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По во дом обе ле жа ва ња сто 
го ди на од по чет ка Пр вог 

свет ског ра та, 28. ју ла, на 
дан ка да је Аустро у гар ска 
об ја ви ла рат Ср би ји, у Му зе-
ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви-
ци одр жа но је пре да ва ње на 
те му "Опе ра ци ја срп ске вој-
ске у Сре му 1914. го ди не". 
Исто ри чар Бо ра Че ке ри нац 
је осве тлио вре ме и до га ђа-
је с по чет ка Ве ли ког ра та на 
тлу Сре ма, а по себ но пре ла-
зак срп ске вој ске код Че врн-
ти је у Ма чви и бит ку на по љу 
Ле ге ту, по крај Са ве. Та да је 
у на бу ја лој ре ци и на ње-
ној ле вој оба ли смрт на шао 
ве ли ки број на ших вој ни ка, 
нај ви ше оних из Ти моч ке ди-
ви зи је. Че ке ри нац о то ме, 
по ред оста лог, ка же: 

"Тра ги чан би ланс бит ке 
на Ле ге ту, ис ка зан је зи ком 
бро је ва, ре зул ти рао је са 
око 1.000 по ги ну лих срп ских 
вој ни ка и офи ци ра, око 600 
бо ра ца на шло је смрт у та-
ла си ма Са ве, 4.800 па ло је 
у аустро у гар ско роп ство, а 
око 600 срп ских вој ни ка  и 
офи ци ра се, на раз не на чи-
не, вра ти ло на де сну оба лу 
ре ке. 

Не у спех Ти моч ке ди ви зи је 
I по зи ва у фор си ра њу ре ке 
Са ве мо же се ту ма чи ти раз-
ли чи тим чи ње ни ца ма. Оне 
се, углав ном, сво де на то да 
је срп ска ко ман да би ла нео-
ба ве ште на о бро ју и струк-
ту ри не при ја тељ ске вој ске у 
Сре му. Ка сно су пре но ше не 
на ред бе ко ман ди је ди ни це, 

ко ја је има ла да из вр ши за да-
так с об зи ром на ње ну по зи-
ци ју у тре нут ку до би ја ња бор-

бе ног за дат ка. Ди ви зи ја ни је 
има ла ис ку ство у фор си ра њу 
ве ћих во де них пре пре ка, а 
не до ста јо је и мо стов ни ма-
те ри јал. Људ ство ни је уме ло 
да ру ку је ско ро до би је ним, 
ду гим ру ским пу шка ма..."

Та ко ђе, на пре да ва њу је 
до ста би ло ре чи о зло чи ни ма 
аустро у гар ске вој ске, стра-
вич ном по ко љу и про го ну 
срп ског жи вља на срем ском 
тлу по сле по ра за у ле гет ској 
би ци, сеп тем бра 1914. го-
ди не. Од ма ђар ског те ро ра 
стра да ла су мно га ме ста, нај-

ве ћим де лом из ју го и сточ ног 
Сре ма, али и не ка дру га срем-
ска ме ста ко ја не при па да ју 
том ге о граф ском од ре ђе њу: 
Аша ња, Ба тај ни ца, Бе жа ни-
ја, Беч мен, Бе шка, Бо љев ци, 

Бре стач, Бу ђа нов ци, Ви то јев-
ци, Вој ка, Го лу бин ци, Гра бов-
ци, Деч, До ба нов ци, До њи То-
вар ник, Зе мун (град), Ин ђи ја, 
Ириг, Ја рак, Кар лов чић, Кле-
нак, Ку пи но во, Обреж, Огар, 
Пе тров чић, Пе ћин ци, Пла ти-
че во, По пин ци, Про гар, Срем-
ски Кар лов ци, Ста ра Па зо ва, 
Ста ри Ба нов ци, Су би ти ште, 
Сур чин, Угри нов ци, Ша шин ци, 
Ши ма нов ци.

Из ла га ње Бо ре Че ке рин ца 
је би ло про пра ће но од го ва ра-
ју ћи фо то гра фи ја ма и при ка-
зи ма рат них деј ста ва, а ори-
ги нал не до ку мен те из вре ме на 
Ве ли ког ра та су чи та ли Алек-
сан дар Кр ста јић и Ни ко ла 
Ја но ше вић. 

 Д. П.

Ши ро ко рас про стра њен 
на ци зам/фа ши зам до-
сти гао је свој вр ху нац у 

уста шкој тзв. Не за ви сној др жа ви 
Хр ват ској. Рат не при ли ке у ко-
ји ма не ло гич но по ста је ло гич но, 
пот чи ни ле су ве ру по ли тич ким 
ци ље ви ма (или обр ну то). Шид 
као мул ти ет нич ка сре ди на, са 
ве ћин ским срп ским пра во слав-
ним ста нов ни штвом, мо же се узе-
ти као сво је вр сни при мер рат ног 
ужа са Дру гог свет ског ра та. Са 
јед не стра не, Шид је дао ве лик 
број жр та ва (у од но су на сво-
ју по пу ла ци ју), док је са дру ге 
стра не пре тр пео ре ла тив но ма ла 
ма те ри јал на ра за ра ња.

