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Рјешавaње питања несталих лица 
најсложеније хуманитарно питање

НА МАЊАЧИ ОДРЖАН  54. КОЧИЋЕВ ЗБОР

МИЛОРАД ВУКАНОВИЋ

Реновирана саобраћајница 
даје шансу за долазак нових 
инвеститора и развој туризма

ЗОРАН ЈЕВТИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
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ЛИНТА ПОДРЖАО ПОРОДИЦЕ ИЗ БРИСТОЛА
Неколико дана уочи састанка пред-

сједника Србије Александра Вучи-
ћа са представницима војних  бескућ-
ника  из Бристола јавности се обратио 
народни посланик Миодраг Линта који 
је од Министарства одбране  затражио 
да се на правичан и трајан начин ко-
начно ријеши њихово стамбено питање. 

То конкретно значи да породице, 
које имају рјешења за додјелу припа-
дајућег стана, треба да добију станове 
у закуп на неодређено вријеме. Оним 
породицама које немају наведено рје-
шење треба да се додјели стан у закуп 
на одређено вријеме - рекао је Линта 

Он је апеловао и на Министарство 
одбране да се, до коначног рјешења, ста-
нарима у хотелу Бристол поново при-

кључи струја која је искључена 19. ав-
густа, као и топла вода јер су гријачи 
искључени још 21. маја. 

- У питању су учесници ратова 1991–
1999. године или њихове породице који 
готово три деценије, у нељудским усло-
вима, чекају да се коначно пронађе трај-
но и правично рјешење њиховог стам-
беног питања- рекао је Линта. 

Он је додао да је у претходних мје-
сец и по дана три пута посјетио поро-
дице војних бескућника и пензионе-
ра у хотелу Бристол, а једном је њи-
хову делегацију примио у Скупшти-
ни Србије. 

Станари су упознали Линту са те-
шком ситуацијом у којој се налазе, по-
себно у посљедњих годину дана. Такође, 

станари су упознали Линту са чињени-
цом да је Град Београд додијелио  Ми-
нистарству одбране 134 стана за рјеша-
вање стамбеног питања војних бескућ-
ника и пензионера у хотелу Бристол. 

Према информацијама станара до-
сад  је стамбено ријешена 31 поро-
дица, што значи да су Министарству 
одбране остала још 103 стана нами-
јењена за рјешавање њиховог стамбе-
ног питања. 

Преосталих десет породица војних 
бескућника и пензионера из хотела Бри-
стол само тражи да им Министарство 
одбране додијели наведене станове у за-
куп на неодређено или одређено врије-
ме и да се на тај начин заврши њихова 
агонија која траје од 1991–1992. године.

