немач ких вој них поја ча ња, обу ста вље на поло ви-
ном јула 1917. годи не.
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спрем ни за пола зак, пад не коман да за поје ди нач но 
отсту па ње у поза ди ну.

Када се и послед њи вој ник наше сат ни је 
буде пову као, један коман дир под о фи цир имао је 
наре ђе ње, да шиби цом пот па ли ону сла му у мојој 
кан це ла ри ји и да запа ли тамо сме штен екс пло зив. 
Ми смо у то доба већ били доста дале ко одма кли 
тако, да нисмо ни могли чути деј ство екс пло зи је 
од запа ље них бом би. 

Пошто смо се пову кли за неко ли ко кило-
ме та ра уна зад, дошли смо у неку шуму и тамо се 
про ви зор но ушан чи ли, само да би непри ја те ља у 
њего вом напре до ва њу што дуже задр жа ти могли.

Али је непри ја тељ био наср тљив, па је 
нава љи вао неби ли нас нека ко демо ра ли сао, јер 
је непри ја тељ у тим при ли ка ма увек слао напред 
сво је Коза ке, који су по злу позна ти као и срп ске 
коми те12, јер начи не страх и тре пет сво јом виком 
и брзи ном и што код њих нема ника кве мило сти, 
кога год стиг ну, они га смак ну. Зато је то код нас 
ули ва ло вели ки страх. На том поло жа ју задр жа-
ли смо се само два дана. Онда је непри ја тељ тога 
попо дне ва нава лио и са вој ском и са топ ни штвом 
и про био фрон ту на левом кри лу, тако да смо ми 
мора ли напу шта ти наше пози ци је и повла чи ти се 
кроз шуму назад. Неко ји наши запо вед ни ци офи-
ци ри са митра ље зи ма оста ли су у сво јим рово ви-

12 Срп ске коми те, одно сно срп ски чет ни ци, су, у 
ства ри, срп ски добро вољ ци који су се бори ли у Тур ској до 
бал кан ских рато ва 1912–1913, као и у Топлич ком устан ку 
и Црној Гори 1917. годи не про тив аустро у гар ско-немач ко-
бугар ских оку па тор ских једи ни ца. Да је лажна про па ган да 
у аустро у гар ској држа ви про тив срп ских чет ни ка допр ла 
и обич ног срп ског чове ка потвр ђу ју упра во и речи Нико ле 
Туби ћа.
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ма и са вој ни ци ма да би непри ја те ља задр жа ли од 
напре до ва ња. Али је непри ја тељ био упо ран да 
фрон ту про би је и то му је конач но успе ло, те је 
тако жесто ко нава љи вао, да је јури шао на бајо не-
те и том при ли ком јед ног нашег офи ци ра запо вед-
ни ка строј не пушке на бајо нет наби ли и тако га у 
њего вом закло ну уби ли а њего ву машин ку пушку 
сву излу па ли. Тај офи цир, кому момен тал но име 
незнам, поко пан је на том месту где је поги нуо, а 
њего ву хум ку виде ли смо када смо се истим путем 
вра ћа ли натраг када смо кроз осам дана опет 
непри ја те ља гони ли.

Код нашег повла че ња про ла зи ли смо у 
бежа њу куд који, кроз јед ну вели ку и доста густу 
шуму, па тако бега ју ћи изгу би ли смо пот пу но ори-
јен та ци ју и нисмо зна ли куда иде мо. Бежа ли смо 
куд који као пили ћи кад их кобац попла ши. Као 
вој ни ци јед не вели ке силе били смо добро опре-
мље ни са гуње ви ма, цел та ма13, вешом, обу ћом и 
оде ћом, па у том бежа њу баца ло се све са себе на 
све стра не по шуми, само да би чове ку било лак ше 
бежа ти. Ту се није гле да ло на огр тач, гуњ, рубље, 
муни ци ју, баца ло се све што је суви шно само да 
би се олак ша ло при бежа њу. У том бежа њу залу-
та ли смо дубо ко у шуму, незна ју ћи да ли бежи-
мо од непри ја те ља или иде мо к`њему и у том часу 
сасвим слу чај но наи ђе мо на јед ног нашег капе та-
на, који нас оку пи све око себе, изва ди сво ју бусо-
лу да би се ори[ј]ентисао и пока зао нам пра вац 
куда тре ба да иде мо, да би иза шли на јед ну про-
се ку. У том мете жу наи шао сам на јед ног Шиђа на 
Гли шу Нин ко ви ћа који ми пред ло жи да се са још 

13 Цел та је део вој нич ке опре ме – шатор ско кри ло.
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неко ли ци ном Сре ма ца сакри је мо у један џбун и да 
ту сакри ве ни саче ка мо Русе и њима се пре да мо. Ја 
из боја зни нисам хтео пред лог Гли шин при хва ти-
ти и про ду жим бежа ње у прав цу про се ка. Међу-
тим, Гли ша и њего во дру штво оста ну у шуми и 
пад ну у руско заро бље ни штво.14

Када сам ја изи шао на про се ку и удру жио 
се са оста лим бегун ци ма видео сам иза нас дале ко 

14 Спо ме ни ца Прве срп ске добро во љач ке диви зи је 
1916–1926, Про све та, Бео град 1926; Југо сло вен ски добро во
љач ки кор пус у Руси ји 1914–1918, Вој но и сто риј ски инсти-
тут ЈНА, Бео град 1954; Добро вољ ци у осло бо ди лач ким 
рато ви ма Срба и Црно го ра ца – збор ник радо ва са науч ног 
ску па одр жа ног у Кикин ди 11. и 12. апри ла 1996, Инсти тут 
за савре ме ну исто ри ју, НИП Кому на, Бео град 1996.

У кијев ском заро бље нич ком лого ру у Дар ни ци (Укра-
ји на) као и у Оде ској, Хар ков ској и Јека те ри но слав ској 
губер ни ји нала зио се нај ве ћи број сло вен ских заро бље ни ка 
из једи ни ца аустро у гар ске вој ске. Руска вла да при хва ти ла је 
насто ја ње заро бље ни ка да се боре на стра ни Срба. У дого-
во ру са срп ском вла дом, лета 1915. годи не, поче ло је пре ба-
ци ва ње добро во ља ца из Укра ји не Дуна вом у Срби ју. Тако 
је до сеп тем бра 1915. на бал кан ска рати шта пре ба че но око 
3.500 вој ни ка.

У Оде си је новем бра 1915. годи не фор ми ран Срп ски 
добро во љач ки одред, који је убр зо бро јао више од 1.000 вој-
ни ка и офи ци ра. При хва та ју ћи зах тев срп ске вла де да се од 
срп ских заро бље ни ка у Руси ји обра зу ју добро во љач ке једи-
ни це, руска врхов на коман да је уз сагла сност цара Нико ла ја 
II Рома но ва дозво ли ла свим јужним Сло ве ни ма што су се 
нала зи ли у заро бље нич ким лого ри ма у Руси ји да, под вођ-
ством офи ци ра срп ске вој ске, поста ну састав ни део руске 
коман де.

Прва срп ска добро во љач ка диви зи ја фор ми ра на је 16. 
апри ла 1916. у Оде си и бро ја ла је око 10.000 добро во ља ца 
под коман дом пуков ни ка Сте ва на Хаџи ћа. Током маја 1916. 
срп ске добро вољ це у Оде си посе тио је Нико ла Пашић, 
пред сед ник вла де Кра ље ви не Срби је.
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по при ли ци један км кроз про се ку, јед ну вели ку 
руску коло ну која нас је у сто пу гони ла и за нама 
пуца ла. Кур шу ми су били дум-дум и када слу чај-
но пого ди у дрво, он пук не као да ти је Рус за пета-
ма, па нам је то ули ва ло још већи страх. Бежа ли 
смо све брже и без об зир ни је док нисмо наи шли 
на један дубо ки канал који огра ђу је шуму и пре-
ко тог кана ла, изла зи ло се из шуме на јед ну лива-
ду. Али је пре ко тога кана ла била вешти на пре ћи: 
канал дубок, пун воде а пре ко њега поста вље но 
јед но дебље дрво шест мете ри дуго, пре ко кога се 
поје дин це пре ла зи ло.

За пре лаз по том дрве ту, човек је морао 
бити акро ба та да пре ђе, а да не пад не у канал. 
Пого то во ја који сам осим пушке носио собом и 
пун тежак рук сак спи са из кан це ла ри је. Дошав-
ши код пре ла за, а сре ћом послед њи, пре кр стим се 
са речи ма „Боже помо зи!“, кре нем напред пре ко 
дрве та.

Ишао сам али са стал ном слут њом да ћу 
пасти у канал, и сре ћом корак по корак пре ђем 
срећ но, а када сам пре шао чини ло ми се, да ми је 
један вели ки терет сишао с’вра та.

Онда се пре дам ном ука за лепа лива да 
у доли ни, пре ко које морам пре ћи и ући у дру-
гу шуму. Тако сам ишао до глав но га пута који 
води кроз шуму и што сам дубље зала зио у шуму, 
мрак се почео већ спу шта ти. Иду ћи тако про се-
ком, дођем до првих наших лини ја. Дужи ном пута 
ишла је непре глед на и недо глед на коло на вој ни-
ка, кола и коња која је пола зи ла пре ма поза ди ни, а 
она прва лини ја на коју сам наи шао поста вље на је 
само про ви зор но да од насту па ју ћег непри ја те ља 
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зашти ти сво ју одступ ни цу. У тој лини ји широ кој 
два-три кило ме тра, иско пао је сва ки вој ник себи 
гру до бран да би себи могао начи ни ти заклон од 
земље и у тој рупи лежао чека ју ћи да непри ја тељ 
наи ђе. На про се ку куда је наша вој ска про ла зи ла 
поста вље ни су са сва ке стра не по један митра љез 
који су били спрем ни да сту пе у деј ство, ако би 
се туда непри ја тељ поја вио. Када смо се пову кли 
дубо ко из шуме у поза ди ну, дошли смо до ста-
рих, од пре иско па них закло на па смо се ту на 
чисти ни задр жа ли оче ку ју ћи непри ја те ља. Ноћ 
смо про ве ли мир но спа ва ју ћи под ведрим небом, 
али сутра дан када је сва ну ло, ми смо мисли ли да 
непри ја тељ неће тако брзо за нама. Међу тим још 
пре руч ка поче ли смо доби ја ти топов ске гра на те 
од непри ја те ља, који се нала зио у шуми сакри-
вен. Код нас је ста ње било врло очај но када је тога 
дана поче ла и киша пада ти, па с јед не стра не бије 
по нама киша а с дру ге непри ја тељ. За оне вој ни ке 
наше који су бега ју ћи кроз шуму све сво је ства ри 
(каба ни цу, деку, цел ту) поба ца ли, мора ли су она-
ко мокри и поки сли лежа ти у сво јим закло ни ма у 
бла ту и води и дрх та ти од зиме, али је сре ћа још у 
томе била, што је било лето, месец јуни, па се је 
ово зло и под но си ло. Гази ли смо кроз спој не јар ке 
вели ко бла то тако, да смо од њега начи ни ли пра ви 
мал тер.

Ја сам у том рову про во дио дане и ноћи, 
па нема ју ћи ништа над гла вом, ја разап нем у том 
закло ну сво ју цел ту и тако сам под њом спа вао, а 
киша је пада ла и гра на те сву да око мене пра шта ле.

Ту смо се задр жа ли пуних осам дана па 
када је осмо јутро осва ну ло угле да ли смо леп сун-
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чан дан, а пред нама дале ко у шуми виде ли смо 
вели ке ватре и дим, што је био знак да непри ја-
тељ отсту па. Морам напо ме ну ти да је на нашем 
левом кри лу фрон та била дан рани је јака топов-
ска и митра ље ска ватра тако, да је непри ја тељ ска 
лини ја про би је на и онда је непри ја тељ да изјед на-
чи сво ју лини ју морао се пола ко повла чи ти.

Када су то виде ли наши запо вед ни ци изда-
ли су наре ђе ње за наше напре до ва ње и ми смо 
кре ну ли за непри ја те љем.

Лето је било већ у пуном јеку, сун це је гре-
ја ло, а ми смо кре та ли пола ко напред и то у коло-
на ма, док је један део вој ни ка ишао пред нама као 
чел ни ци, који су нам оси гу ра ва ли напре до ва ње. 
Непри ја тељ се није тако брзо повла чио, већ се на 
поје ди ним мести ма задр жа вао и отва рао на нас 
ватру, па је тако често дола зи ло до окр ша ја. Про-
ла зи ли смо шуме, лива де и поља и где нас затек не 
ноћ... ту смо пре но ћи ли. Про шли смо јед но га дана 
баш поред оног места где је била моја кан це ла ри ја 
у којој су биле сме ште не оне бом бе и муни ци ја и 
запа ље не, па сада на том месту виде се само оста-
ци од екс пло зи ја, рас пр сну ти фише ци, а од собе 
кан це ла риј ске ни тра га, све је изго ре ло и од екс-
пло зи ја раз не ше но и са земљом срав ње но.

Ишли смо даље напред и ушли у прво 
место које је непри ја тељ држао а зва ло се Бохо ро-
ди ча ни. Жало сно је било гле да ти оне раз ру ше не 
куће у томе месту, које је било на домет нашем 
топ ни штву, па кад год се шта сум њи во на про тив-
нич кој стра ни ука же, наше је топ ни штво баца ло 
гра на те на то место. Куће су избу ше не гра на та ма 
и пору ше них и изго ре лих кро во ва пру жа ле ути сак 
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посље ди ца како вог јаког земљо тре са.
Руси су већ били дале ко од нас и ми смо 

их у сто пу пра ти ли. Када би их сти гли, дола зи ло 
је увек до чар ка ња и пушка ра ња и увек је било 
мртвих и рање них.

2.3. Зеле ни лук

Роман тич но је било про ла зи ти поред пољ-
ских сала ша који су били засе ја ни про лет њим усе-
ви ма, па како су вој ни ци били жељ ни само виде ти 
зеле ног лука, то је код вој ни ка наста ло так ми че ње 
ко ће више лука да набе ре, да би се касни је једу ћи 
га и заси ти ли се.

Жене које су биле по сала ши ма при ли ком 
про ла ска наших вој ни ка изно си ле су сира и мле-
ка, које су дава ле вој ни ци ма и тиме их части ли15, 
а грам зи вост вој ни ка за сиром и мле ком може се 
зами сли ти како ва је била. Они су тога били жељ ни.

Напре ду ју ћи тако пре шли смо пре ко жеље-
знич ке пру ге која води од Коло ме ја16 за Ста ни слав17. 
Та је покра ји на била Аустро-Угар ска, па када су је 
Руси осво ји ли, они су жеље знич ке шине про ши-
ри ли за свој возни парк, јер су шине Руских жеље-

15 Ста нов ни штво Бохо ро ди ча на чини ли су Јевре ји, 
Поља ци, Руси ни.

16 Коло меј тј. Коло меа је град на реци Прут, која је у 
запад ној Укра ји ни од 1991. годи не. Током исто ри је пре ла зио 
је у руке Поља ка, Мол да ва ца, Аустро-Уга ра, Совје та.

17 Ста ни слав-Ива но-Фран кивск, град осно ван 1663. 
као утвр ђе ње, име но ван по осни ва чу пољ ском вели ка шу 
Ста ни сла ву Потоц ком. Био је под вла шћу Аустри ја на ца, 
Аустро у га ра, Поља ка, Совје та. Данас се нала зи у запад ној 
Укра ји ни под име ном Ива но-Фран кивск.
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зни ца шире од оста лих европ ских. Зато је и било 
врло незгод но нашој трен коло ни да брзо дово зи 
вој ски потреб не намир ни це у хра ни и муни ци ји, 
јер је прво тре ба ло жеље знич ке шине сузи ти и 
дове сти у склад са нашим жеље знич ким пар ком да 
би се намир ни це могле жеље зни цом пре вла чи ти.

2.4. Руси као непри ја те љи

Рус је насту па ју ћи рушио све до чега је 
дошао само да нама начи ни што већу ште ту. Тако 
је рушио мосто ве, про ко па вао дру мо ве, да неби 
наше топ ни штво тако брзо напре до ва ло.