Пат ње про тив ни ка на ци стич ког 
и уста шког ре жи ма, пр вен стве но 
Ср ба, Је вре ја и Ци га на, би ле су 
у зе ни ту 1942. го ди не. Те го ди не, 
јед на за дру гом, би ле су ор га ни-
зо ва не ве ли ке ра ци је – то ком ју на 
по хап ше ни су Ци га ни, то ком ју ла 
Је вре ји, а у ав гу сту Ср би.

Од во ђе ње у ло гор Ци га на то-
ком ју на 1942. го ди не у нај ве ћој 
ме ри се од но си на мо ло вин ске 
Фа ми ли ће. Ова по ро ди ца се до се-
ли ла у Мо ло вин то ком ше сте или 
сед ме де це ни је 19. ве ка. Ве о ма 
бр зо се про ши ри ла, та ко да су 
се не ки ње ни чла но ви пре се ли-
ли у окол на се ла. По сво јим вр-
сним му зи ча ри ма би ла је по зна та 
ши ром та да шње др жа ве. Про ле-
ћа 1942. го ди не ве ћи на Ци га на 
из Шид ског ко та ра је на сил но 
до ве де на у Мо ло вин, где су не-

ко вре ме бо ра ви ли у ло го ру на 
отво ре ном. Ту су че ка ли сво ју 
суд би ну, ко ја је, ве ро ват но, већ 
сви ма би ла ја сна. Ста ри Мо ло-
вин ча ни се се ћа ју ка ко су не мач ки 
вој ни ци и уста ше стал но ре пе ти-
ра ли и ни ша ни ли пу шке на же не, 
ко је би у том мо мен ту по че ле да 
на ри чу. Обич на ша ла за вој ни ке 
вер не по зи ву сво је др жа ве. 

Оче ви ци су тај до га ђај опи-
са ли ова ко: "Још у Мо ло ви ну се 
фор ми ра ло де вет бан ди... а про-
ла зе ћи кроз Шид, пр во је ишла 
гру па сви ра ча са ви о ли на ма на 
че лу, па бра че ви – ги та ре, за ови-
ма де вет ба со ва, а он да они ко ји 
ни су сви ра ли и на по слет ку же не 
и де ца, њих укуп но 97. Уста ше, 
ко ји су их те ра ли ишли су тро то-
а ром с јед не и дру ге стра не ули-
це... Кроз глав ну ули цу у Ши ду 
ор ке стар осу ђе них сви рао је и 
пе вао по смрт ну ту жну пе сму: Се-
дам де сет и два да на на мом ср цу 
ле жи ра на, ни је ра на од бо ле сти 
већ од ту ге и жа ло сти." Мо ло вин-
ча ни се се ћа ју и сти хо ва ста рог 
Му ге: "Иде Му го где му ме сто ни-
је, иде Му го где се ма љем би је." 
Сви су стра да ли у Ја се нов цу. У 
Мо ло ви ну је оста вљен са мо је дан 
ста ри ји брач ни пар из по ро ди це 
Фа ми лић, ко јем је до де љен по сао 
шин те ра.

Тек ме сец да на ка сни је, глав-
ним шид ским шо ром про шла је 
дру га ко ло на. У пи та њу су срем-
ски Је вре ји, нај ве ћим де лом из 
Ши да, Ило ка и окол них се ла. У 

то ку ра ци је но ћу 26/27. ју ла 
ухап ше но је 59 осо ба ста ро сти 
од два ме се ца до 90 го ди на. Од 
97 Је вре ја, ко ли ко их је жи ве ло 
у Ши ду по чет ком 1942. го ди не, у 
ра ту је стра да ло 64. 

"На ре ђе но нам је да сме ста 
спа ку је мо нај ну жни је ства ри: 
то плу оде ћу, обу ћу, хра ну и сву 
злат ни ну и сре бр ни ну, те нам је 
ре че но да ће мо би ти сме ште ни у 
ло гор, где ће мо се мо ра ти пре-
хра њи ва ти о вла сти том тро шку... 
Уз плач мо је де це и же не спа ко-
ва ли смо у бр зи ни ства ри и од ве-