УВОДНИК
 » Пише: Трифко Ћоровић

Бесмртни Пеђа Исус
Сви знамо шта у колективној свијести Срба предста-
вља 5. август. Баш на овај дан у години када СПЦ оби-
љежава 800 година свог постојања одјекнула је вијест 
да се у рајско насеље преселио чудесни српски архи-
текта и највећи савремени неимар православних хра-
мова Предраг Ристић. 
У вјечност је отишао на дан уочи празника Светих Пре-
биловачких мученика чије су мошти похрањене у крип-
ти Храма Васкресења у Пребиловцима, једно од њего-
вих ремек дјела. 
Надимак Пеђа Исус није стекао по препознатљивом не-
имарству. Био је првак Србије у пливању, а након јед-
ног пливачког надметања са совјетским народним хе-
ројем Леонидом Мјешковим излазећи из воде, мршав и 
кошчат, са риђом косом, многима је заличио на Исуса. 
Гени су му предодредили славу у архитектури. 
Отац Петар био је машински инжењер, док је по лози 
своје мајке Марије Табаковић био 
четврта генерација дипломираних 
архитеката.
Комунисти су га иселили из родне 
куће на Сењаку, бунтовног духа, ви-
ше пута је био хапшен. 
Његову умјетност красила је духов-
ност. На Архитектонском факултету 
у Београду дипломирао је са најве-
ћом оцјеном на пројекту Саборне цркве 1956. године. 
Политички систем који се косио са његовом природом 
довео је до тога да се на његова архитектонска дјела 
чека читаве двије деценије.   
Реконструкција комплекса манастира Каоне, рађеног 
поводом 600 година од оснивања, отворио је Ристићу 
бројне друге пројекте. Био је обновитељ храмова: Цр-
кве Вазнесења Господњег на Убу, Цркве Светих архан-
ђела у Призрену, порушене задужбине Светог српског 
краља Милутина, и од Марије Терезије срушене Цркве 
Светих апостола у Апатину. 
Поносан на своје херцеговачко поријекло, према те-
стаменту Јована Дучића пројектовао је у Требињу Хер-
цеговачку Грачаницу, у којој је славни српски пјесник 
и дипломата сахрањен.
За 35 година рада урадио је више од стотину сакралних 
објеката у Србији, региону и иностранству. Од других са-
кралних објеката издвајају се Црква Светог кнеза Лаза-
ра у Чачку (2012), Храм краља Јована Владимира у Бару 
(2015). Ристић је био посебно поносан на Саборни храм 
у Подгорици (2013), гдје је на живопису и сам овјековjе-
чен, као главни неимар, са великим лењиром у руци.
Од Светог синода СПЦ добио је 1988. године Орден Све-
тога Саве, а годину дана касније, за изграђен Црквени 
дом кнеза Лазара у Бирмингему уручена му је Британска 
национална награда, која се додјељује под покровитељ-
ством принца Чарлса. Добитник је и награде УЛУПУДС-а 
за животно дjело, као и Сребрне награде на Mеђународном 
филмском фестивалу у Западном Берлину за научни филм.
На Новом гробљу у Београду митрополит Амфилохије је 
служио опело наглашавајући да је у свакој цркви оставио 
своју душу. Највећег партнера имао је у свом насљед-
нику, архитекти, сину Саву коме је остало у аманет да 
по Предраговом нацрту подигне спомен-обиљежје на 
Ратном острву свим убијенима у Јасеновцу... 
Док је Срба и православља живјеће Пеђа Исус.

ЕПИЛОГ САСТАНКА СТАНАРА ИЗ ХОТЕЛА БРИСТОЛ И ПРЕДСЈЕДНИКА СРБИЈЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА 

Војни бескућници из Бристола  
ускоро се селе у нове станове
Захваљујући предсједнику Срби-

је Александру Вучићу ријешена је 
агонија породица војних бескућника, 
сада пензионера,  који су већ децени-
јама смјештени у хотелу Бристол” у 
Београду.  Осим што су се суочили са 
неријешеним питањем крова над гла-
вом, живјели су скоро мјесец дана и 
без струје, а претходну зимску сезону 
и без гријања. 

Како су нам потврдили станари из 
Бристола представници пет од де-
сет породица састали су се 14. 
септембра  2019. године са 
Александром Вучићем. 

- Предсједник је пажљи-
во саслушао све проблеме 
са којима смо се срели, по-
казао је велику дозу разу-
мијевања и  захваљујући ње-
му ускоро ће проблеми би-
ти ријешени. Осим предсјед-
ника, једночасовном састанку 
присуствовао је шеф предсједнико-
вог кабинета Ивица Којић и министар 
Синиша Мали што је умногоме помо-
гло ријешавању ситуације. Наиме, као 
градоначелник Београда Синиша Мали 
је већ био добро упознат са овом про-
блематиком - рекао је за Српско коло 
Миодраг Куљанин, један од учесника 
овог састанка.

Породице ће се ускоро уселити у 
станове које је Град Београд још рани-
је уступио Министарсву одбране да би 
се тиме ријешили стамбени проблеми. 