Палио је жеље знич ке ста ни це а скрет ни це 
дина ми том раза рао, да би што више оне спо со био 
вожњу наших жеље зни ца. За собом није ништа 
од вред но сти оста вљао, већ је све собом понео. 
Наши вој ни ци она ко глад ни наи ла зи ли су на баче-
не руске кон зер ве, па када су их отва ра ли, исте 
су од поква ре них екс пло ди ра ле и рас про сти ра ле 
непод но шљив смрад. То су биле кон зер ве риба, 
које су се на оној вру ћи ни уква ри ле и онда од 
Руских вој ни ка баче не. Ина че се ништа чести то 
није нала зи ло.

Рус је вели ки мате ри ја ли ста јер је све сво је 
чувао и није бацао у повла че њу као наши вој ни ци.

Наш вој ник није наи шао ни јед ну деку коју 
је бацио за вре ме повла че ња, све је то Рус поку пио 
и собом понео.

Како сам већ навео дола зи ло је изме ђу 
наших чел ни ка и руских зачел ни ка18 до жешћих 

18 Зачел ник зна чи послед њи вој ник у одступ ни ци.



44

Никола Тубић

бор би па када смо после тих бор би наи ла зи ли на 
та места, виде ли смо мртвих и рање них вој ни ка 
и нешто поба ца ног оруж ја. Јед но га дана у том 
напре до ва њу, доби је запо вест наша чета да има 
сту пи ти у прве редо ве и гони ти Русе. Био је то 
одлу чу ју ћи час, поги ну ти или оста ти.

Рус се био пову као на јед ну узви ши цу, 
сме стио сво је топо ве и митра ље зе и нас несме та-
но гађао, док смо ми трча ли и пада ли, док се не 
догра би мо како ва закло на. Добро су нам дошли у 
пољу засе ја ни куку ру зи, који су већ били над ви-
си ли чове ка и ту смо се могли доне кле скри ва ти.

Било је доста одлу чу ју ћих бор би, јер се 
Руси нису дали тако брзо гони ти, они су од себе 
дава ли доста вели ки отпор, да није било и несме-
та но напре до ва ти. Жртве су пада ле, а без тога није 
могло бити, то није била ника ква игра ни вежба, 
то је био рат.19

Како су Руси за собом руши ли све ћупри је 
то је нашој вој ски било доста оте жа но напре до ва-
ње, јер се није могло брзо напре до ва ти.

Тако смо мора ли гази ти пре ко пото ка и 
19 С. Томо вић, Моно гра фи ја Шида, Шид 1973, 

стр. 78. Шиђа ни који су се бори ли на Солун ском фрон-
ту: Лазар Бар јак та ре вић, др Лазар Бла го је вић, Митар Боћ-
ван ски, Јован Вла шки, Или ја Гегић, Милен ко Гегић, Све-
ти слав Грчић, Љубан Дра жић, Лазар Ђор ђе вић, Милан 
Ђукић, Душан Зеко вић, Ђока Ковин чић-Ара ли ца, Милан 
Коич ки, Сте ван Коич ки, Петар Матић, Све ти слав Мер да но-
вић, Митар Мили чић, Милан Моми ро вић, Рада Мир ко вић, 
Мар ко Пајић, Дра гу тин Паро жан ски, Слав ко Симић, Вла да 
Сла ву је вић, Душан Сла ву је вић, Љуба Сла ву је вић-Шан дић, 
Мишко Тио са вље вић, Сима Тио са вље вић, Гавра Тубић и 
Лазар Уба вић. 

Поги ну ли на Солун ском фрон ту из Шида: Јован Вла-
шки, Вла да Сла ву је вић и Све ти слав Грчић.
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река где нам је пре ти ла опа сност да се и пода ви-
мо. Међу тим на ту мален кост није се гле да ло, већ 
се само мора ло напред ко жив ко мртав. У то вре-
ме жито је већ било поко ше но и сло же но у деве-
ти це, па су и те деве ти це нама слу жи ле као заклон 
од кур шу ма.

Русе смо тако гони ли кроз целу Буко ви ну 
до гра да Чер но ви ца и дошли до тро ме ђе гра ни-
це Руси је, Руму ни је и Аустри је и ту се ушан чи ли. 
Ситу а ци ја је ту била врло кри тич на по нас. Има ли 
смо про тив нас два непри ја те ља и то с јед не стра-
не Руму не а с дру ге стра не Русе. Дакле, две уна-
кр сне арти ље риј ске ватре. Руму ни су има ли неке 
дале ко мет не топо ве који су гра на те баца ли дале ко 
иза нас и то тамо куда су се кре та ла кола путе ви ма 
и дру мо ви ма, да би им спре чи ли кре та ње. А Руси 
су сво је гра на те упу ћи ва ли пра во на нас.

2.5. Сре бр на меда ља за хра брост

Да би опи сао слу чај како сам, зашто и на 
који начин добио сре бр ну меда љу за хра брост, 
морам се вра ти ти на оно наше повла че ње кроз 
ону шуму. Кад смо дошли у већ сто је ће декун ге20 
и исте запо се ли, непри ја тељ је на нас сил но нава-
лио, хоте ћи да нас она ко раз би је не поте ра дале ко у 
уну тра шњост, али смо ми били издр жљи ви. Исти-
на, жртве су пада ле јер је непри ја тељ неми ло срд-
но тукао, али се ми с места нисмо мица ли. Гра-
на те су пада ле око нас попут кише поме ша не са 
шрап не ли ма, оним смр то но сним кли ке ри ма и од 

20 Декунг зна чи заклон.
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толи ке сил не ватре, непри ја тељ на нашем левом 
кри лу про би ја фронт и про ђе пре ко наших лини ја 
у даљи ни око три км, а мој запо вед ник боје ћи се 
да непри ја тељ не дође нама за леђа, наре ди мени 
да ја под оном кишом гра на та одем до нашег бата-
љо на који је био сме штен са кан це ла ри јом под 
јед ном друм ском каме ном ћупри јом уда ље ном од 
нас пет сто хва ти и да бата љон ском запо вед ни ку 
саоп штим да је непри ја тељ на левом кри лу про-
био фрон ту па да се затра жи поја ча ње од диви-
зи је, да нам непри ја тељ неби дошао иза леђа. Ја 
сам ту запо вест по цену сво га живо та извр шио и 
гра на те су око мене пада ле и заба да ле се у мека ну 
земљу ора ни це те тако ни екс пло ди ра ле нису, већ 
сам само од рас пр сну те земље био попр скан, што 
није чини ло ника кву опа сност.

Оне гра на те које су пале на твр до тло и на 
цесту екс пло ди ра ле су.

Да сам ту запо вест сво га запо вед ни ка у 
цело сти и са успе хом извр шио, морао сам му то 
по поврат ку саоп шти ти, а тај повра так је био исто 
тако кри ти чан, као и пола зак под кишом гра на та, 
те само могу хва ли ти сре тан слу чај да ме ни јед на 
гра на та или комад од ње није пого дио, и тако изне-
сем живу гла ву. Када сам дошао до наших декун га 
видео сам да су наше три строј не пушке поста-
вље не изван декун га и туку непри ја те ља с’бо ка 
који се је већ посте пе но почео повла чи ти са леве 
стра не где је учи нио про бој, и тако је ситу а ци ја у 
нај кри тич ни јем момен ту спа се на и ми после тога 
за пар дана поште ђе ни офан зи ве.

За тај свој под виг, био сам од стра не мога 
запо вед ни ка пред ло жен за одли ко ва ње малом сре-
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бр ном колај ном за хра брост, коју сам добио.
Пошто су се Руси са сво јих поло жа ја пову-

кли то су у отсту па њу са собом пали ли све што су 
мисли ли да ће нама бити од кори сти. Пошто сам 
већ рани је опи сао све те опе ра ци је око повла че ња 
Руса, то ћу сада наста ви ти даљи ток бор би у опи-
си ва њу.

2.6. Руси скла па ју при мир је, одла зак у 
Ита ли ју целе 42. диви зи је

На тро ме ђи код села Бојан бли зу Чер но ви-
ца21 задр жа ли смо фрон ту око месец дана, а после 
тога доби ли смо заме ну и моја чета доби ја наре-
ђе ње да има зау зе ти поло жа је на север ној стра-
ни фрон та. Овај смо фронт задр жа ли до Божи ћа 
1918. када је са Руси ма скло пље но при мир је.22

После закљу че ња при мир ја доби је цела 
наша 42. диви зи ја наре ђе ње да има руски фронт 
напу сти ти и оти ћи на ита ли јан ско рати ште. Тако 
смо се ми јед но га дана кре ну ли возом у прав цу 
Будим пе ште-Беча-Беч ког Новог Места, Боце на и 
Три ен та. У Три ен ту23 смо се изва го ни ра ли и кре-
ну ли пеши це у прав цу Кам па Муло, места које се 

21 Место у дана шњој Чешкој.
22 При мир је изме ђу Совјет ског Саве за и Цен трал-

них сила, без при су ства Антан те, пот пи са но је 26. новем бра 
1917. Након дуго трај них пре го во ра мир је пот пи сан 3. мар-
та 1918. у Брест-Литов ску. Мир су пот пи са ли пред став ни ци 
нове, совјет ске вла сти која је дошла у рево лу ци ји изве де-
ној кра јем окто бра то јест почет ком новем бра 1917. годи не. 
Руси ја је иза шла из рата изгу бив ши огром не тери то ри је уз 
пла ћа ње рат не ште те.

23 Три ен то одно сно Трен то, град у север ној Ита ли ји.
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нала зи тик до фрон та. На тај фронт сти гли смо 
месе ца фебру а ра 1918. и задр жа ли смо се око 
шест месе ци.

Месе ца јуна исте годи не дође наре ђе ње са 
нај ви шег места, да се има учи ни ти с’на ше стра не 
послед њи поку шај да се тали јан ски фронт про би-
је и доспе до тали јан ских рав ни ца где нас оче ку је 
оби ље сва ко ја ких посла сти ца а наро чи то позна-
тих добрих мака ро на.

У очи офан зи ве наша је чета дошла је у јед-
ну вели ку кавер ну24, где је има ла чека ти до сва ну-
ћа. Ту је сва ки вој ник добио по јед ну фла шу рума 
да би добио што више кура жи за сутра шњу офан-
зи ву.

Ују тро око три сата поче ла је прво са наше 
стра не топов ска буб њар ска ватра која је гађа ла 
непри ја тељ ске поло жа је и тра ја ла до чистог сва-
ну ћа. То је фор мал но била грмља ви на топо ва јер 
је и непри ја тељ са сво је стра не гађао топо ви ма 
наше поло жа је.

Када је било чисто сва ну ло, кре не наша 
чета спој ним јар ци ма у прав цу непри ја тељ ског 
фрон та. Ја сам се као чет ни ћата још мало задр-
жао у кавер ни, да би доц ни је сам пошао за мојом 
четом и на моје вели ко изне на ђе ње нисам могао 
наћи сво ју чету, па сам тако морао да се задр жим у 
јед ној непри ја тељ ској кавер ни, коју су наши осво-
ји ли, јер даље нисам могао пошто је тада поче-
ла да пада јака киша. У тој тали јан ској кавер ни 
нашао сам неке бол ни ча ре од разних чета и пуко-
ва па сам се њима при дру жио. То је било око 10 
часо ва пре под не.

24 Кавер на зна чи бун кер. 
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2.7. Рања ва ње

Како тога дана вој ни ци нису могли при-
ми ти од кухи ње при па да ју ће јело, јер се кухи ња 
нала зи ла врло дале ко у поза ди ни фрон та, то је 
сва ком вој ни ку при ста ја ло пра во да поје де по јед-
ну кон зер ву коју је као резер ву код себе имао.

Тако сам и ја посту пио и појео јед ну месну 
кон зер ву. Али када сам то учи нио код мене је иза 
тога насту пи ла жеђ, а воде није било.

Поред мене у кавер ни седео је један вој ник 
чијег се име на сада не сећам, и ми смо се дого ва-
ра ли како би до воде дошли да би сво ју жеђ зага-
си ли.

Ја сам иза тога устао и дошао на вра та од 
кавер не са чијег је доврат ка капа ла вода од кише 
која је напо љу пада ла. Ту ми дође на ум да би се 
ту могло доћи до воде и ја зајед но са оним вој ни-
ком узме мо сво је пор ци је и ста ви мо на довра так 
кавер не где је киша пада ла да се у пор ци је наку пи 
довољ но воде како би се могли напи ти. Када се у 
пор ци ју напу ни ло нешто воде ја сам је поди гао, 
мало наг нуо да се песак оце ди и онда сам воду 
попио. Иза тога насту пи ла је још већа жеђ и ја опет 
ста вих пор ци ју на довра так да се вода напу ни.

Тек што сам пор ци ју на њези но при ја-
шње место ста вио и мало поче као, насту пио је 
тога момен та неки јак потрес – екс пло зи ја од које 
смо нас обо ји ца попа да ли и кроз кра ће вре ме од 
сил ног при ти ска вазду ха нисмо дола зи ли све сти. 
У дуби ни кавер не где су седе ли оста ли вој ни ци 
бол ни ча ри, горе ла је пољ ска лам па, која се услед 
вазду шног при ти ска одмах уга си ла.
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Када су то виде ли вој ни ци бол ни ча ри упа-
ли ли су поно во лам пу и потр ча ли к’на ма у помоћ, 
да виде шта се је то нама дого ди ло.

Дошав ши код нас, виде ли су да нас обо ји-
ца лежи мо на земљи и поди го ше нас.

Када су мене поди гли, једва сам могао да 
се нади шем зра ка, који ми је усљед зрач ног при ти-
ска био из плу ћа исте ран. Воде ћи ме тако дво ји ца 
бол ни ча ра у уну тра шњост кавер не, ја сам осе тио 
како по мојим нога ма-бути на ма кли зи нешто вру-
ће. То је била крв која је текла из рана које сам 
задо био од оне екс пло зи је.

Бол ни ча ри су ме тако рање ног поста ви ли 
на њихо ва носи ла где сам лежао до иду ћег јутра.

Раз у ме се да су ме бол ни ча ри пре гле да ли и 
ране на место пре ви ли.

Да би при ка зао од чега је та екс пло зи ја 
наста ла од које сам ја рањен, наве сти ми је, да је 
то била залу та ла тали јан ска гра на та која се баш 
више вра та од наше кавер не забо ла, ту екс пло ди-
ра ла, вра та зару ши ла и мене рани ла. Да је гра на та 
само неко ли ко цен ти ме та ра уда ри ла ниже, и ја би 
се онда спо ми њао као један од незна них јуна ка.

Леже ћи на носи ли ма, ја сам слат ко заспао, 
али када сам се про бу дио осе тио сам боло ве у 
нога ма и нисам се могао нику да кре та ти.

Када је око три часа ују тро поче ло сва њи-
ва ти, дого во ре се чети ри бол ни ча ра да ме пре-
не су на Бата љон ско пре ви ја ли ште. Сре ћа је што 
су Тали ја ни ову кавер ну сачи ни ли са два ју вра-
та, ина че да тога није, ми би сви услед затр па них 
јед них вра та мора ли муку мучи ти како ћемо из 
кавер не иза ћи напо ље. А ова ко је ишло добро јер 
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су ме бол ни ча ри изне ли кроз она дру га вра та из 
кавер не напо ље.

Када сам био напо љу видео сам да је поче-
ло сви та ти и усљед јуче ра шњег кишног дана 
спу сти ла се ува лом нека густа магла, што нам је 
сви ма врло добро дошло, јер да је био леп дан, 
Тали јан би пуцао на нас и Бог зна шта би било с 
нама. Куда су ме бол ни ча ри носи ли све је било од 
гра на та изри ве но и тешко је било кора ча ти. Иду ћи 
тако наи шли смо на јед ног вој ни ка у седе ћем ста-
ву коме је капа пала с’гла ве, мисле ћи да он спа ва... 
али када смо дошли бли зу њега, виде ли смо да је 
мртав јер му је киша која је јучер пада ла сву косу 
раз де ли ла. Сиро мах незна ни јунак поги нуо је од 
ита ли јан ске гра на те.