де ни исте но ћи у дво ри ште шид-
ске оп шти не, ка мо су исте но ћи 
до те ра ни и сви оста ли шид ски 
Је вре ји. До че ка ли смо сва ну ће 
и про ве ли цео дан у том дво ри-
шту. Ско ро цео тај дан до ла зи ли 
су нам се ља ци и се ља ки ње, ве-
ћи ном Ср би и не што Сло ва ка, те 
нам до но си ли раз не хра не као 
сла ни ну, 'ле ба итд. да се ко нач но 
од нас опро сте. Би ло је ту дир-
љи вих сце на, пла ка ли смо сви за-
јед но. Пред ве че од ве де ни смо на 
же ље знич ку ста ни цу и уто ва ре ни 
у два те рет на ва го на. Пра ти ли 
су нас до мо бра ни. Про ла зе ћи на 
ста ни цу мно го број ни Срп ски љу-
ди и срп ске же не из ла зи ли су из 
сво јих ку ћа, те да ва ли нам раз не 
по ну де и су зних очи ју опра шта-
ли су се од нас. Оста ло ста нов-
ни штво др жа ло се па сив но", из 
из ја ве Абра ха ма Ки шиц ког ко ји 
је ус пео да иза ђе из во за у Вин-
ков ци ма. 

Крај њи циљ ком по зи ци је са 
шид ским Је вре ји ма био је ло гор 
смр ти Аушвиц-Бир ке нау, где су 
сти гли 26. ав гу ста. Пре ма по да-
ци ма из ло гор ске до ку мен та ци-
је, од це ле шид ске гру пе са мо је 
пе то ри ца му шка ра ца ода бра на 
за рад (а и они су уби је ни до 10. 
ок то бра). Све оста ле осо бе су од-
мах уби је не у га сним ко мо ра ма. 

Тач но ме сец да на на кон хап-
ше ња Је вре ја, усле ди ла је нај ве ћа 

до та да ра ци ја у Ши ду. У то ку но ћи 
27/28. ав гу ста ухап ше но је 140 
Ши ђа на, му шка ра ца, же на и де-
це. Ме ђу њи ма је би ло обич них 
се ља ка (зе мљо рад ни ка, па о ра), 
али и нај ве ћи део ин те лек ту ал-
не, по ли тич ке и еко ном ске срп-
ске ели те. На кон дво днев ног му-
че ња, ма ли број ухап ше них је 
пу штен, док је 121 Ши ђа нин од-
ве ден у Срем ску Ми тро ви цу. Та-
мо су стре ља ни, пре ма до ступ ним 
по да ци ма, у два на вра та – 30. 
ав гу ста и 2. сеп тем бра. Са са-
мог стре ља ња ус пео је да по бег-
не са мо је дан Ши ђа нин – Сте ван 
Ма ри јан. Као оче ви дац овог до-
га ђа ја из ја вио је: "Ка да смо сти-
гли на гро бље по че ли су да нас 
из во де по де сет и по стро ја ва ју у 
по ти љак. Сву да око нас би ле су 
уста ше. Ви део сам да је са стре-
ља њем упра вљао лич но Вик тор 
То мић, а уко ли ко ко је ли це ни је 
би ло уби је но стре ља њем, То мић 
је лич но на кнад но из ре вол ве ра 
уби јао те љу де. Ка да сам ја ви-
део да су сви љу ди из ауто бу са 
пре да мном стре ља ни и да ни ко-
га не оста вља ју, до нео сам од лу-
ку да бе жим. За мо лио сам Ра ду 
Ми ло ва но ви ћа, ко ји је у ауто бу-
су ста јао иза ме не да ми одре ши 
ру ке и он их је ус пео одре ши ти. 
По сле то га ја сам ње му одре шио 
ру ке... Ка да су по зва ли да из на-
шег ауто бу са иза ђе пр вих де сет 
љу ди, пр ви је иза шао др Дра гу-
тин Гр чић, а ја сам од мах за њим. 
Чим смо до шли бли зу гроб ни це, 
от при ли ке око пет ме та ра ис под 
исте, за у ста вио нас је је дан уста-
ша да пре гле да да ли су нам ру-
ке до бро ве за не. Тог тре нут ка ја 
сам се окре нуо да ви дим иду ли и 
оста ли. Уста ша ме је од мах за ре-
зао но жем, но, ка ко оста ли ни су 
до ла зи ли, ја сам ис ко ри стио при-
ли ку и по чео да бе жим. Уста ше су 
по шле зам ном и пу ца ле су стал но, 
го не ћи ме кроз гро бље. Ни сам се 
оба зи рао на то. Чуо сам пу ца ње 
и ко ра ке у тр ку. Ка ко ме ни је дан 
ме так ни је по го дио, ја сам ус пео 
да до ђем до Са ве, и пре пли вам 
ре ку и пре ђем у Ср би ју, где сам 
се на ста нио у За са ви ци. Та мо сам 
остао око го ди ну да на, а за тим 
сам по но во пре шао у Срем и сту-
пио у пар ти за не."

 Ра до ван Сре мац

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У МУ ЗЕ ЈУ СРЕ МА
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Пре да ва ње Бо ре Че ке рин ца

ПОД СЕТ НИК • ШИД СКО КР ВА ВО ЛЕ ТО 1942. ГО ДИ НЕ
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На ци стич ки ло гор Аушвиц - Бир ке нау

Стре ља ња на ми тро вач ком гро бљу (1942)