Проблем који траје деценијама кул-
минирао је прошле године. Наиме, по 
уговору између државе Србије и ком-
паније Београд на води, објекат хоте-
ла Бристол припао је инвеститору тог 
пројекта.

Након ратова  
на простору бивше 

Југославије у  хоте-
лу је живјело 128 по-

родица војних бескућ-
ника. Многи од њих ту су 

још од 1991. године. 
Мијењале су се власти, долазили и 

пролазили многи министри, одржани 
су бројни састанци, упућени бројни до-
писи, али  до сада проблем никада ни-
је ријешен. Према тврдњама самих ко-
риника разлог лежи у чињеници да је 
читав процес деценијама заташкаван 
и да је настао у обимној администра-
цији Министарства одбране. Такође, 
бројне промјене правилника довеле су 
до конфузије. 

Рјешавање проблема војних бескућ-
ника у Бристолу буди наду да ће се ри-
јешити проблеми и осталих сличних 
случајева у Србији. Ријеч је о војним 
лицима који су имали станарска права 
или откупљене станове у бившим југо-

словенским републикама, а које су на-
кон потписане  одлуке Савјета безбјед-
ности УН премјештени у садашњу Ре-
публику Србију. 

Владо Ђукић, предсједник Удруже-
ња војних бескућника Србије, каже да 
је задовољан чињеницом да је посјета 
угрожених породица из хотела Бристол 
предсједнику Србије дала резултате. 

- На територији Србије живи још 
2.500 продица које се налазе у слич-
ном проблему - истакао је Ђукић и об-
јаснио да је ријеч о људима чије рјеша-
вање стамбених проблема спада у при-
оритетну групу.  

- Постоје три основа за ову тврдњу. 
Први основ је  враћање стана.   Наиме, 
официри су додијељене станове оста-
вили у градовима службовања бивше 
Југославије. Кључеви су предати  стам-
беној комисији тадашње ЈНА. Други 
основ је премјештај, а трећи увећани 
трошкови становања - објаснио је Ђу-
кић.  РСК

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ЗА ДИJАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ ОДРЖАО ТРИ САСТАНКА СА СТАНАРИМА ИЗ БРИСТОЛА

 » Предсједник Србије ријешио вишедеценијски  проблем

 » УВИЈЕК УЗ ЗЕМЉАКЕ: Нада Павићевић, Драган Стојановић, Миодраг Линта, Зора Петровић, Раденка Мијић и Миодраг Куљанин 
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ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ  
Србија 

21000 Нови Сад
Војвођанских бригада 17

телефон:021/ 528 132, 021/ 520 030 
мејл: office@hcit.rs; hcitns@gmail.com; 

сајт: www.hcit.rs

ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ  

Неовлаштени улазак
у посјед некретнина
 Посједник сам и власник више некретнина – пољо-
привредног земљишта на подручју Лике које сам 
наслиједио иза смрти мога покојног дједа. Од од-
ласка у избјеглиштво не користим те некретни-
не. Ових дана сам сазнао да су у посјед тих некрет-
нина ушла три корисника и да их користе без мо-
га одобрења. Провјером сам утврдио да су те осо-
бе добиле и разне видове подстицаја за бављење 
пољопривредном производњом и сточарством на 
тим мојим некретнинама од Агенције за плаћање 
у пољопривреди, рибарству и руралном развоју у 
Задарској жупанији. Молим вас да ми дате правни 
савјет како да поступим према тим особама?  
– Прво што је потребно да урадите је да писменим 

путем одмах обавијестите особе које су неовлаштено 
ушле у посјед Ваших некретнина и исте користе без 
икаквог Вашег одобрења, да коришћење тих Ваших не-
кретнина одмах обуставе, уз упозорење да ћете про-
тив њих, уколико тако не поступе, поднијети кривичне 
пријаве надлежним органима у Хрватској, уз захтјев 
за накнаду штете коју сте имали њиховим неовлаште-
ним коришћењем Ваших некретнина.