Оста ви ли смо га, да га дру ги поко па ју а ми 
смо наста ви ли пут пре ви ја ли шта.

Срећ но смо сти гли на пре ви ја ли ште и ту 
сам одмах био пре гле дан и добио врућ чај да се 
окре пим. Ту сам морао лежа ти до касно уве че, јер 
се пре воз рање ни ка није могао врши ти по дану, 
пошто је непри ја тељ топо ви ма гађао нашу бол-
нич ку коло ну. 

То је било код места зва ног Галио25 које 
је било од тали јан ског топ ни штва све пору ше но. 
Непри ја тељ је знао да у то место дола зи наша бол-
нич ка коло на по рање ни ке, па је и ноћу бацао гра-
на те на то место неби ли било што више рање ни ка. 
Тако сам ја те ноћи и поред топов ске ватре срећ но 
пре ве зен на бата љон ско пре ви ја ли ште.

На том пре ви ја ли шту лежао сам у бара ка-
ма 1 дан и ноћ и ују тро ками о ном пре ве зен до ста-

25 Галио је град у севе ро и сточ ној Ита ли ји.
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ни це жича не жеље зни це26, где сам укр цан с једнм 
тали јан ским заро бље ни ком тако ђе рање ни ком, 
у један ваго нет и пре ко гора и пла ни на спу штен 
у доли ну где је била жеље знич ка ста ни ца На тој 
ста ни ци чекао је воз на рање ни ке и ја сам се укр-
цао на тај воз, који је возио кроз целу Аустри ју и 
Мађар ску тра же ћи бол ни цу где чемо се сме сти ти, 
али су све бол ни це биле пуне рање ни ка тако, да 
сам дошао чак у Теми швар и тамо сме штен у неке 
бара ке, које су слу жи ле Руским заро бље ни ци ма 
као бол нич ке бара ке.

У Теми шва ру сам био око 40 дана где сам 
био под врг нут јед ној опе ра ци ји и том при ли ком 
изва ђе но ми је хирур шким путем јед но тане из 
десне ноге. Док још није рана зара сла ја сам нека-
ко издеј ство вао, да путем лажног теле гра ма будем 
пуштен кући на допуст (14 дана) с’тим да се по 
исте ку тога допу ста имам јави ти сво јој Коман ди 
у Оси јек.

Када сам дошао кући, моји роди те љи су 
се врло изне на ди ли мом дола ску а и тешко им 
је било, када су мене она ко сла бог и изне мо глог 
виде ли.

Уме сто да по исте ку допу ста одем у Осек 
ја сам по наго во ру тако зва них шид ских бегу на ца 
остао код куће кри ју ћи се по туђим ода ја ма и спа-
ва ју ћи по тава ни ма, сла ма ма и њива ма у куку ру зу. 
То је било у јесен 1918. годи не.

Сре ћом, за цело вре ме мог бегун ства, ја 
нисам био тра жен од вла сти и тако сам доче као 
свр ше так рата кон цем окто бра 1918. годи не.

Хисто ри ја је већ писа ла ства ра ње и ује ди-

26 Веро ват но је реч о некој врсти успи ња че.
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ње ње свих Срба, Хрва та и Сло ве на ца под дина-
сти јом Кара ђор ђе ви ћа у јед ну држа ву која је доц-
ни је доби ла пра во сво је име Југо сла ви ја.
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ТРЕ ћИ ДЕО

3.1. Осврт на при ват ни живот

Годи не 1919. о Митро ву дану [8. новембар] 
испро сио сам себи за супру гу Вуко са ву рођ.[ену] 
Крсма но вић, с којом сам се вен чао 25. јану а ра 
1920. год.[ине] и са истом у бра ку родио четво-
ро деце. Нај ста ри ја је кћи Цве тан ка рође на 2. III 
1921, затим син Бошко рођен 14. I 1923, Мило-
рад рођен 22. XI 1924. и Гој ко рођен 19. IV 1926. 
год[ине].

Сва су ми деца хва ла милом Богу жива, 
здра ва и напред на. Цве тан ка је са одлич ним успе-
хом завр ши ла Гра ђан ску шко лу поло жив ши са 
одлич ним малу мату ру.

Бошко је по завр ше ној Гра ђан ској шко ли 
упи сан годи не 1938. у Сред њу пољо при вред ну 
шко лу у Ваље ву, коју је срећ но завр шио у 1941. 
годи ни. Мило рад и Гој ко тако ђер су завр ши ли 
Гра ђан ску шко лу, те Мило рад као ста ри ји буде 
упи сан на Сред њу тех нич ку шко лу у Нови Сад у 
којој 1940. год.[ине] завр ши први раз ред, док је 
апри ла 1941. шко лу морао пре ки ну ти усљед при-
ли ка које су ратом наста ле.
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Црква Светог Николаја у Шиду, 
око 1930. године
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Разгледнице Шида, између два светска рата
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Никола Тубић као аустроугарски солдат  
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Никола Тубић са оцем и маћехом, око 1925. године
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Венчање Николе Тубића и 
Вукосаве Крсмановић
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Деца Николе и Вукосаве Тубић: 
Цветанка (1921), Бошко (1923), Милорад (1924) и 

Гојко (1926), око 1930. године

Никола и Вукосава Тубић са децом, 1938. године
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Летак Надбискупије ђаковачке о прекрштавању 
православних Срба, 1941. године
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Летак о проглашењу Хрватске православне цркве, 
1942. године
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Проглас о операцији смиривања Срема, 
лето 1942. године
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Плакат о стрељању Срба, 
лето 1942. године
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Плакат о стрељању Срба, 
лето 1942. године
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Плакат о стрељању Срба, 
јесен 1942. године
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Списак 122 становника Шида ухапшених на 
Велику Госпојину, 28. августа 1942. године, и одведених 
у Сремску Митровицу на стрељање 30. августа и 4. 
септембра исте године.

Стеван Марјан, редни број 53, побегао је са 
стрељања:

1. Андрић Гојко, месар
2. Андрић Димитрије, студент
3. Арсић Милан, кројач
4. Арсић Лазар, ђак
5. Белчевић Милан, месар
6. Бешевић Стеван, бивши подофицир
7. Бибић Лука, радник
8. Благојевић Светислав, земљорадник
9. Богаљевић Татомир, месар
10. Бркић Душан, пензионер
11. Васић Миленко, гостионичар
12. Витас Здравко, гостионичар
13. Врзић Манојло, гостионичар
14. Вуковић Милош, гостионичар
15. Вуксан Живан, службеник
16. Грбић Јован, трговац
17. Грбић Никола, ђак
18. Груић Миладин, радник
19. Грчић др Драгутин, велепоседник
20. Грчић Драгутин, ученик
21. Грчић Милан, ковач
22. Грчић Сава, земљорадник
23. Грчић Станко, земљорадник
24. Дебељачки Гојко, трговац
25. Дебељачки Новак, трговац
26. Ђаковић Љубомир, пензионер
27. Ђорђевић Милоје, трговац
28. Ђорђевић Милош, службеник
29. Жакула Исидор, бивши жандармеријски наредник
30. Жунић Љубомир, трговац
31. Здравковић Илија, пекар
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32. Илић Бранислав, ђак
33. Илић Никола, ђак
34. Илић Светислав, гостионичар
35. Јанковић Радивој, ђак
36. Јаношевић Ђока, месар
37. Јацков Душан, ђак
38. Јекић Петар, земљорадник
39. Керешевић Никола, опанчар
40. Клајн Јосип 
41. Ковинчић Влада, колар
42. Ковинчић Илија, земљорадник
43. Коички Мика, гостионичар
44. Коларић Богдан, опанчар
45. Коларић Влада, ђак
46. Коларић Душан, кројач
47. Кордић Остоја, бивши финансијски службеник
48. Кротић Крста, машинбравар
49. Куљанчић Дионисије, земљорадник
50. Куљанчић Радивој, земљорадник
51. Куљанчић Сава, земљорадник
52. Манојловић Душан, радник
53. Марјан Стеван, радник
54. Марић Ђока, трговац
55. Мауковић Влајко, гостионичар
56. Мауковић Ђока, земљорадник
57. Мауковић Панта, земљорадник
58. Мердановић Душан, пекар
59. Милеуснић Паја, гостионичар
60. Милинковић Васа, колар
61. Миловановић Радован, студент
62. Мирић Борислав, земљорадник
63. Мирковић Арсен, геометар
64. Мирковић Јован, апотекар
65. Настић Јован, земљорадник
66. Недељков Ђура, земљорадник
67. Недељков Мита, земљорадник
68. Нешковић Иван, трговац
69. Нешковић Милан, земљорадник
70. Опшић Илија, пензионер
71. Осмокровић Илија, радник
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72. Павловић Иван, бербер
73. Павловић Љубоја, земљорадник
74. Павловић Мика, трговац
75. Павловић Нова, трговац
76. Павловић Стеван, крзнар
77. Пајић Стеван, гостионичар
78. Панић Милорад, радник
79. Парожански Илија, радник
80. Парожански Тома, радник
81. Перзић Боривој, трговац
82. Пешић Милан, трговац
83. Пиромански Ђока, трговац
84. Пресечковић Цвета, радник
85. Пресечковић Тодор, радник
86. Раданов Мојсило, земљорадник
87. Радосавкић Радивој, кројач
88. Ракетић Сима, земљорадник
89. Ракић Гавра, радник
90. Ракић Сава, радник
91. Ранитовић Јован, радник
92. Ристић Сима, гостионичар
93. Славујевић Лаза, земљорадник
94. Славујевић Паја, земљорадник
95. Славујевић Сима, земљорадник
96. Славујевић Стеван, ђак
97. Славујевић Спасоје, земљорадник
98. Смаиловић Срета, земљорадник
99. Спајић Илија, машинбравар
100. Станивуковић др Драгутин, лекар
101. Станивуковић Урош, млинар
102. Станић Бранко, апотекар
103. Станков Лука, гостионичар
104. Степанчевић Светислав, обућар
105. Степанчевић Славко, радник
106. Тетек Милорад, ђак
107. Тетек Радивој, студент
108. Тетек Сима, службеник
109. Тешић Војислав, радник
110. Томић Војислав, трговац
111. Томић Спасоје, школски надзорник у пензији
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112. Трзин Ђура, радник
113. Хинић Кузман, школски надзорник у пензији
114. Цикуша Бранко, ковач
115. Чавић Жарко, земљорадник
116. Шарац Ђура, радник
117. Шарац Јаков, радник
118. Шарац Лазар, бивши подофицир војске Југославије
119. Шијаков Гојко, земљорадник
120. Шијаков Душко, земљорадник
121. Ширадовић Ђура, гостионичар
122. Шумановић Сава, академски сликар
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Чланак о Шиђанину Стевану Маријану који је 
побегао са стрељања
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Факсимил почетка и краја рукописа 
Николе Тубиће
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Факсимил једне странице записа 
Николе Тубића
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ЧЕТВР ТИ ДЕО

4.1. Немач ки наци зам и хрват ско уста-
штво

6. април 1941. год.[ине] је дан, које га је 
Њемач ка ода бра ла, да тога дана у пет часо ва ују-
тро обја ви рат Југо сла ви ји. Два сата доц ни је већ 
су њемач ки бом бар де ри, пре сто ни цу Југо сла ви-
је – Бео град – жесто ко напа ли и разним разор-
ним запа љи вим бом ба ма већи део гра да разо ри ли. 
Тога је дана у Југо сла ви ји обја вље на општа моби-
ли за ци ја и од тога часа Југо сла ви ја се нала зи ла у 
рат ном ста њу са Њемач ком.

Четвр тог дана рата са Њемач ком, пока за-
ло се пра во ста ње ује ди ње не Југо сла ви је, која тог 
дана тј. у четвр так 10. апри ла 1941. рас па ла, јер 
су хрват ске тру пе на гра ни ци про пу сти ле њемач-
ку вој ску, која је брзим напре до ва њем од Загре ба, 
са сво јим мото ри зо ва ним вози ли ма већ 11. апри ла 
била у Шиду и наста ви ла несме та но сво је напре-
до ва ње пре ма Бео гра ду.27

Рас па дом Југо сла ви је ство ре на је нова 
неза ви сна држа ва Хрват ска са покра ји на ма 
Босном, Хер це го ви ном и Сре мом, док је Вој во-

27 Fer do Čuli no vić, Oku pa tor ska pode la Jugo sla vi je, 
Voj no i zda vač ki zavod, Beo grad 1970; Поче так оку па ци је и 
ства ра ње НДХ као и први месе ци „држав ноправ ног“ уре
ђе ња, при ре дио Дра го Њего ван, еди ци ја „Зло чи ни оку па то-
ра и њихо вих пома га ча у Вој во ди ни 1941–1945“, Нови Сад 
2013. Виде ти и: Јован Мир ко вић, Зло чи ни над Срби ма у 
НДХ – фото мо но гра фи ја, Бео град 2014. 
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ди на пот па ла под Мађар ску а Банат под Срби ју.28 
Јужни део Срби је са гра дом Ско пљем при пао је 
под Бугар ску док је Црна Гора поста ла само стал-
на држа ва. Погла вар Хрват ске постао је др Анте 
Паве лић.

Оснут ком неза ви сне држа ве Хрват ске 
поста ло је за све Србе, који живе на тери то ри ји 
Хрват ске, ста ње непод но шљи во, јер је од стра-
не уста ша почео ужа сан про гон Срба на сва ком 
кора ку и на све могу ће начи не. Срби и Жидо ви 
у Хрват ској поста ли су један непо же љан еле мент, 
кому се на сва ком кора ку чини ле смет ње, шика-
ни ра ња и мал тре ти ра ња. Тако су углед ни Срби, 
тргов ци овда шњи мора ли као по казни по неко ли-
ко дана уза стоп но чисти ти држав ну цесту и то без 
заме не. Жало сно је било погле да ти те Србе који 
под над зо ром цеста ра чисте бла то са цесте. Али 
ти Срби као по неком наго ну нису били уту че ни, 
већ су напро тив све сно и са ужи ва њем оба вља ли 
нало же ни им посао, веру ју ћи, да ће им се тај труд 
кад тад иде ал но напла ти ти.

У јуну месе цу почео је про гон Срба у 
Шиду, на тај начин што су уста ше 19. јуна 1941. у 
ноћи ишли с пушка ма од куће до куће углед ни јих 
Срба, исте буди ли, из кре ве та диза ли и стра жар-
но пред ве ли уста шком ста ну, где је сва ки поје ди-
нац Србин од стра не уста ша детаљ но по џепо ви ма 

28 Неза ви сна Држа ва Хрват ска је била држа ва у свом 
пуном капа ци те ту са држав ним апа ра том, вој ском, поли ци-
јом, амба са да ма и мон стру о зном систе му лого ра и стра ти-
шта за Србе, Јевре је и Роме, једин стве ним у Евро пи. Виде ти 
и: Прав ни поре дак Неза ви сне Држа ве Хрват ске, (при ре ди-
ли Борис Бего вић и Зоран С. Мир ко вић), Цен тар за изда-
ва штво и инфор ми са ње Прав ног факул те та Уни вер зи те та у 
Бео гра ду, Бео град 2017.
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пре тра жен и нај ма њи пред мет у џепу нађен, оду-
зет, а он на нај бру тал ни ји начин ста вљан у мра чан 
подрум у при твор.

4.2. Сна га пра во слав ног духа – хор Срба 
у осјеч ком затво ру

Када се је тако и на тај начин саку пи ло до 
28 углед них Шиђа на Срба, позва ни су од стра не 
Уста ша ти Срби из подру ма да иза ђу напо ље и 
свр ста ју се у дво ри шту. Ту им је у дво ри шту Уста-
шког ста на саоп ште но, да ако би који поку шао 
побе ћи, да ће одмах бити стре љан.

Под зашти том мра ка у пола ноћи кре ну ла 
је та повор ка Срба пут жеље знич ке ста ни це.

Ову повор ку Срба пра ти ло је исто толи ки 
број уста ша и поли ца ја ца с пушка ма до жеље знич-
ке рам пе, где је чекао један мар ве ни вагон у који 
су сви ти Срби мора ли ући. Пошто је и послед њи 
Србин муче ник у вагон ушао, вагон је затво рен и 
плом би ран.

Тре ба се сада пита ти куда ће са тим Срби-
ма.

Сва ки од тих Срба осе ћао се пот пу но 
невин а није ни јед ног било, који није поми слио, 
да га чека како ва стра шна казна. Може се зами-
сли ти уту че ност тих Срба, који су путо ва ли у 
јед ну неиз ве сност затво ре ни у мар ве ном ваго ну, 
а тек поро ди ца ма тих јад них Срба који су сутра 
дан сазна ли, да су им њихо ви муже ви, деца и бра-
ћа оте ра ни незна но куда, било је ста ње непод но-
шљи во. Тога јутра виде ло се мно го лица упла ка-
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них која се рас пи ту ју за суд би ну сво јих милих и 
дра гих.

Тек после пар дана сазна ло се, да се ти 
Срби Шиђа ни нала зе у диви зиј ском затво ру у 
Оси је ку. Ста ње у ком су се ти Срби у затво ру 
нала зи ли, било је очај но. Они су лежа ли на голом 
бето ну као нај ве ћи зло чин ци чека ју ћи, да јед но-
га дана буду позва ни на испит. То њихо во чека ње 
оте гло се пре ко 20 дана. За то вре ме док су лежа-
ли у затво ру, ти Срби незна ју ћи од доса де шта да 
чине, осно ва ли су певач ки хор од бира них гла со-
ва пева ча, па како се у затво ру с њима нала зио и 
један срп ски све ште ник – про та, поче ше они, да 
слу же литур ги ју, све по реду као у цркви. За то 
сво је поја ње и слу же ње Богу, тра жи ли су одо бре-
ње од сво јих прет по ста вље них. И доби ли су.

И тако се ћели ја ма диви зиј ског затво ра у 
Оси је ку ори ла песма Богу за спа се ње свих оних, 
који неви но дођо ше у ћели је ово га затво ра.

4.3. Гено цид над Срби ма

На дру ги дан нашег Ускр са, дакле месец 
дана рани је него што су ови Срби оте ра ни у Осјеч-
ки затвор, про нео се кроз Шид глас, да су неко ји 
Срби ноћу диза ни из кре ве та и тера ни у сре ски 
затвор, где су без ика квог пово да доби ја ли бати-
не кун да ци ма од пуша ка. Уста ше су код деље-
ња бати не биле тако рев но сне, да су кун да ци ма 
ломи ли ребра Срби ма. Од тога дана задан је свим 
Срби ма страх и тре пет тако, да су се они пла ши ли 
Уста ша као живе ватре. Те уста ше били су обу че-
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ни шок ци29 из окол них села у вој нич ка оде ла, који 
су сво јом поја вом ули ва ли сва ком Срби ну страх у 
кости.

Како сам већ напред навео оснут ком неза-
ви сне држа ве Хрват ске, губе сви Срби на тери то-
ри ји те држа ве сва ка пра ва, па и пра во на живот.

Довољ но је само да си Србин, па да одмах 
будеш стре љан без прет ход ног испи та о како вој 
кри ви ци. У Босни, Лици и Хер це го ви ни, настао је 
пра ви покољ Срба.30 Тамо су Срби уби ја ни на сва-
ком кора ку. Тамо су села срп ска оста ла пот пу но 
пуста, јер су Паве ли ће ве уста ше све Србе, жене, 
децу поу би ја ли, куће им попа ли ли, а они Срби 
који су били све сни тог уста шког поступ ка, напу-
сти ли су сво је куће још рани је, док уста ше нису 
сти гле, и побе гли у пла ни не и тамо орга ни зо ва ли 
чет нич ке уста ни ке, који су неми ло срд но уби ја ли 
уста ше Хрват ске. У Босни се непре ста но рату је и 
тамо чет ни ци воде глав ну реч.31

Чет ни ци тамо заро бља ва ју хрват ску вој ску, 
од њих узи ма ју оруж је и оде ло и онда их пушта ју 
кућа ма. А уста ше ако се заро бе, њих јед но став-
но поту ку. Напра ма њима чет ни ци нема ју ника-
кве мило сти. Они одмах буду кажње ни по сво јој 
заслу зи. У Босну се неми ли ићи ни јед ном хрват-
ском вој ни ку и сва ки гле да да нека ко умак не, да не 
дође у чет нич ке руке.

29 Шок ци је народ но име за пока то ли че не Србе.
30 Стра хи ња Кур ду ли ја, Атлас уста шког геноцидa 

над Срби ма 1941–1945, Исто риј ски инсти тут Срп ске ака де-
ми је нау ка и умет но сти, Бео град 1993.

31 Сазна ња Нико ле Туби ћа о уста ни ци ма у Босни 
била су при лич но неја сна и огра ни че на, што и не тре ба да 
чуди има ју ћи у виду опште при ли ке.



80

Никола Тубић

У очи срп ског Петров дана 1941. год.[ине] 
у ноћи муч ки су похва та ни у сво јим ста но ви ма 
сви срп ски све ште ни ци, који су се још у то вре ме 
нала зи ли на тери то ри ји Хрват ске и сви оте ра ни у 
логор где су као нај про сти ји рад ни ци зајед но са 
сво јим супру га ма и децом оба вља ли раз не посло-
ве. Они собом нису од сво јих ства ри ништа из сво-
јих ста но ва узе ли, већ су те њихо ве ства ри оста ле у 
ста но ви ма, да их касни је уста ше раз ву ку и опљач-
ка ју. Месец дана касни је, сви ти све ште ни ци били 
су пре ба че ни у Бео град, да се више никад не вра те 
сво јим кућа ма. У то вре ме све срп ске цркве биле 
су од уста ша закљу ча не и запе ча ће не.32

Када су уста ше поче ле бара та ти по срп-
ским црква ма, они су из црка ва узи ма ли злат не 
пути ре и часне крсто ве и пре на ша ли их незна но 
куда. Неко је срп ске цркве у Хрват ској и Сла во ни-
ји, а наро чи то у Босни, пору ше не су по уста ша ма 
до теме ља.33

По томе се види како ва су бра ћа били Срби 
и Хрва ти у Југо сла ви ји. Хрват је мрзио Срби на, 
као нај ве ћег свог непри ја те ља и зато му је ускра тио 
сва ка пра ва у сво јој држа ви, па и пра во на живот.

+++
У дру гој поло ви ни месе ца јула 1941. стра-

шне су се ства ри у Шиду дого ди ле. У Уста шком 
32 Јован Мир ко вић, Зло чи ни над Срби ма у Неза ви

сној Држа ви Хрват ској. Фото мо но гра фи ја, Музеј жрта ва 
гено ци да, Бео град 2014. Виде ти и: Вељ ко Ђурић Миши на, 
Срп ска пра во слав на црква у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 
1941–1945. годи не, Дијам-М прес, Ветер ник 2002. 

33 Јован Мир ко вић, Стра да ње Срп ске пра во слав не 
цркве у Неза ви сној Држа ви Хрват ској, Свет књи ге, Бео град 
2016; В. Ђурић Миши на, Срп ска пра во слав на...
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ста ну били су затво ре ни као тао ци нај у глед ни ји 
Срби Шиђа ни. Они су тамо дове де ни да би се над 
њима извр ши ла нечу ве на наси ља. Неко ји Срби, 
који су се тога момен та зна ли сна ћи, пла ти ли су 
уста ша ма басно слов не суме нов ца, па су их Уста-
ше пусти ле кућа ма, а неко ји јад ни, који су мисли ли 
у сво ју неви ност чека ли су у затво ру сво ју суд би ну.

И зби ља јед не там не ноћи, дођо ше се у 
уста шки стан неки стра ни пија ни уста ше са ками-
о ном и нађо ше спи сак затво ре них Срба, из које га 
пова ди ше ове Србе Шиђа не др Нико лу Тру ми ћа, 
Или ју Јови чи ћа, Сто ја на Јови чи ћа, Вла ду Крсти ћа, 
Слав ка Сими ћа, Мили во ја Теши ћа, Мир ка, Бран-
ка и малог Ђоку Ђури на. Ови сви овде побро ја ни 
Срби нађо ше смрт у тала си ма хлад ног Дуна ва на 
месту зва ном „Лов ка“ код Ило ка. Њихо ва је смрт 
била гро зна, јер су пре него што ће бити одве зе ни 
ками о ном на „Лов ку“, још у уста шком ста ну били 
кун да ци ма пре мла ће ни на мртво и онда полу мр-
тви баче ни у ками он, који их је одве зао на „Лов-
ку“ где су баче ни у тала се Дуна ва, да их он мртве 
поне се незна но где.

Уста ше које су оба ви ле тај посао, вра ти ле 
су се у Шид задо вољ но са песмом, без ика кве гри-
же саве сти а то њихо во дело оста ло је до данас 
не кажње но јер у Неза ви сној Држа ви Хрват ској 
дозво ље но је чини ти сва ка неде ла над Срби ма, 
пљач ка ти их, пали ти и уби ја ти и на то нико не 
сно си ника кве кри ви це.

Над пре о ста лим срп ским живљем у Хрват-
ској врши се стра хо ви ти при ти сак на покр шта ва-
ње.34 Срп ске су цркве затво ре не, све ште ни ци про-

34 Реч је о насил ној про ме ни пра во слав не вере у 
римо ка то лич ку. Виде ти: Вељ ко Ђ. Ђурић, Пре кр шта ва ње 
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го ње ни и сада Срп ски живаљ у Хрват ској живи, 
седи и чека сво је осло бо ђе ње а вла сти их гоне на 
покр шта ва ње сва ко вр сним прет ња ма, да се они 
који се неће да покр сте, бити оте ра ни у логор на 
при си лан рад, да ће бити коло ни ра ни било у Срби-
ју, било у Руси ју, да ће бити про га ња ни и муче ни 
итд, итд, али одлуч ни Срби ћуте и чека ју моме нат, 
ако буду мора ли, да се пре ба це чет ни ци ма у шуму, 
у Босну, да се с њима зајед но боре за сво је и сви ју 
нас осло бо ђе ње.

4.4. Пар ти за ни - чет ни ци...

Почет ком 1942. год.[ине] ство ре на је нека 
тај на кому ни стич ка орга ни за ци ја, која је сво-
је дело ва ње отпо че ла у пла ни на ма Фру шке горе 
с наме ром да се осло бо ди од фаши зма, који им 
је намет нут од стра не хрват ских уста ша, боре ћи 
се про тив ових са пушком у руци. Ова је кому-
ни стич ка орга ни за ци ја тако сил но орга ни зо ва на 
да је нитко у ста њу није раз би ти или рас ту ри ти. 
Про тив тих кому ни ста – зва них чет ни ка35 наре ђе-
но је од стра не хрват ских вој них вла сти чишће-
ње Фру шке горе, те су у том похо ду уче ство ва-
ли хрв.[ат ски] жан дар ми, домо бра ни и уста ше. 
Инте ре сант на је ово бор ба била. У тој бор би су 
били упо тре бља ва ни и топо ви мање га кали бра, 
али се и поред тога чишће ње Фру шке горе од чет-

Срба у Неза ви сној Држа ви Хрват ској – При ло зи за исто ри
ју вер ског гено ци да, Алфа, Бео град 1991.

35 Овде је реч о погре шном име но ва њу, упра во она ко 
како је хрват ска про па ган да твр ди ла да су кому ни сти и чет-
ни ци јед но те исто.
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ни ка – кому ни ста није могло изве сти. Чет ни ци су 
редов но у суко бу увек уби ја ли само уста ше, док 
су оста ле ште де ли. Како ће се ова бор ба завр ши ти 
пока за ће бли ска будућ ност.

+++
На вели ку Субо ту 1942. штам па на је и 

свим нови на ма хрват ским закон ска одред ба којом 
се дозво ља ва осни ва ње и устро је ње Хрват ске 
пра во слав не цркве на целом под руч ју Неза ви сне 
Држа ве Хрват ске. Ова би црква има ла да буде 
само свој на-ауто ке фал на, али под над зо ром хрват-
ске држа ве.36

+++
Ево је данас већ 14. јуни 1942. а да Срби 

у Хрват ској још нема ју ника ква пра ва ни дужно-
сти. Када је то већ тако морам наве сти кон крет них 
дела из којих ће се виде ти да се овде ради само на 
томе, да се Срба што више ута ма ни и да их што 
мање има.

Да не дужим ову при чу наве шћу само, да 
су на Ђур ђев-дан  ове годи не (1942) по пре ком суду 
осу ђе ни на смрт и стре ља ни ови мла ди Шиђа ни: 
Бран ко Мер да но вић, Јован Коич ки, Кри ста Сла-
ву је вић и Бибић, и то зато, што су тобо же при па-
да ли некој пар ти зан ској орга ни за ци ји. Стре ља ње 
њихо во извр ше но је у шест сати после под не на 
Срем.[ско] митро вач ком пра во слав ном гро бљу. 
Осим њих четво ри це Шиђа на стре ља но је тога 
дана у Митро ви ци још мно штво дру гих Срба из 
разних места Сре ма, а то све зато јер им је дока за-

36 Вељ ко Ђ. Ђурић, Уста ше и пра во сла вље – Хрват
ска пра во слав на црква, Беле тра, Бео град 1989.
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но да су тобо же има ли неке везе са пар ти за ни ма.
Место Гргу рев ци у Сре му про чу ло се ових 

дана по злу гла су. Тамо су упа ли овда шњи Нем ци 
назва ни тру пе СС обо ру жа ни пушка ма и митра-
ље зи ма у наме ри, да у бли зи ни села где се шума 
нала зи очи сте ту шуму од чет ни ка-пар ти за на. Како 
им то није пошло за руком, јер су нео пре зно при-
ла зи ли шуми и због тога неко ли ко њихо вих поги-
ну ло од руку пар ти за на, то су се ти Нем ци одмах 
вра ти ли у село, тра же ћи већу помоћ из Митро ви-
це и Руме и када је та помоћ дошла, они су уме сто 
да иду обра чу на ва ти се са пар ти за ни ма у шуми, 
поче ли уби ја ти по селу мир не сеља не Србе, жену 
и децу. Гово ри се да их је тамо поту че них неви них 
пре ко 300 (три сто ти не) жало сно, али исти ни то.

+++
Било је то почет ком авгу ста 1942. када је 

кроз Шид обна ро до ва но, да је по наре ђе њу глав ног 
уста шког ста на у Загре бу име но ван за жупу Вука 
вишим редар стве ним пове ре ни ком неки Вик тор 
Томић.37 Овај је одмах штам па ним огла си ма, који 
су по Шиду изле пље ни, а и оста лим мести ма Сре-
ма, ста вио гра ђан ству до зна ња, да је он дошао за 
редар стве ног пове ре ни ка у жупу Вука, да очи сти 
Срем и Фру шку гору од пар ти за на.

Одмах је под у зео стро ге мере пре до стро-
жно сти и наре дио огра ни че но кре та ње од пет сати 
ују тро до осам сати у вече и да без њего вог одо-

37 Вик тор Томић, уста шки прво бо рац, од јуна 1941. 
до лета 1942. годи не био заду жен за Паве ли ће во обез бе-
ђе ње, потом име но ван за редар стве ног пове ре ни ка Вели ке 
жупе Вука у Вуко ва ру и орга ни за тор по злу позна те вој не 
опе ра ци је у Сре му: Tko je tko u NDH, Zagreb 1997, str. 401.
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бре ња немо же нитко нику да путо ва ти.
По томе се виде ло да је за Срем наста ло 

ста ње озбиљ но. Сва ко га дана гово ри ло се, да ће 
поче ти чишће ње и то купље њем гра ђа на Срба по 
мести ма. Тако се шушка ло да ће и у Шиду поче ти 
чишће ње и тако се оче ки вао дан и сат. И зби ља 
у ноћи уочи Вели ке Госпо ји не 28. авгу ста 1942. 
отпо че ло је чишће ње Шида (и то не од пар ти за на, 
већ од врлих и чести тих и поште них Срба). Ето и 
опет јед ног дока за да се у Држа ви Хрват ској жели 
Србе пот пу но уни шти ти.38 

Дан Вели ке Госпо ји не (петак) био је за 
Србе тако црн и тму ран (иако ведар и сун чан), да 
је изгле дао као вели ки петак у вре ме Ису со вог 
муче ња на Гол го ти. У Шиду на ули ца ма тога дана 
пре под не ниси могао виде ти живе душе. Све се 
заву кло у миш је рупе и само чека суђе ни час, када 
ће по њега доћи уста ше. Уста ше су за нас Србе 
били дивљи људи они су мучи те љи Срба, они су 
наше крво пи је, они су наши ута ма ни те љи, они 
су за Србе били страх и тре пет, јер су кун да ци од 
уста шких пуша ка неми ло срд но пада ли по ребри-
ма Срба до изне мо гло сти.