Друго што је потребно да урадите јесте да о незакони-
том коришћењу Ваших некретнина, од стране особа ко-
је немају никакво Bаше одобрење за коришћење Ваших 
некретнина, обавијестите наведену Агенцију и да од ис-
те затражите да тим особама одмах обустави исплату 
даљих подстицаја и затражи од њих поврат незакони-
то исплаћених средстава за те намјене. Наиме, у члану 
118. став 4. Закона о пољопривреди Републике Хрватске, 
прописано је: „Увјет уписа у Уписник пољопривредника 
је посједовање властитих или унајмљених пољопривред-
них ресурса (пољопривредног земљишта и/или стоке) и 
обављање пољопривредне дјелатности”. У ставу 5. истог 
члана прописано је: „Пољопривредници уписани у Упи-
сник пољопривредника обавезни су пријавити промјене 
у Уписнику пољопривредника о носитељу и/или одговор-
ној особи пољопривредника, називу пољопривредника, 
правном статусу пољопривредника, сједишту пољопри-
вредника, располагању властитих или унајмљених по-
љопривредних и производних ресурса у року од 15 дана 
од настанка промјене на прописаном обрасцу захтјева за 
упис промјене Агенцији за плаћања”. У члану 120. став 1. 
алинеја 2. прописано је: „Агенција за плаћања на темељу 
поднесеног захтјева пољопривредника проводи поступак 
и издаје рјешење о брисању из Уписника пољопривредни-
ка”. У члану 144. став 1. и 2. прописано је: „У случају не-
оправданих плаћања, Агенција за плаћања корисницима 
издаје одлуку о поврату средстава у складу с чланом 54. 
Уредбе (ЕУ) бр. 1306/2013. Агенција за плаћања доноси 
одлуку о поврату средстава којом од корисника захтјева 
поврат исплаћених средстава у сљедећим случајевима: 
када је корисник остварио средства на темељу нетачних 
података и/или ако их је остварио противно условима и 
одредбама овога Закона и прописа донесених на темељу 
њега; у случају административне погрешке настале при-
ликом одобравања или исплате подстицаја; ако се након 
извршене исплате подстицаја корисницима, на темељу 
накнадне административне контроле, контроле на те-
рену, накнадне контроле великих корисника подстица-
ја или инспекцијског надзора утврди неправилност коју 
је учинио корисник; ако не допусти обављање контроле 
на терену и/или инспекцијског надзора. ”

На основу цитираних законских одредби можемо 
закључити да је у Вашем случају незаконито поступила 
и наведена Агенција, када је особама које без икаквог 
Вашег одобрења користе Ваше некретнине одобрила 
подстицајна средства, супротно напријед цитираним 
законским условима које нису испуњавале те особе.

ПРИПРЕМИО: ШПИРО ЛАЗИНИЦА
ПРАВНИ САВЈЕТНИК ХЦИТ-А НОВИ САД

Хуманитарни центар за интеграцију и толеранцију 
(ХЦИТ) пружа бесплатну правну помоћ избјеглицама
у Новом Саду, Војвођанских бригада 17, сваког 
радног дана од 9 до 15 сати, а уторком, сриједом
и четвртком и од 16 до 20 сати. 
Бесплатну правну помоћ ХЦИТ пружа и у Апатину, 
Бачкој Тополи, Кикинди, Сомбору и Суботици. 
О времену рада правног савјетника ХЦИТ-а у овим 
мјестима информишите се на број 063 78 99 215. 
ХЦИТ, поред осталог, прибавља и документе за 
избјеглице из БиХ и Хрватске. За социјално угрожене 
избјеглице из Хрватске документе прибавља бесплатно. 