Када се је тога дана отпо че ло са „чишће-
њем“ понај при је је цео Шид по уста ша ма и вој-
сци био посед нут (бло ки ран) тако, да нитко ни у 
Шид није могао доћи, нити из Шида иза ћи, и онда 
су оне стра шне, дивље загре бач ке уста ше поче ле 
одво ди ти Србе у срез на испи ти ва ње и муче ње.

Сви Срби који су има ли ту несре ћу да буду 
одве де ни у срез, пре тр пе ли су Ису со ве муке, јер 
су под удар ци ма кун да ка пија них уста ша, пада ли 

38 Спи сак похап ше них Срба нала зи се међу при ло зи-
ма, стране 68-71.
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од вели ких боло ва по земљи и у тешким мука ма 
грчи ли се. За сада се тач но незна коли ко је Срба 
одве де но, па ћу само набро ја ти овде оне за које 
пози тив но знам а то су: ста ри др Дра гу тин Грчић, 
Нова Дебе љач ки са сином Гој ком, Шока Марић, 
Милан Пешић, Милан Арсић са сином, Милан 
Бели че вић, Бори вој Пер зић, Милан Павло вић, 
Ива Нешко вић и брат му Милан, Нико ла Кере ше-
вић, Љуба Жунић, Љуба Ђако вић, Кузман Хинић, 
Боба Томић са сином Војом, Или ја Спа ић, Милош 
Вуко вић, Баћа Кола рић, Лука Стан ков, сту дент 
Андрић, др Гага Ста ни ву ко вић, апо те кар Јова 
Мир ко вић, Све та Илић са два сина Нико лом и Бра-
ни сла вом, Душан Кола рић са сином, Пера Јекић, 
Пан та Мар ко вић, Бран ко Бла го је вић, Мика Коич-
ки, Паја Миле у снић, Душан Бркић, Васа Милин-
ко вић, Сима Петек са сино ви ма Рашом и Мило ра-
дом, Сима Раве тић, Тоша Рај ко вић, Тома и Или ја 
Паре жан ски, Дуја Мер да но вић, Ђура Шира до вић, 
Маној ло Вра ић, Бори слав Мирић, Стан ко Грчић 
ста ри, Милан Грчић, ковач, Спа со ја и Кузман Сла-
ву је вић, Сава Ракић и брат му Гавра, кел нер Сте-
ва Паић, Влај ко Мау ко вић и син, Бран ко Цику ша, 
ковач и Сава Шума но вић (касни је допи са но) и 
још мно ги дру ги, које незнам овде набро ја ти тако, 
да се број саку пље них Срба рачу на на око (200) 
две сто ти не.

Под удар ци ма кун да ка поги ну ли су: наша 
добра при ја те љи ца Вида Илић, која је бра не ћи 
сво ју децу да их уста ше не одве ду, пла ти ла живо-
том, јер су је уста ше про сто измр цва ри ли. Она је 
сиро та, сво ју децу као квоч ка пили ће бра ни ла од 
напа да ча, али јој то није успе ло, орлу ши не су је 
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рас тр гле и њези ну децу зајед но са мужем одве-
ли. Исто тако пла тио је живо том и Пера Дере та, а 
гово ри се да су том при ли ком поу би ја ни још њих 
све га око девет на бро ју и одмах одве зе ни на пра-
во слав но гро бље и јед но став но баца ни јед но на 
дру го у гроб ни цу Пере Дере та, коју су пред ход но 
отво ри ли. За сада се тач но немо же зна ти ко су сви 
ови муче ни ци, јер се то мно го таји, а доц ни је ће се 
ваљ да све то моћи уста но ви ти.39

Пред згра дом сре за чека ли су чети ри вели ка 
ауто бу са, који су дошли из Загре ба, да Србе пре ве-
зу до жеље зни ца, које ће их одве сти незна но куда. 
У дво ри шту сре за било је дуп ке пуно крца то Срба 
који су ишли редом на испит и сва ко ме је нађе-
на кри ви ца да су тобо же држа ли везу и нов ча но 
пома га ли пар ти за не. Није дан на саслу ша њу није 
могао дока за ти сво ју неви ност, њему је намет ну та 
кри ви ца под тешким бати на ма иако она фак тич-
ки непо сто ји. Након саслу ша ња сви ти јад ни Срби 
уто ва ре ни су у ауто бу се и око један сат после под-
не одве зе ни до жеље знич ке рам пе где су их чека ли 
терет ни ваго ни у које су сви били уто ва ре ни.

Тре ба ло је виде ти лица тих муче ни ка, која 
су била бле да као у самрт ни ка, очи пому ће не 
поглед уко чен, оде ла пра шња ва и сав тај спољ ни 
изглед тих муче ни ка ода је сли ку умно боле сних 
људи епи леп ти ча ра, који су после епи леп си је 
(пада ви це) били уто ва ре ни у ауто бу се и упу ће-
ни у бол ни цу на лече ње. Ти људи нису били за 
позна ти. Од сил ног муче ња лица су им се уна ка-
зи ла а ум пому тио. Неко ји од њих нису се могли 
ни у вагон попе ти већ су по уста ша ма јед но став но 

39 С. Кур ду ли ја, н. д., стр. 52. 
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као вре ћа у вагон баче ни. Биле су јад ни ци ма руке 
веза не на леђи ма. Од вели ких пат њи и мука неки 
су и гаће ожу ти ли. Ово је спољ ни изглед тих муче-
ни ка а сада тре ба зами сли ти уну тар њи њихов бол 
– бол срца, бол душе, бол тела, то је за нео пи са-
ти. Ова ко ве пат ње могао је под не ти за род људ ски 
само Исус Хри стос, када је био раза пет на крсту, а 
те пат ње њего ве води ле су га ускр сну ћу. Нека би 
Господ Бог дао, да и пат ње ових наших муче ни-
ка за срп ски род, буду као и пат ње Ису со ве па да 
после ових пат њи дође вас кре се ње за цео народ 
срп ски, јер у овом дана шњем рату нај ви ше жрта ва 
и то неви них под не со ше Срби. Ми пре о ста ли још 
Срби надај мо се у наше Ускр сну ће које није дале-
ко, а које ће сва ка ко доћи, јер су тому Ускр сну-
ћу прет хо ди ле вели ке неви не жртве. Надај мо се и 
веруј мо у наше Ускр сну ће јер ће нас само вера и 
нада одр жа ти и чува ти.

Шта ће даље бити са овим побро ја ним 
Срби ма муче ни ци ма казат ће ско ра будућ ност. 
Они се сада по чуве њу нала зе у Митро вач кој 
казни о ни док у Вуко ва ру засе да ва пре ки суд, који 
стал но води рас пра ве и мно ге Србе из Сре ма осу-
ђу је на смрт. Тако се и наши Срби Шиђа ни јед но га 
дана могу нада ти овом стра шном чину, који јед-
ним поте зом пера уни шта ва мно ге живо те под пу-
но неви них Срба.40

+++
Данас је 5. септ.[ембар] 1942. те се про но се 

вести, да је од оних Срба, који су оте ра ни у Митро-
ви цу њих 17 стре ља но, а оста ли да су одпре мље ни 

40 Виде ти: Акци ја Вик то ра Томи ћа о Покрет ни пре
ки суд у Сре му 1942., при ре дио др Дра го Њего ван, Про ме теј, 
Мало исто риј ско дру штво, Нови Сад 2009.
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у логор, да тамо чаме и чека ју неми нов ну смрт од 
муче ња и гла ди. Логор је нама познат као један 
врста там ни це у коме се живи само о води и мало 
хле ба и тако све до малак са ло сти док јед ном човек 
не пад не и више се не поја ви. Рачу на се да је још 
боље када се човек осу ди на смрт, онда види само 
тре нут но зло, а када доспе у логор, онда за чове ка 
наста ју пат ње, које се под но се дуго трај ним муче-
њем и све дотле, док јед ном од тих пат њи и гла-
ди не насту пи смрт. Ово је дакле мно го стра шни ја 
казна, него и сама смрт на казна.

Ситу а ци ја за све нас Србе још је и данас 
кри тич на и сви смо ми још у стра ху од мину лог 
слу ча ја. Боји мо се да и нас још пре о ста ле Србе не 
деси слу чај као и оне који су оте ра ни и сви сада 
живи мо од данас до сутра, нитко нема наде за 
бољу будућ ност.

Овај се јад Срба неда опи са ти, сви су они 
уту че ни и само са болом у души могу пре при ча-
ва ти овај гро зни чин, који је Србе у Шиду у црно 
завио.

Од сва ког Срби на или Срп ки ње који се још 
код куће нала зе можеш чути узди сај и стреп њу да 
ће и они тако про ћи као и они јад ни ци који су оте-
ра ни.

На ули ца ма Шида и то глав ним нема Срби-
на, Срп ске рад ње су исти на отво ре не, али без вла-
сни ка рад ње. Ако је жена вла сни ка неспо соб на да 
води рад њу, онда се поста ви коме сар, који ће доц-
ни је веро ват но рад њу и пре у зе ти, јер се то ствар но 
иде за тим да све срп ске рад ње у Шиду пре ђу у 
руке Хрва та... Зато су сви Срби тргов ци у Шиду 
и поку пље ни и оте ра ни, да би се у њихо ве рад ње 
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уву кли Хрва ти и они поста ли вла сни ци, нарав но 
пре ко ноћи.

Ово је бол но али исти ни то. Србин трпи, 
трпи чека, мучен сва ко ја ко, па ће ваљ да доче ка ти 
сво је сун це јар ко, а то је сун це сло бо де, које сада 
за момен те Србе не гри је.

+++
Данас је већ 8. окто бар 1942. и још до 

данас ништа се незна за ону ску пи ну Срба који 
су 28. авгу ста поку пље ни и одве де ни, ни где се 
нала зе ни шта се с њима дого ди ло. Сада се већ 
јав но комен та ри ше да су они сви постре ља ни, јер 
се њима до данас није могло ући у траг. Већи број 
жена тих одве де них људи узе ли су јед но га адво ка-
та и исто му сва ка пла ти ла по 3.000 к.[уна] у име 
награ де, да би овај њихо ве муже ве про на шао, али 
је то све било уза луд но. Њих се не може про на ћи, 
јер њих земља покри ва. Глав но је да је тај адво кат 
за свој хоно рар од свих жена поку пио бли зу три-
ста хиља да куна и сада се више не поја вљу је.

Када се про ла зи глав ним ули ца ма Шида 
немо жеш сре сти позна тог чове ка Шиђа на. Шид је 
сада под пу но про ме нио свој уну тра шњи изглед. 
На сва ком кора ку сре таш само непо зна те људе, јер 
Срба трго ва ца, гости о ни ча ра, зана тли ја и дру гих у 
Шиду нема. Неиз ве сно је шта ће се и с нама још 
пре о ста лим Срби ма дого ди ти. И ми сви живи мо 
од данас до сутра, чека ју ћи сво ју суд би ну.

Мно ги су Срби, да би сачу ва ли гла ве сво-
је добро вољ но оти шли у Њемач ку на рад. А неки 
опет јави ли се добро вољ но у хрват ску вој ску да би 
тамо опет били одре ђе ни нека ков држав ни рад, јер 
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се Срби ма као непо вер љи вим не даје оруж је као 
оста лој вој ски. Срби ма је као вој ни ци ма оруж је у 
држа ви хрват ској – ашов и лопа та.41

Данас је 24. јану ар 1943, ста ње је још непро-
ме ње но. Трза ви ца има сва ко днев но. Нема дана да 
се не про не се како ва алар мант на вест, да ће се 
купи ти одно сно хап си ти Срби. Међу тим, по гово-
ри ма уста шких прва ка, у Хрват ској нема Срба, већ 
Хрва та пра во слав не вере. Срба у Хрват ској није 
ника да ни било, већ су срби јан ски поли ти ча ри и 
попо ви све пра во слав це у Хрват ској про гла си ли 
Срби ма, па се ко се осе ћа вели ким Срби ном може 
одмах напу сти ти ову држа ву и оти ћи куда жели, 
али за тако ву екс пе ди ци ју побри ну саме уста ше 
да тако ве Србе иако ови не желе нику да од сво јих 
кућа, одстра ни ти их у непо врат.

4.5. Кон ти ну и ра но наси ље над Срби ма у 
НДХ

Про шло је поду же вре ме на, како сам пре-
стао писа ти моје мемо а ре, нада ју ћи се, да је ваљ да 
зло за нас Србе у Хрват ској пре ста ло и пре ма тому 
нећу више има ти шта писа ти, али на нашу вели ку 
жалост, то зло ника да не пре ста је и ваљ да ће пре-
ста ти онда, када и послед њег Срби на у Хрват ској 
неста не.

41 Реч је о домо бран ским једи ни ца ма из саста ва 
хрват ске вој ске. Углав ном су их сачи ња ва ли пра во слав-
ни Срби. Оба вља ли су раз не посло ве. Више о томе:Niki ca 
Barić, „Polo žaj Srba u domo bran stvu Neza vi sne drža ve Hrvat-
ske, 1941–1945.“, Pole mos: časo pis za inter di sci pli nar na istra
ži va nja rata i mira, 5, Zagreb 2002, 159–175.
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Лето 1943. про ве ли смо доне кле у миру. 
Узне ми ра ва ња је било од стра не пар ти за на, који 
су по окол ним сели ма за вре ме врши[дбе] пали ли 
врша ли це, да би жито оста ло нео вр ше но. То им је 
паље ње успе ло на 18 врша ли ца у Шид ском сре зу. 
Пар ти за ни су затим пали ли сео ске општи не, да би 
уни шти ли општин ску архи ву, и тиме сеља не раз-
ре ша ва ли дужно сти пла ћа ње поре за. 

У шид ском кота ру запа ље не су и пору ше-
не ове опћи не: Бер ка со во, Бабе ка, Пр.[ивина] Гла-
ва, Гиба рац, Бачин ци, М.[ала] Ваши ца, Батров ци, 
Липо вац, Стра шин ци, Јаме на, Ада шев ци, Моро-
вић и Илин ци.

Разу мљи во је, да је ово пар ти зан ско хара че-
ње дало пово да уста ша ма, да посум ња ју у исправ-
ност мир ног срп ског живља у Шиду и јед но га 
дана месе ца сеп тем бра 1943, поја ве се у Шиду 
неки тзв. аген ти.

Њихо вим дола ском у Шид настао је страх 
и тре пет за нас Србе, јер су кру жи ли гла со ви, да 
ће бити купље ња по Шиду. И зби ља то се оби сти-
ни ло.

Јед но га попо дне ва, док је свет на јесе њем 
топлом сун цу седио на ули ци (наро чи то жене) 
раде ћи сво је руч не радо ве, про ђе најед ном нашом 
ули цом један ауто пун аге на та, ору жа ни са брзо-
мет ним пушка ма, запра шив ши целу ули цу, и ста-
де пред кућу деда Мила на Крке. Из аута на брзи ну 
иско чи ше три аген та и упу ти ше се у Крки но дво-
ри ште, док је четвр ти остао на ули ци с’ пушком у 
руци, посма тра ју ћи кре та ње уку ћа на, да неби који 
од уку ћа на ума као.

За тили час похва та ше све уку ћа не, ста вив-
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ши их у ауто и одве зо ше у сре ски затвор. Није про-
шло иза тога ни 20 мин.[ута] али се тај исти ауто 
поја вљу је у нашој ули ци, да опет неког несрет ни-
ка одве зе у затвор. И зби ља, ауто ста де пред кућу 
Жар ка Мили чи ћа. Аген ти ово га ухва ти ше, стр па-
ше у ауто и одве зо ше у затвор.

То се је поно ви ло још јед ном, када је ауто 
дошао пред кућу Нико ле Гагри це, па када исто-
га није било код куће, аген ти поку пе њего ву жену 
и нај ста ри ју ћер ку и кре ну аутом до жеље знич ке 
ста ни це, где је Нико ла као чинов ник запо слен, 
тамо га нађу, стр па ју у ауто и све одве зу у затвор.

За све то вре ме док је ауто крста рио нашом 
ули цом ја сам био сакри вен на кућ ном тава ну и 
све кроз баџу кри шом посма трао.

Зани мљи во је било посма тра ти жене, које 
су се нала зи ле на ули ци за вре ме када ули цом 
про ла зи тај зло гла сни ауто. Чим се ауто на ула зу 
у ули цу поја ви, жене одмах трком беже са ули це 
у сво ја дво ри шта, а када опа сност про ђе, оне се 
опет поја вљу ју на ули ци.

Та се је сце на поја вљи ва ла више пута, па 
иако је било стра шно, било је комич но.

То што сам опи сао дога ђа ло се само у нашој 
ули ци али исте тако ве сце не оди гра ва ле су се у дру-
гим ули ца ма, јер су и из дру гих ули ца Срби хап ше-
ни. Нарав но да је сва ко ме од ухап ше них, наба че на 
крив ња да су има ли било како ве везе са пар ти за ни-
ма, и када то ови не при зна ју, онда наста је бати на-
ње и муче ње до изне мо гло сти.

За све вре ме хап ше ња и борав ка у Шиду 
аге на та, већи на срб ске мла де жи, мушких и жен-
ских, одбе гло је од сво јих кућа и скло ни ло се на 
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обли жње сала ше и у куку ру зе, који су у то доба у 
хата ру били пра во скло ни ште. Доста је мушких 
том при ли ком из боја зни од аге на та, пре бе гло пар-
ти за ни ма, да би на тај начин сво је живо те сачу ва ли.

Ста ње у то доба за срп ски живаљ у Шиду, 
било је врло кри тич но, јер се сва ке ноћи дого ди 
по која новост, која је за Србе била пора жа ва ју ћа 
и нити један од Срба није био сигу ран, да и он јед-
не ноћи неће осва ну ти у затво ру и бити поште но 
изпре би јан. Тога се сва ки бојао као живе ватре.

Јед но га дана про не се се кроз нашу ули цу 
вест да су од ухап ше них неки одпре мље ни у Вуко-
вар жуп ском редар ству, а неко ји у Сисак у логор.

Иза тога за крат ко вре ме сми ри ло се ста-
ње у Шиду, пошто су аген ти из Шида били изче-
зли. Међу тим, како се сада ника ква тај на сакри ти 
немо же, с поу зда не стра не дозна дох, да су аген-
ти оти шли само на крат ко вре ме, али ће се опет у 
Шид вра ти ти, да још јед но груп но хап ше ње оба ве.

И зби ља, што год се чује, све се оби сти ни.
За то вре ме, које усљед ста ро сти, а које 

усљед помањ ка ња кри ви це, буду сви они, који су 
лого ро ва ни у Сисак, пуште ни сво јим кућа ма, док 
су они за Вуко вар и даље задр жа ни.

У то вре ме, над тако вим осум њи че ни ци-
ма и тао ци ма извр ша ва ла се по крат ком поступ ку 
смрт на казна, и то на тај начин, што се у ками-
он ста ви два де сет тих тао ца и одве зе до нај бли же 
жеље знич ке пру ге, где се нала зе пре вр ну ти ваго-
ни, коју су сабо та жу извр ши ли пар ти за ни и онда 
се од тих два де сет иза бе ру четво ри ца, које ће обе-
си ти о теле граф ске бан де ре, а оста ле поре ђа ти 
поред пру ге и јед но став но сва ком од њих испа ли-
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ти револ вер ски метак у зати љак.
Тако во извр ше ње смрт не казне дого ди ло 

се баш у нај бли жој око ли ни Шида на жеље знич-
кој пру зи тик до деда Сте ви ног сала ша, четир 
к[илометра] уда ље но од Шида. Извр ши о ци те 
казне били су тзв. „Геста по“ међу који ма је било и 
Њема ца, Хрва та и мусли ма на.

Када се извр ши смрт на казна, онда се сви 
ти поби је ни оста ве лежа ти крај пру ге, а’они висе-
ћи о бан де ра ма, пуних осам дана, да их пут ни ци 
који про ла зе возом гле да ју и згра жа ју. Од вру ћи не 
и мува, тела тих поби је них рас па да ју се и зау да-
ра ју, па је код пут ни ка иза зи ва ло гађе ње. Од дугог 
вре ме на, они који су оста ли виси ти о бан де ра ма, 
усљед насту пи ле тру ле жи, одпад ну са бан де ре и 
скљо ка ју се уз бан де ру у згу ре ном седе ћем ста ву 
тако, да пока зу ју језо вит и стра шан изглед.

Иза тога дола зе гро ба ри, који крај пру ге 
копа ју вели ку рупу и ту уко па ва ју те све жртве.

Оно, што је овде нај ин те ре сант ни је, нитко 
незна ко су и ода кле су ти поби је ни, па је зато и 
разу мљи во, да је сва ки од Срба, који је чуо и видио 
ово, могао рећи да се тако што лах ко може с њима 
дого ди ти, да јед но га дана висе о бан де ри. 

Није се то стре ља ње деси ло само код 
Шида, оно је чиње но дуж жеље знич ке пру ге од 
Зему на до Загре ба, где је пало на хиља де неви них 
срп ских гла ва. То није само при ча, то је чиње ни-
ца, јер возо ви возе пут ни ке а ови то све виде и 
при ча ју.

За нас Србе то је било стра шно и непод но-
шљи во, јер је сва ко стре пио за свој живот, био он 
стар или млад.
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4.6. Затвор

Живе ћи под тако вим при ли ка ма и у тако вој 
атмос фе ри, осва ну ше у Шиду пред крај сеп тем-
бра 1943. опет они исти фамо зни аген ти, који нам 
зада до ше поно ван страх и црну слут њу, зна ју ћи да 
нису дошли у Шид да седе већ да чуда чине, што 
су у ства ри и чини ли.

Била је то сре да 28. сеп тем бар 1943. када 
сам ја са сво јом супру гом, око осам сати у вече 
легао мир но у сво ју посте љу. Пар дана рани је моја 
кћер ка и син били су оти шли из Шида у посе ту на 
село јед ној њихо вој при ја те љи ци и тако смо ја и 
моја супру га били сами код куће.

Пред со бље наше куће у то вре ме било је 
зау зе то по јед ном њемач ком под о фи ци ру, који је 
ту спа вао на ото ма ну.

Око један сат после пола ноћи, чуо сам 
у свом кре ве ту неки топот под мојим про зо ром, 
мисле ћи да је то стра жа која ули цом про ла зи, 
али је тај топот ногу уче стао и није се одми цао 
од моје куће. Најед ном чујем неку лупу на вра ти-
ма од доњег пред со бља, па мисле ћи, да је то неко 
од вој ни ка који тра жи нашег под о фи ци ра, нисам 
одмах устао, него сам и даље остао лежа ти у кре-
ве ту. Али, како та лупа није пре ста ја ла, него је све 
јаче уче ста ла, устао сам да видим ко то лупа и да 
евен ту ал но про бу дим под о фи ци ра. Али, чим сам 
отво рио вра та од пред со бља у којем је спа вао под-
о фи цир, опа зио сам све тло од џеп не елек трич не 
лам пе на про зо ру и чујем раз го вор под о фи ци ра са 
неким на про зо ру. Када сам ја упи тао ко то лупа 
и кога тра же, а та осо ба са про зо ра јавља „Oвде је 
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поли ци ја, молим вас ваше име и пре зи ме“. Када 
сам одго во рио, он је зах те вао да откљу чам вра та 
и да их пустим у собу. Ја сам вра та отво рио и у 
оном мра ку чуо сам силан топот цоку ла, које су 
ула зи ле у собу. Било их је 8-10 аге на та. Запо вед-
ник је зах те вао да упа лим све тло и ја сам одвр нуо 
шал тер и упа лио све тло. Аген ти су се онда раз ми-
ле ли по целој кући раз гле да ју ћи да се нетко где 
није сакрио, а запо вед ник је почео мене испи ти ва-
ти. Питао ме је где је моја кћер ка Цве тан ка, а ја му 
одго во рим да није код куће, већ да је на селу код 
сво је при ја те љи це. Да би сво је наво де потвр дио и 
дока зао ја сам пока зао аген ту допи сни цу коју ми 
је Цве тан ка писа ла са села, да га уве рим у исти-
ни тост мојих наво да. Међу тим агент затра жи да 
он ту допи сни цу собом поне се, да би с ’њом дока-
зао да Цве тан ка није код куће, а мени наре ди да 
се обу чем и пођем с’њи ма на јед но крат ко саслу-
ша ње. За све то вре ме док су аген ти били у соби, 
један је ста јао vis a vis од мене с’пу шком упе ре-
ном на готовс, али је запо вед ник када је то при ме-
тио, наре дио да пушку скло ни од мене.

Ја сам се обу као и када сам био готов, кре-
ну ли смо кроз ноћ у затвор Срем ског начел ства. 
Пре дам ном је ишао запо вед ник, ја за њим, а зам-
ном јед на руља у нере ду пре ко јен де ка пра те ћи 
мене. Ја сам ствар но мислио, да ћу одмах бити 
саслу шан и након тога вра ћен сво јој кући, али на 
моје вели ко изне на ђе ње, када сам допра ћен до 
сре ског начел ства, наре ђе но ми је да у ход ни ку 
саче кам. Још сам био уве рен, да ћу бити саслу шан, 
али из јед не собе изла зи један мла дић, засу ка них 
рука ва у кошу љи и пита ју ћи ме како се зовем, па 
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када сам му рекао, он се онда вра ти натраг у собу 
и после неко ли ко секун ди вра ћа се, дола зи к’ме ни 
и наре ђу је да пођем с’њим, а он ме је водио пра-
вац у Сре ски затвор. То је било око један и по сат 
после поно ћи.

Дошав ши у затвор зате као сам тамо десе-
ти ну Шиђа на мушких и жен ских, ста рих и мла-
дих.

Сре ски затвор састо јао се из три оде ље-
ња, и ја сам доспео у нај ве ће оде ље ње. Оста ла два 
слу жи ла су за жен ске затво ре ни ке.

Када сам ушао у затвор и када су зам ном 
кључ у бра ви окре нуо, ја сам зане мио од ужа са, 
када су ми при сут ни поче ли при ча ти све стра-
хо те, које се врше над њима. Један се мла дић 
држао мара ми цом пре ко лица, и ја мисле ћи да 
га зуб боли, упи там га што му је, а он ми одго-
во ри: „При је пола сата дошао је к’на ма у затвор 
табор ник Шук42 с пушком у руци у доста напи том 
ста њу, па када је све редом погле дао, при тр чао је 
пре ма мени и у том нале ту уда рио ме кун да ком по 
сред лица. Од тог удар ца оте као ми је образ и зуби 
се покре ну ли. Тако је исто учи нио и са још јед ним 
мла ди ћем.“ Док сам ја о том раз го ва рао са тим 
мла ди ћем, отва ра ју се вра та и у затвор ула зе још 
неко је осо бе, допра ће не из моје ули це. На сва ком 
допра ће ном при ме ћу је се, да га је обу зео страх 
и врло се мало при ча. Сва ки се заду био у сво је 
мисли и само чека, да ће и њега пости ћи иста суд-
би на, као и ону дво ји цу. Раз у ме се да и ја о себи 
нисам имао боље мишље ње.

Сати су врло спо ро одми ца ли, а аген ти у 

42 Више пода та ка о њему на наред ним стра ни ца ма.
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напи том ста њу ради ли су свој посао. До четир 
сата и 30 мин.[ута] у јутро врши ла су се саслу ша-
ња над осмо ри цом мла ди ћа, на које је била пала 
сум ња, да су хте ли извр ши ти атен тат на уста шког 
сат ни ка То мље но ви ћа43 који је баш вршио саслу-
ша ње над исти ма.

Саслу ша ње се врши ло на тај начин, што се 
на осум њи че ног ста ви пита ње, дали он при зна је 
то зашто се сум њи чи, па кад овај то не при зна, јер 
се не осе ћа кри вим, онда се при сту пи при сил ном 
изну ђе њу при зна ња.

То при сил но изну ђи ва ње при зна ња врши 
се на овај начин: осум њи че ном се лан цем вежу 
руке, а затим осум њи че ни баца пре ко јед не наро-
чи те сто ли це с’гла вом пре ма доле, тако да му 
поло ви на тела буде нај ви ше истак ну та док се ноге 
уз под при др жа ва ју. Иза тога са по јед не и дру ге 
стра не два уста ше засу ка них рука ва са поде бљим 
оте са ним шта по ви ма и запо чи њу са уда ра њем по 
туру са тако јаким зама хом, да се овај који при ма 
те бати не, дере и риче као во. То бати на ње тра-
је све док овај не при зна сво ју кри ви цу, или док 
не пад не усљед боло ва у несвест. Када пад не у 
несвест, онда га поли ва ју водом да дође к‘се би, 
па га онда поно во пита пред се да ва ју ћи, да ли при-
зна је то зашто је осум њи чен, па ако и опет неће 
ништа да при зна, онда наста је исто бати на ње до 
изне мо гло сти.

Стра шно и ужа сно је било погле да ти те 
бати на не мла ди ће, када су били вра ће ни натраг у 
затвор. Они су се јако тешко кре та ли, а лежа ли су 
на трбу ху, бле да и испи је на лица и раз ба ру ше не 

43 Није утвр ђе но име. Зна се само прво сло во – Н. 
Био је шеф поли ци је у Вуко ва ру. 
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косе. Код неких се деша ва ло, да им је усљед при-
мље них бати на, ука зи ва ла и крв на туру.

Да ствар буде још ужа сни ја, често су ти 
мла ди ћи у јед ном вече ру на саслу ша ње зва ни по 
више пута и с њима се за слу чај, да намет ну ту 
сум њу не при зна ју, пона вља ло оно исто бати на-
ње, тако да су неко ји мла ди ћи под силом тих бати-
на мора ли при зна ти намет ну ту им крив њу, само 
да би избе гли то стра шно муче ње. Ради је су дали 
при зна ње, па да буду одмах стре ља ни, него да 
трпе оне ужа сне муке под бати на ма.

У нашем затво ру било је око 30 мушких, 
док је у оста ла два затво ра било око 20 жен ских. 
Суд би на жен ских била је у погле ду бати на ња, рав-
на мушки ма. Ја сам исче ки вао да и ја дођем на ред 
на саслу ша ње, да видим како ћу про ћи, да ли и 
ја слу чај но нећу иску си ти оне бати не, које су они 
мла ди ћи при ма ли.

У затво ру сам чекао три дана на саслу ша-
ње. И тре ће га дана деси се код жен ских слу чај, да 
су две жен ске успе ле нека ко из нужни ка побе ћи 
непо зна то куда. Како се жен ске нису могле про на-
ћи, то је уста шки сат ник, отво ре но пред нама сви-
ма изја вио да ако се ове две жен ске не про на ђу за 
два сата, да ће одмах дати стре ља ти нас четр на ест. 
Раз у ме се, да се одбе гле нису могле про на ћи, а ми 
смо сва ко га часа стре пи ли, да ће доћи час да нас 
пет на ест одбро је.

То је било одмах после руч ка, када су ове 
две побе гле и цело то по под не било је код нас у 
неком тешком исче ки ва њу. Зла слут ња све је нас 
обу зе ла, у сви ма нама оди гра вао се тежак душев-
ни про цес, јер се ради ло о живо ту и смр ти.
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Пред вече када нам је сти гла вече ра од 
куће, није се нико ме јело услед душев ног растрој-
ства, и вече ра је пола ко или нима ло поје де на и 
натраг вра ће на.