НА ХРВАТСКИМ ОСТРВИМА СРПСКИ ТУРИСТИ НЕМАЈУ МИРА

На Муртеру оштећено шест
возила са српским таблицама
Предсједник Одбора за ди-

јаспору и Србе у регио-
ну Скупштине Србије Мио-
драг Линта наjоштрије осуђу-
је вандалско оштећење шест 
возила са српским таблицама 
које се десило крајем јула у 
кампу Језера – Ловишћа на 
острву Муртеру у Хрватској. 
Наведана возила су изгреба-
на у једном дану што показу-
је да је постојала смишљена 
намјера. 

У питању је један у низу 
организованих напада про-
усташких снага на све што је 
српско, с циљем да се поша-
ље јасна порука да Срби ни-
су добродошли у Хрватској. 
Јасно је да се у овом случају 
не ради о појединачном ин-
циденту, већ је у питању до-
бро организована проуста-
шка група која има задатак 
да оштећује српска возила, 

шири страх и узнемиреност 
и угрожава безбједност гра-
ђана српске национално-
сти. Трагична је чињеница 
да грађани који имају возила 
са српским таблицама стра-
хују да ће им током боравка у 

Хрватској бити оштећена во-
зила, исписане србомрзачке 
поруке и сличне криминал-
не радње. 

Према незваничним ин-
формацијама крајем јула је 
на подручју од Шибеника до 

Задра оштећено чак око 100 
српских возила.

Линта истиче да хрватска 
полиција ни овога пута, као 
и у многим другим случаје-
вима, није пронашла органи-
заторе и починиоце наведе-
ног вандалског чина. Напади 
на Србе и њихову имовину и 
ширење мржње према све-
му што је српско наставиће 
се и у наредном периоду све 
док се Хрватска не суочи са 
својом геноцидном и злочи-
начком прошлошћу. То значи 
да Хрватска још дуго време-
на неће бити модерна и то-
лерантна европска држава. 
Темељ данашње Хрватске је 
усташтво и НДХ и због то-
га Устав и закони не важе за 
Србе нити полиција и право-
суђе процесуирају организо-
ване проусташке групе и по-
јединце.

Усташе брутално 
физичке напале Србе 
у селима Уздоље и 
Ђеврске код Книна
Предсједник Одбора за ди-

јаспору и Србе у регио-
ну Скупштине Србије Мио-
драг Линта истиче да су се у 
у Хрватској десила још два 
физичка напада из мржње 
на Србе.

Усташке снаге, које су чи-
нили око 20 мушкараца са 
фантомкама на глави и пали-
цама, брутално су физички 
напали Србе у кафићу Петко 
у селу Уздоље код Книна који 
су мирно гледали утакмицу 
Црвене звезде са Јанг Бојсом. 
Током бруталног физичког 
напада усташе су узвикива-
ли „Је л`се Звезда овдје гле-
да, мајку вам јебем четничку, 
све ћемо вас побити”. Тако-
ђе, усташке снаге су исте ве-
чери дивљачки демолирале 
кафић Тера у Ђеврскама код 
Книна и вријеђали и физич-
ки напали власника кафића 
и присутне Србе уз повике 
„Четници”, „Срби”, „Слуша-
те ли Томпсона?” и претећи 
„Опет ћете бјежати у колони, 
тракторима”.

У питању су два у низу зло-
чина из мржње према Србима 
којим усташке снаге шаљу ја-
сну поруку да преостали Ср-
би нису пожељни у Хрватској 
и да им је најбоље да се иселе 
или асимилују. Скандалозно и 
срамно је саопштење хрватске 
полиције у коме стоји да се на-
ведени злочини из мржње ква-
лификују као кривично дјело 
насилничког понашања, на-

ношење физичких повреда и 
оштећења туђе ствари. Линта 
наглашава да за два физич-
ка напада из мржње на Србе 
искључиву одговорност сно-
си актуелна власт у Хрватској 
која води проусташку поли-
тику. Предсједница Хрватске 
Колинда Грабар Китаровић и 
Влада Хрватске на челу са пре-
мијером Андрејeм Пленкови-
ћем с једне стране активно ра-
де на рехабилитацији геноцид-
не НДХ и усташтва, а с друге 
стране заступају усташку тезу 
да су Србија и крајишки Ср-
би тобоже извршили агреси-
ју на Хрватску. То показује да 
се Хрватска није суочила са 
својом геноцидном и злочи-
начком прошлошћу и да није 
одустала од концепта ствара-
ња етнички чисте Велике Хр-
ватске без Срба.