Око девет сати у вече, отво ре се вра та од 
нашег затво ра и на вра ти ма се ука же један од аге-
на та, који нас је све редом про зи вао напо ме нув-
ши, да оне које прве про зо ве, да ти има ју из ове 
собе изи ћи напо ље а они оста ли да има ју у соби 
оста ти. Међу први ма био сам и ја.

Затим је тај агент отво рио и жен ски затвор 
и тако исто извр шио про зив ку и код жен ских. Жен-
ске које су биле прве про зва не, иза шле су из њихо-
вих ода ја и дошле у нашу, а ми пре шли у жен ску 
ода ју, јер тамо више није било жен ских, пошто су 
оста ле пре о ста ли пре се ли ле се у тре ћу ода ју.

Сада се је у нашој мушкој ода ји нала зи ло 
тач но пет на ест, које мушких (седам) које жен ских 
(осам) осо ба.

Ми смо одмах били на место с‘тим, зашто 
је усле ди ло то пре гру пи са ва ње.

Да не забо ра вим наве сти то, да сам међу 
сви ма саслу ша ни ма био ја једи ни, који нисам 
одго ва рао лич но за себе, већ за сво ју кћер ку, на 
коју је била пала сум ња да је она била нека вас-
пи та чи ца омла ди не. Саслу ша ње је моје извр ше но 
баш уочи наве де ног пре гру пи са ва ња. На саслу ша-
њу ми је рече но да у затво ру оста јем као таоц све 
дотле док се моја кћер ка не јави на саслу ша ње.

Те ноћи када је извр ше но пре гру пи са ва ње 
седе ли смо сте шње ни у малом затво ру, а сати су 
врло спо ро одми ца ли.

Око пола ноћи зачу се пред вра ти ма зве кет 
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кљу че ва, и вра та се на оном скуп ном затво ру отво-
ри ше. Наста де про зив ка и сви из те скуп не ода је 
иза ђо ше и упу ти ше се кроз ноћ у ход ник сре ског 
начел ства.

Из наше ода је, који су били сло бод ни ји 
пења ли су се на про зор, да виде шта ће бити са 
том гру пом одве де них.

При ме ће но је, да су сви у ход ни ку постро-
је ни и да им нешто чита ју. После тога, а након 
три де се так мину та чули су се кроз ход ник кора ци 
и кре та ње те гру пе у прав цу изла за. Глу хо доба 
ноћи и кре та ње ове гру пе од пет на ест душа у 
неиз ве сност, пред о се ћа ли смо ми пре о ста ли, да 
ће се с њима дого ди ти нешто нај стра шни је што се 
може дого ди ти.

Те ноћи није се спа ва ло, само се пре при ча-
ва ло, куда су оних пет на ест одве де ни.

У јутро када је сва ну ло вра ће ни смо ми из 
овог жен ског у наш затвор, који је тада био пра-
зан.

Дошав ши у ту ода ју виде ли смо поје ди-
не ства ри, које су оста ле иза одве де них, као што 
су: шешир, капут, јасту ци, ћебад итд. По томе се 
виде ло, да одве де ни нису ни слу ти ли, шта ће се с 
њима дого ди ти.

Када се је тога јутра дона шао дору чак за 
нас затво ре ни ке, мно ги су се изне на ди ли, када им 
је дору чак вра ћен, јер да се њихо ви (мили и дра ги) 
више не нала зе у затво ру. Пре при ча ва ло се, да су 
одве зе ни за Вуко вар, али касни је се уви де ло, да то 
не одго ва ра исти ни. Њих је мрак појео и ника да 
их више нема.

Ипак, да би за вечи ту успо ме ну зна ли, ко су 
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ти стра дал ни ци, ја ћу овде наве сти њихо ва име на 
и то мушки: Сте ва Сла ву је вић-Салај, Лила Сла ву-
је вић-Шан дић, Вељ ко Сла ву је вић, Здрав ко Пле ја, 
Мар ко Шарац, Ара ли ца колар и Јова Мудрић, а 
од жен ских: Сми ља и Ковин ка Тубић, чика Маше 
Раки ћа жена и кћи, Мара Про да но вић, попа ди ја 
Шума но вић, мати Симе Грчић и жена Сте ве Сала-
ја.

Иза тога ја сам у затво ру остао до 3. окто-
бра 1943. Када је моја кћер ка дошла и при ја ви ла 
се, па сам онда био пуштен на сло бо ду. Кћер ка је 
тога дана по под не одмах била саслу ша на и како 
нису могли (или нису хте ли) у под пу но сти саслу-
ша ње оба ви ти, то су моју кћер ку оста ви ли да пре-
но ћи у затво ру, да осе ти ујед сте ни ца којих је било 
у затво ру у изо би љу. Сутра дан је кћер ка поно во 
саслу ша на и око под не, пошто јој ника ква кри ви-
ца дока за на није, пуште на је сво јој кући на сло бо-
ду. То је било 4. окто бра 1943. годи не у један сат 
по под не.

+++
Пошто сам се код куће мало опо ра вио, 

ишао сам код мог оца, да му на њиви помог нем 
бра ти куку руз.

Било је то у субо ту 9. окто бра 1943. када 
сам се после под не нала зио на њиви мога оца, 
беру ћи куку ру зе. Када смо већ набра ли пуна кола, 
сео сам ја на гоми лу набра них куку ру за и чекао, 
да дођу кола да тај куку руз пото ва ри мо. У том 
чека њу, седе ћи на јед ној вре ћи, ја мало задре-
мам ужи ва ју ћи у при ро ди на сло бо ди, после оног 
издр жа ног затво ра, али ту тиши ну и моје ужи ва-
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ње пре ки де глас жене која је са јед ним псом ишла 
нашом њивом.

То је била жена Дави да Муча ло ви ћа, која 
када се мени при бли жи ла запи та ме: „Да ли ми је 
позна то шта се сада пре пола сата у Шиду дого-
ди ло“, ја пој ма о томе нисам имао, и она поче 
при ча ти, да су аген ти на брзи ну из наше ули це 
поку пи ли и одве ли Нико лу Мар ко ви ћа, Митра 
Прња и ћа, Мла де на Мар ко ви ћа, Вла ду Сте ван че-
ви ћа, а из оста лих ули ца Боју Јова но ви ћа, Тошу 
Ерце гов ца, Митра Кутла ре ви ћа, бра ћу Сит ни чић, 
бра ћу Радој но вић, Влај ка Паи ћа, Митра Бошко ва 
и још дру ге, укуп но њих 20 на бро ју. Све њих стр-
па ли су у један ками он, који је ста јао пред сре зом 
и одве ли их у прав цу Вуко ва ра.

Нама је одмах сли ка била јасна, шта ће се 
с њима дого ди ти, и сутра дан, про не се се глас, да 
су свих ових 20 обе ше ни и стре ља ни на пру зи у 
бли зи ни места Ђеле то ва ца.

Та вест је на мене толи ко ути ца ла, да сам 
ја изгу био сва ку наду на живот, пре тр пив ши пре 
тога сва она зла у затво ру и чека ју ћи само, да ће 
јед но га дана и на мене доћи ред, пого то во, када су 
око мене одве де ни нај бли жи ком ши је и нај бо љи 
при ја те љи.

Живе ћи даље у нај ве ћем стра ху, жало сно 
је било сва ко јутро слу ша ти јаук и лелек мате ре 
Митра Прња и ћа за изгу бље ним сином. Ту човек 
више није имао воље на живот сећа ју ћи се како су 
она два де се то ри ца про шла иако су били под пу но 
неви ни. 

Сва ка ноћ нам је била стра шна, ако чује мо 
како ву екс пло зи ју, јер је то зна чи ло диза ње жељ.
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[езничке] пру ге од стра не пар ти за на у зрак, а то 
је онда дово ди ло наше неви не људе на бан де ре и 
стре ља ња.

Иза тога није се могло виде ти у нашој ули-
ци мушке осо бе. Сви су се раз бе гли које куда, јед-
ни добро вољ но у вој ску, јед ни добро вољ но на рад 
у Земун, а јед ни опет сма тра ју ћи да им ни у вој-
ски, ни на раду није оси гу ран живот, пре бе гли су 
пар ти за ни ма и тако како у нашој ули ци, тако и у 
оста ли ма, није се могло наћи и то врло рет ко по 
који мушка рац код куће.

+++
Инте ре сант но је напо ме ну ти и рећи коју 

реч о поме ну тим аген ти ма, који су са насла ђи-
ва њем дели ли бати не неви ној раји. То су били 
све мла ди ћи од 17-19 год.[ина] ста ро сти, који су 
веро ват но одга ја ни без оца и мај ке јер у себи нису 
има ли ни нај ма ње сажа ље ња ни мило сти спрам 
нас затво ре ни ка, те су ода ва ли сво јим држа њем 
и пона ша њем, као да су вас пи та ни међу дивљим 
зве ро ви ма. Зна ли су они дола зи ти к’на ма у затвор, 
она ко бала ви са шта пи ном у руци у зна ку прет ње, 
тако да смо сви мора ли ста ја ти мир но, док су нас 
они само посма тра ли мрким погле ди ма.

Са оним јад ни ци ма који су били испре би-
ја ни уста ше су се шаљу ка ли, уда ра ју ћи их руком 
по вред нов ном месту, а ови јад ни ци, само су од 
боло ва уви ја ли.

Тро ји ца од тих тешко изпре би ја них, мокри-
ли су крв, док је један од ове тро ји це јед но га јутра 
у затво ру осва нуо мртав, чија је смрт про у зро ко-
ва на тешким бати на ма. И она пре о ста ла дво ји ца, 
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тешко би те бати не пре бо ле ла, да нису пар дана 
рани је одве де ни оне коб не ноћи у непо врат.

+++
Живио сам мир но и пову че но у сво јој кући, 

раде ћи кућ не посло ве, не саста ју ћи се ни с’ким, 
боје ћи се и сво је сен ке, од пре тр пље них стра хо та 
нисам чак ни на ули цу изла зио, само да би од себе 
одкло нио сва ку и било како ву сум њу, неби ли на 
тај начин био поште ђен сва ке неу год но сти, али не 
лези вра же. Јед но га попо дне ва 25. окто бра 1943. 
дола зи у моје дво ри ште јед на непо зна та осо ба у 
чизма ма, док сам се ја нала зио у дру гом дво ри шту 
хра не ћи пра си це, и када сам опа зио ту осо бу ја јој 
при сту пим бли же да чујем кога тра жи, али сам сав 
уздрх тао пред о се ћа ју ћи, да та посе та није мила.

Када сам се при бли жио тој осо би, она ме 
запи та, дали сам ја тај и тај и када сам ја то потвр-
дио, он из џепа изва ди неку цеду љу и пру жи ми је 
зах те ва ју ћи, да му при ми так те цеду ље писме но 
потвр дим сво јим под пи сом на достав ни ци. Учи-
нив то, овај ме поздра ви са уста шким поздра вом 
„Спрем ни!“ и уда љи се из мога дво ри шта.

У мени су се роји ле црне мисли и зла слут-
ња пово дом тога пози ва, јер нисам имао пој ма 
зашто се пози вам у табор.

За све нас Србе, Уста шки табор је био страх 
и тре пет. Када се у њега мора ићи, а наро чи то за 
мене био је страх, јер сам ја пре непу них два де сет 
дана пре жи вио оне стра хо те у затво ру, где сам за 
пуних пет дана и ноћи био обу чен на голим даска-
ма лежао умо ран без сна.

Оти шао сам с’Бож јом помо ћи у одре ђе ни 
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сат у табор и тамо ме је доче као табор ник Шук. 
При мио ме је и одвео у посеб ну ода ју да сам ном 
наса мо гово ри.

Раз го вор се водио о мом нај мла ђем сину, на 
кога је пала сум ња, да се је удру жио са осо ба ма које 
су оти шле у пар ти за не и да ја на сина при па зим, да 
неби целу кућу у зло ува лио. Било је ту и дру гог 
раз го во ра и прет њи и након задр жа ва ња од јед ног 
и по сата у табо ру, будем пуштен сво јој кући.

Док су аген ти за вре ме мога борав ка у 
затво ру, ради ли пуном паром, про не се се кроз 
Шид вест, да су аген ти били у селу Пр.[ивина] 
Гла ва и тамо на брзи ну покла ли и поу би ја ли све 
ста нов ни ке, које су зате кли код сво јих кућа. Међу 
овим закла ни ма, нала зи се и мој при ја тељ Сава 
Јова но вић.

Чудан је посту пак ових аге на та, да су они 
покла ли све оне који су код сво јих кућа ради ли 
свој посао не осе ћа ју ћи ника кву кри ви цу, док су 
крив ци испред аге на та побе гли у шуму и тако сво-
је живо те спа си ли.

Исту тра ге ди ју дожи ве ло је и село Иван-
ци, где су аген ти изне на да упа ли, бом ба ма куће 
запа ли ли и све живо у кућа ма зате че но, покла ли. 
И куће у Пр.[ивимој] Гла ви горе ле су упа ље не од 
аге на та.

+++
Тешко је опи са ти наш живот, под како вим 

смо ми усло ви ма у Шиду код сво јих кућа живе ли. 
Сва ко га дана у некој стреп њи, јер ниси ника да био 
сигу ран, да нећеш доспе ти у затвор, а затим и на 
бан де ру.
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Дола ском ноћи у нашу се душу увла чио све 
већи страх наро чи то, када се чује под про зо ром 
топот цоку ла оних, који кроз место патро ли ра ју. 
Онда се у чове ку побу де сва чула, срце јаче заку ца 
и крв про стру ји кроз цело тело.

Страх је сва ке ноћи био велик, јер како 
рекох, ниси никад био сигу ран да ћеш у свом кре-
ве ту осва ну ти.

Сва ну ћем јутра, доби ја се мало ведри-
не, јер се осе ћаш срет ним, када си ноћ на миру 
про вео, а ако по дану опет чујеш како ву неу год ну 
новост, онда опет страх хва та дола ском ноћи.

4. 7. 1944.

Почет ком месе ца мар та 1944. било је у 
самом Шиду доду ше мир но. Вој ске је доста дола-
зи ло, про ла зи ло и одла зи ло, наве шћу ју ћи да ће по 
окол ним сели ма и шума ма бити офан зи ва про тив 
пар ти за на. Та вој ска била је немач ка, под немач-
ком коман дом, а у ства ри мом чад је била наша 
босан ско-мусли ман ска, који су као добро вољ ци 
оти шли у Немач ку на вој нич ку нао бра збу. Они су 
при ча ли да ће или они уни шти ти пар ти за не, или 
пар ти за ни њих.

Та вој ска са сво јом коло ном ишла је кроз 
Шид у прав цу Митро ви це, али се кроз пар дана 
натраг вра ћа ла про ме нув ши пра вац путо ва ња за 
Вуко вар.

Нико није знао куда та вој ска иде и зашто 
сва ки час мења пра вац сво га пута.

У глав ном, у Шиду је било под пу но мир но 
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ста ње, али баш иза овог мир ног ста ња, дола зи до 
изне на ђе ња.

Наше су вла сти доду ше зага ран то ва ле 
мир но жити је сви ма мир ним ста нов ни ци ма, па је 
пово дом тога иза шла и закон ска одред ба о поми-
ло ва њу свих оних лица, која су била оти шла у пар-
ти за не и да се исти могу мир но и несме та но вра-
ти ти сво јим кућа ма. Под  тим окол но сти ма, сва ко 
је мислио, да се иде за тим, да се дође до мир ни јег 
и ста бил ни јег ста ња, да се сре ђу ју ове мут не при-
ли ке и да се иде бољем и срећ ни јем живо ту.

Међу тим, позна та нам је она народ на 
посло ви ца да вук дла ку мења, а ћуд ника да, тако и 
хрват ске уста шке вла сти. Оне су на папи ру изда ле 
закон ску одред бу о поми ло ва њу, али нажа лост, то 
је било само на папи ру. Уста шки аген ти су опет 
чини ли сво је, и то само над срп ским живљем, а 
сада не јав но, већ тај но.

Јед не ноћи изме ђу 7. и 8. мар та 1944. дого-
дио се један још нечу ве ни стра шни и гро зни слу-
чај. На сала шу Или је Ста ни ву ко ви ћа код шуме 
Цер је, ста но вао је он Или ја са сво јом женом, уну-
ком и слу гом. Унук је био стар 15 год.[ина], а слу-
га око 30 год[ина]. Те ноћи био је салаш опко љен 
од непо зна тих нао ру жа них људи, који су упа ли 
маски ра ни у кућу и све у кући поби ли и то Или ју, 
жену му Сату, уну ка и слу гу и све још полу мр тве 
поба ца ли у бунар на сала шу дубок око 30-40 мете-
ри, а за њима баца ли каме ње и гра ње у бунар.

За тај зло чин про чу ло се тек после пар 
дана, када су при ме ти ли, да се на сала шу не поја-
вљу је жива душа. Онда су тек неко ји људи, који 
су дола зи ли послом у шуму, зави ри ва ли по сала-
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шу, да би про на шли Или ју са њего вим дру штвом. 
Али нико га нису нашли па су посум ња ли да су 
неку да одве де ни. Но даљом истра гом про на ђе ни 
су сви поби је ни у буна ру, где су јад ни нашли гро-
зну смрт.

Када се је за тај зло чин сазна ло, нађе ни 
су одмах људи који ће из буна ра леше ве изва ди-
ти и ти људи уз награ ду од сто хиља да куна и два 
уго је на свињ че та, изва ди ше из буна ра сва чети ри 
леша, који су коли ма пре ве зе ни на пра во слав но 
гро бље. Овде је дошла суд ска лекар ска коми си ја 
која је леше ве пре гле да ла, оба ви ла пара ње и уста-
но ви ла, да су покој ни ци понај пре муче ни и веза-
них уста баче ни у бунар. Уста но вљен је и пре лом 
кости и реба ра. Јед ном речи покој ни ци су нашли 
стра шну и гро зну смрт од непо зна тих зли ко ва ца.

Ти непо зна ти зли ков ци није могао нитко 
дру ги бити, већ уста шки аген ти, који су још и дан 
данас жељ ни срп ске крви, па јер сада неће сво је 
зло чи не да чине јав но, поче ли су то да чине тај но.

Кон цем месе ца мар та 1944. поја ви ла се јед-
но га по подне ва у Шиду жуп ска поли ци ја-редар-
ство и поче ла врши ти хап ше ња.

Разу мљи во је, да је тај посту пак на нас Србе 
учи нио врло лоши ути сак, јер чим се у Шиду врши 
хап ше ње, онда то хап ше ње немо же мимо и ћи нас 
Србе и ради тога је наш боја зан био оправ дан.

Међу тим, на наше нај ве ће изне на ђе ње, а 
да кажем још и радост, про не ла се вест да се то 
хап ше ње одно си на уста шке аген те, а не на нас 
Србе, и да су већ неко ји аген ти ухап ше ни и то 
ради почи ње ног гра бе жног умор ства над Или јом 
Ста ни ву ко ви ћем, јер да је сум ња пала баш на саме 
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аген те, да су они извр ши о ци тога гро зног дела. 
Дакле ево сада се оби сти ни ла моја тврд ња, да су 
извр ши о ци тога зло чи на у ства ри били сами аген-
ти, на које сам ја одмах и посум њао.

Али за тако ве зло чи не тре ба дати ини ци ја-
ти ву, јер тако ви зло чи ни, где се ту потвр дим ору-
ђем уби ја ју чети ри осо бе, немо же извр ши оц бити 
јед на осо ба, већ њих више, а међу њима онај од 
нај глав ни јих, који је дао ини ци ја ти ву.

Тај глав ни зло чи нац није нитко дру ги, већ 
гла вом сам уста шки табор ник шид ски – зло гла сни 
Јосо Шук.44 И њега је поли ци ја ухап си ла и зајед но 
са њего вим вер ним аген ти ма, веза не, одпра ти ла за 
Вуко вар.

Агент ских бан ди та је било пет, који су 
зајед но са сво јим табор ни ком Шуком и још јед-
ним уче сни ком у зло чи ну Јан ком Крај цар кроз 
ули це Шида у прав цу жеље знич ке ста ни це одпра-
ће ни веза ни.

То је за Шид била вели ка сен за ци ја, да се 
хап се, вежу и тера ју они, који су до јучер то сами 
чини ли, и који су Срби ма у Шиду били увек страх 
и тре пет.

Осим ухап ше них и одпра ће них аге на та, 
рас пи са на је потер ни ца још за дво ји цом и то нај-
о ко ре ли јих, који су чув ши за хап ше ње, нека мо 
побе гли да би избе гли заслу же ну казну. Али казни, 
коју су заслу жи ли, неће избе ћи. Један од ове дво-
ји це аге на та-раз бој ни ка име ном Јоца Ракон ца 
дола зио је по мене са пози вом да дођем у уста шки 
табор, а то је било окто бра месе ца про шле годи не, 
како сам то већ напред опи сао.

44 Јосип Јосо Шук, Хрват, трго вац. Нестао после рата 
у Аустри ји.
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Глав ни винов ник свих звер ста ва, уби ја ња, 
хап ше ња и бати на ња у Шиду, био је по злу гла-
су позна ти шид ски трго вац Јосо Шук. Он сно си 
на сво јој гре шној души на сто ти не неви них Срба 
Шиђа на, који су само њего вом вољом изгу би ли 
сво је живо те.

Уста шки табор шид ски, који је сме штен у 
пра во слав ном паро хиј ском дому, одмах до срп ске 
цркве, про гу тао је мно го неви них Срба. У про-
сто ри ја ма њего вим про ли ва ла се неви на срп ска 
крв, а та звер ства врше на су по запо ве сти само га 
Шука. Сада се про но се све стра шни је вести, да се 
у подру му Уста шког табо ра, нала зи око три де сет 
поко па них жрта ва, које су од тешких задо би ве них 
бати на, поу ми ра ли у табо ру. Они су поко па ни у 
подру му ради тога, да би им се траг замео. Зато је 
за све нас Србе Уста шки табор пред ста вљао раз-
бој нич ку шпи љу, јер се у њему оди гра ва ле стра-
шне сце не и живо ти неви них Срба губи ли.

Раз лог Шуко вог и њего ве бан де хап ше ња 
је тај, што је зло чин извр шен над поро ди цом Или-
је Ста ни ву ко вић, оква ли фи ко ван, као гра бе жно 
умор ство, јер се суд ском истра гом уста но ви ло, 
да су жртве биле опљач ка не. Гово ри се, да је том 
при ли ком код Или је Ста ни ву ко ви ћа било око пола 
мили ју на куна, а можда и више, док суд ска коми-
си ја код жрта ва није про на шла нити јед не паре, па 
је веро ват но сав тај новац по раз бој ни ци ма поку-
пљен и одне шен.

 Шта ће даље бити са овим раз бој ни ци ма, 
сазна ће се касни је.

+++
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Данас је ево 5. окто бар 1944. а зло гла сни 
Шук није се још данас кући вра тио. Сигур но је 
осе тио сву тежи ну сво је кри ви це, па зна ју ћи шта 
га овде чека, скло нио се негде у Загре бу, док се 
оста ла њего ва дру жи на вра ти ла у Шид, што зна-
чи, да се њима ништа није дого ди ло од стра не вла-
сти за њихов зло чин, него су шта више као неви-
ни пуште ни сво јим кућа ма. По томе се види како 
уста шке вла сти казне сво је шти ће ни ке, па макар 
они почи ни ли било како ви зло чин.

Срби су неви ни губи ли гла ве од уста шких 
вла сти, иако на души нису има ли ника кве кри ви-
це, док уста ша и агент може уби ти десет Срба и 
опљач ка ти их, и њима се неће ништа дого ди ти. Зар 
се онда може има ти пове ре ња у уста шке вла сти 
зар ми Срби, који ни данас у овој држа ви нема мо 
ника ква пра ва, може мо мир но на све то да гле да-
ти. Не може мо. Наша су се бра ћа зато и одмет ну ла 
у шуму да себи и нама изво је ва ла сло бо ду. А та ће 
нам сло бо да уско ро ако Бог да и доћи, јер се наши 
осло бо ди о ци бра ћа Руси нала зе данас већ бли зу 
Бео гра да са сво јим сил ним тен ко ви ма, који про-
ди ру пре ма запа ду.

Наша бра ћа у шуми оче ку ју ту побе до но-
сну вој ску раши ре них руку, да би с њима зајед но 
раме уз раме из наше куће про го ни ли наше непри-
ја те ље.

Дана, несе ћам се баш којег, у месе цу 
новем бру 1944, а биће да је то било прве поло ви-
не новем бра, када су по под не сти гле из Вуко ва ра 
„ћиром“ у Шид зло гла сне уста ше на челу са сво-
јим запо вед ни ком Томље но ви ћем сат ни ком, који 
су на брзи ну поче ли по Шиду хап си ти Србе и срп-
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ске фами ли је и то тако речи од реда до реда.
Тешки су часо ви били тада за нас Србе. 

Ја и моја поро ди ца мора ли смо пуних 20 часо ва 
бити у нашем закло ну, који смо спе ци јал но начи-
ни ли, да би се скло ни ли од про го на уста ша. Том 
при ли ком ухап ше но је доста Срба и Срп ки ња, 
који су током ноћи одве де ни до жеље знич ке ста-
ни це и уто ва ре ни у отво ре не ваго не, који су били 
напу ње ни угље ном и гура ни напред пред локо мо-
ти вом, а то зато, да ако би била на шина ма под-
мет ну та мина, да сви ти Срби и Срп ки ње први 
стра да ју. Али међу тим, Божан ска про ми сао одре-
ди ла је дру га чи је. Те ноћи напад ну енгле ски ави-
о ни Вин ков це и око ли ну, оба си па ју ћи их сил ним 
бом ба ма тако, да тај воз који је возио Србе није ни 
сти гао до самог одре ди шта, већ само до Ђеле то ва-
ца, где је усљед боја зни од бом бар до ва ња, морао 
ста ти, а уста ше се раз бе гле на све стра не тако, да 
су сви хап ше ни ци могли несме та но са ваго на сићи 
и упу ти ти се у прав цу куће и шуме, а затим сва ки 
сво јој кући, где су сви срет но сти гли.

После тога почео се про на ша ти глас, да 
ће уста ше поно во доћи да поку пе све оне, који су 
били са воза побе гли, а и дру ге. Међу тим то се 
није дого ди ло захва љу ју ћи Богу.

Оста так месе ца новем бра 1944. про шао је 
на миру и у неком ишче ки ва њу, а када је насту-
пио месец децем бар бива ло је све јасни је да ће до 
бит них про ме на уско ро доћи јер је поче ло нагло 
повла че ње фаши ста и њихо ве вој ске из Шида, а 
под при ти ском неке јаче силе. У то доба, како смо 
изве ште ни, наша је фрон та била на гене рал ном 
кана лу код Лаћар ка и изме ђу Бин гу ле и Ерде ви ка. 
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Руски ави о ни дано ми це су бом бар до ва ли око ли ну 
Шида и фаши стич ку вој ску пот пу но демо ра ли са-
ли. На поло жа ји ма је бива ло још стра шни је, јер 
су тамо ави о ни у ниском лету митра љи ра ли поло-
жа је тако, да су се фаши сти мора ли завла чи ти у 
миш је рупе. Није било дру гог изла за, него напу-
сти ти те поло жа је и тра жи ти дру ге боље.

У уто рак 5. децем бар 1944. било је опште 
повла че ње вој ске из Шида тако, да је Шид остао 
ско ро пра зан осим пар топо ва, који су били на 
ваша ри шту и ода тле гађа ли поло жа је, који су се 
у то доба нала зи ли на „Бра же ви ни“ изме ђу Шида 
и Гибар ца. Тада је Руска арти ље ри ја већ гађа-
ла нашу жеље знич ку ста ни цу, а у вече тога дана 
пада ле су топов ске гра на те на сам Шид.
 

4.8. Осло бо ђе ње

Дана 5. децем бра 1944. г[одине] око седам 
сати у вече пар ти за ни су већ ушли у Шид и чисти-
ли ули це од зао ста лих Шва ба и уста ша, а сутра дан 
6. децем бра 1944. г било је вели ко сла вље у Шиду 
осло бо ђе ном и очи шће ном од наших злих непри-
ја те ља. Тога су дана зво ни ла цркве на зво на, а у 
пор ти срп ске цркве игра ло се вели ко пар ти зан ско 
коло. Тада шњи све ште ник поре клом Рус слу жио 
је у цркви бла го да ре ње и са амво на цркве ног, бла-
го си љао пар ти за не и њихо вог врхов ног коман дан-
та Тита поже лев ши им побе ду њихо вог оруж ја и 
дуг живот на мно га ја љета, а у цркве ним пев ни ца-
ма поја ли су пар ти за ни јек те ни ја и мно га ја љета. 
Црква је била дуб ке пуна пар ти за на и оста ла све-
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та, који су дошли на ово весе ље и бла го да ре ње.
Већ сутра дан 7. децем бра 1944. дошла је и 

руска вој ска са сво јом арти ље ри јом која је гони ла 
непри ја те ља али се тада бој на лини ја није пома-
кла даље од Шид ска Бано ва ца и ту је оста ла све до 
12. апри ла 1945. год.[ине], када је извр шен про бој 
Срем ског фрон та.

Руси су се кон цем децем бра 1944. пову кли 
са Срем ског фрон та и оти шли у Мађар ску, а Срем-
ски фронт су тада држа ли пар ти за ни.

(Крај рукописа)
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ПОГОВОР

 Захва љу јем се на сарад њи: 
Вељ ку Ђури ћу Миши ни, дирек то ру Музе ја 

Жрта ва гено ци да у Бео гра ду,
Јова ну Мир ко ви ћу, нека да шњем дирек то ру 

Спо мен под руч ја Јасе но вац и музеј ском савет ни-
ку Музе ја жрта ва гено ци да у Бео гра ду, 

Радо ва ну Срем цу, вишем кусто су – архе о-
ло гу Зави чај не архе о ло шке зби р ке у Шиду,

пот пу ков ни ку Гра ди ми ру Мати ћу, Мини-
стар ство одбра не – Вој ни музеј у Бео гра ду и

Душан ки Мари чић, вишем кусто су Вој ног 
музе ја у Бео гра ду

 Сло бо дан ка Дан ка Која ди но вић (1954, 
Бео град), дипло ми ра ла је англи сти ку на Фило ло-
шком факул те ту Бео град ског уни вер зи те та (1977). 
Као нај мла ђи дирек тор шко ле у Бео гра ду, обно ви-
ла је после више деце ни ја, прва у тада шњој Југо-
сла ви ји, про сла ву школ ске сла ве, Све тог Саве у 
Основ ној шко ли „Све ти Сава“, коју је и сама поха-
ђа ла.

Сни ми ла је више од 150 теле ви зиј ских 
еми си ја (ТВ Сту дио Б, СОС канал, ТВ Метро по-
лис, стра не про дук ци је), обја вљи ва ла члан ке и 
освр те у дома ћој и стра ној штам пи. Пет годи на 
води ла је мар ке тинг у спољ но тр го вин ском пред-
у зе ћу. Оба вља ла је дужност првог секре та ра и 
отправ ни ка посло ва Амба са де Репу бли ке Срби је 
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у Ота ви (Кана да) 2006. и 2007. годи не. 
Помо гла је поди за ње новог хра ма Срп ске 

пра во слав не цркве „Све ти Сте фан“ у Ота ви и рад 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва  и мемо ри јал них 
удру же ња.

Послед њу деце ни ју посве ти ла је изу ча ва-
њу и обе ле жа ва њу срп ских стра да ња у XX веку, 
очу ва њу кул тур ног насле ђа и шире њу све сти о 
потре би раз у ме ва ња, пошто ва ња и сарад ње са 
свим наро ди ма и држа ва ма.
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