Поред тога, хрватска поли-
ција и правосуђе бројне фи-
зичке и вербалне нападе на 
Србе и бројне манифестаци-
је усташтва у претходном пе-
риоду никада нису оквалифи-
ковали као злочин из мржње, 
нити су организатори и почи-
ниоци тих напада били кажње-
ни. Линта тражи од делегације 
Европске комисије и амбасада 
САД, Њемачке, Велике Брита-
није и других у Загребу да јав-
но најстроже осуде физичке 
нападе на Србе и захтијевају 
од хрватске власти да прона-
ђу и најстроже казне органи-
заторе и починиоце.

Екстремисти претукли  
повратника у мјесту 
Вишково код Ријеке
У мјесту Вишково код Ри-

јеке десио још један зло-
чин из мржње према Срби-
ма у Хрватској- истиче пред-
сједник Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Лин-
та. Наиме, брутално је пре-
тучен седамдесетогодишњи 
Србин повратник Добриво-
је Арсић који је тежак срча-
ни болесник и има два угра-
ђена стента. Група усташа је 
испред стамбене зграде прво 
вербално напала Арсића псу-
јући му мајку четничку и го-
ворећи му да се сели у Срби-
ју, а затим је свирепо физич-
ки нападнут. 

Екипа полицијске упра-
ве Приморско-горанске жу-
паније није дошла на позиве 
Арсића док су трајале вер-
балне пријетње већ тек након 
што је претучен. Полиција 
је тражила од Арсића да не 
подноси пријаву за вербал-
ни и физички напад. У слу-
чају да поднесе пријаву по-
лиција је рекла да ће против 
њега поднијети прекршајну 
пријаву за ремећење јавног 
реда и мира, а батинаше ће 
само упозорити да то више 
не чине. Ово је један у низу 
примјера срамног и етнички 
мотивисаног понашања хр-
ватске полиције која штити 
појединце и групе усташке 
оријентације који све чешће 
и жешће вербално и физич-
ки нападају преостале Србе 

и шире бијесну мржњу према 
свему што је српско.

Линта понавља да за све 
чешће физичке и вербалне 
нападе из мржње на Србе, 
све чешће исписивање уста-
шких и нацистичких графита 
и стварање атмосфере страха 
и узнемирености  главну од-
говорност сноси проусташка 
власт у Хрватској. Трагична 
је чињеница да док хрватски 
премијер Пленковић и њего-
ви министри у јавности по-
нављају безочну лаж о вели-
косрпској агресији усташке 
снаге све безобзирније напа-
дају Србе. Јасно је да пона-
вљање усташке тезе о вели-
косрпској агресији од стра-
не државног врха у суштини 
представља позив на обрачун 
са преосталим Србима у Хр-
ватској. Због тога, Линта апе-
лује на Европску комисију и 
Европски парламент да зах-
тијевају од хрватске власти да 
Хрватски сабор укине сканда-
лозну и проусташку Деклара-
цију о Домовинском рату из 
2000. године  којом се Србија 
и крајишки Србији неоснова-
но оптужују да су тобоже из-
вршили агресију на Хрват-
ску. Такође, Линта апелује на 
Европску комисију и Европ-
ски парламент да захтијевају 
од хрватске власти да се ор-
ганизатори и починиоци све 
чешћих физичких напада на 
Србе што прије идентифику-
ју и најстроже казне.
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РЈЕШАВAЊЕ ПИТАЊА НЕСТАЛИХ ЛИЦА 
НАЈСЛОЖЕНИЈЕ ХУМАНИТАРНО ПИТАЊЕ
На сjедници Одбора за дијаспору и Ср-

бе у региону, одржаној 1. августа раз-
говарало се о рjешавању питања не-

сталих лица, као најсложенијем хуманитар-
ном питању.

Отварајући сједницу, предсједник Одбо-
ра Миодраг Линта, на чију иницијативу је и 
сазван овај састанак, нагласио је да је рад на 
том плану, посљедњих година, у застоју, јер 
код званичног Загреба и Сарајева, не постоји 
политичка воља да све жртве, без обзира на 
националност, буду третиране на исти начин. 

Разлоге застоја рада на овом пољу, Лин-
та види у снажној подршци коју Хрватска и 
Босна и Херцеговина добијају од западних 
центара моћи, у намјери да се Срби пред-

ставе као агресори, током ратова на терито-
рији бивше Југославије деведесетих година, 
а Бошњаци, Хрвати и Албанци као жртве 
које су, тобоже, водили ослободи-
лачке ратове. 

О резултатима рада и про-
блемима са којима се сусре-
ћу током рjешавања пита-
ња несталих лица говори-
ли су директор Републич-
ког центра за истражива-
ње рата, ратних злочина 
и тражење несталих лица 
Републике Српске Мило-
рад Којић, предсjедник Ко-
ординација српских удруже-

ња породица несталих лица са простора бив-
ше Југославије др Душко Челић и Драган Пје-
вач, предсjедник Управног одбора Коорди-

нације, предсjедница Удружења не-
сталих породица Суза Драгана 

Ђукић, секретар Републичке 
организације породица заро-
бљених, погинулих и неста-
лих бораца и цивила Репу-
блике Српске Исидора Гра-
орац Штркић, Марко Гра-
бовац, предсjедник Одбора 
заробљених бораца и неста-

лих цивила РС и члан Саве-
тодавног одбора Института за 
нестала лица БиХ, предсjедни-

ца Удружења родитеља и породица ухапше-
них заробљених и несталих лица Мирјана Бо-
жин и Слободанка Колџић, члан Удружења, 
предсjедница Удружења породица несталих 
и погинулих из Западне Славоније Љуба Шу-
ћур и Јовица Продановић, члан Удружења.

Сједници Одбора присуствовали су чла-
нови и замјеници чланова Одбора: Марјана 
Мараш, Владимир Ђурић, проф. др Мила-
дин Шеварлић, Оливера Огњановић, Блажа 
Кнежевић, Снежана Пауновић, Горан Нико-
лић, прим. др Владо Бабић, Александар Чо-
трић и Бранимир Јовановић, као и велики 
број представника Удружења несталих лица 
која дјелују на подручју Републике Србије и 
Републике Српске.

ЗАКЉУЧЦИ ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ

НЕОПХОДНО УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ  
СРПСКИХ ЖРТАВА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У закључцима Одборa за 

дијаспору и Србе у реги-
ону изражена је подршка ра-
ду Комисије за нестала ли-
ца Владе Републике Србије 
на рjешавању питања неста-
лих лица. 

Такође је подржано и за-
једничко дjеловање Републи-
ке Србије и Републике Срп-
ске у погледу рjешавања и 
одговора на питања српског 
страдања у оружаним суко-
бима 90-их на простору бив-
ше Југославије. 

Одбор је изнио мишљење 
да је за рjешавање питања не-
сталих лица изузетно значај-
на сарадња државних инсти-
туција и удружења породица 
несталих лица и жртава рато-
ва, као и публиковање утвр-
ђених чињеница на стране 
језике како би се омогућило 
свjедочење о српским жртва-
ма изван граница бивше Ју-
гославије са циљем подиза-
ња свијести јавности да су и 
Срби у региону жртве. 

Као једна од неопходних 
мјера предложено је успоста-
вљање јединствене евиденци-
је српских жртава, страда-
лих, на простору бивше Ју-
гославије у оружаним суко-

бима деведесетих, као и до-
стојну меморализацију жр-
тава на простору бивше Ју-
гославије.

Одбор сматра да би убуду-
ће приликом обиљежавања 
Дана сјећања било потреб-
но укључити Комисије за не-
стала лица Владе Републике 
Србије и Републичког центра 
за истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих 
лица Републике Српске, као 

и Удружења и Координаци-
је удружења која окупљању 
породице жртава. 

Одбор подржава подсти-
цање друштвене солидарно-
сти са жртвама и породица-
ма жртава, али инсистира и 
на већој медијској пажњи као 
вид подршке удружењима ко-
ја документују и истичу рав-
ноправност српских жртава 
и која шире дух толеранци-
је, помирења и разумијевања.  

Будући да је Србија још 
2011. године ратификовала 
Међународну конвенцију о за-
штити свих лица од присилних 
нестанака и тиме се обавеза-
ла да регулише њихов положај 
потребно је наставити рад на 
допуни законског оквира. Упу-
ћен је и апел надлежним др-
жавним органима да још ак-
тивније раде на прикупљању 
података ради процесуирања 
ратних злочина над српским 

жртвама.  Истакнуто је да је 
понижавајуће за породице 
жртава да се у Хрватској, по 
усаглашеним списковима 
Комисија за нестала лица 
Србије и Хрватске, још уви-
јек налази 36 неексхумира-
них остатака српских жрта-
ва у познатим и регистрова-
ним гробницама и гробним 
мјестима. 

 Одбор за дијаспору и Ср-
бе у региону сматра да анти-

цивилизацијско и дискрими-
наторско потцјењивање срп-
ских жртава од стране вла-
сти у Хрватској, Федераци-
ји БиХ и на Косову и Мето-
хији, двоструки стандарди и 
селективна правда изражена 
у пресудама Међународног 
трибунала за ратне злочине 
почињене на простору бив-
ше Југославијe, али и у јав-
ним политикама дијела ме-
ђународне заједнице, посеб-
но тешко падају породицама 
српских жртава, али имају и 
несумњиво шири негативан 
утицај по српске државне и 
националне интересе. 

Оцијењено је питање исто-
ријских околности у којима су 
страдале српске жртве на про-
стору бивше Југославије у ра-
товима 90-их година прошлог 
вијека, треба објективно сагле-
дати, документовати, публи-
ковати и представити дома-
ћој и међународној јавности. 
У том погледу предложено је 
оснивање Националне коми-
сије за истину о страдању Срба 
у ратовима на простору бив-
ше Југославије током деведе-
сетих година, коју би заједнич-
ки основале Република Србија 
и Република Српска.

НА ИНИЦИЈАТИВУ ЛИНТЕ ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ НА ТЕМУ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

10.179
 лица воде се као нестала.  
Од тог броја трећину чине  
Срби, од Хрватске, преко  

Босне и Херцеговине,  
па до Косова  

и Метохије

 » Детаљ са састанка у Скупштини Србије

 » Марко Грабовац, Љуба Шућур, Душко Ћелић, Исидора Граорац-Штркић, Драган Пјевач, Мирјана Мараш, Вељко Одаловић, Миодраг Линта, Милорад Којић, Мирјана Божин, Слободанка Колџић, Љиљана Радиновић,  
Драгана Ђукић, Јована Марић, Оливера Огњановић, Мара Беадер, Бранимир Јовановић и Јовица Продановић   
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ВЕЉКО ОДАЛОВИЋ ИЗРАЗИО ЗАБРИНУТОСТ ДА ПРОБЛЕМИ НЕЋЕ УСКОРО БИТИ РИЈЕШЕНИ

Новоизгласани закон у Хрватској још више ће  
да успори рјешавање питањa несталих лица 
Вељкo Одаловић, предсјед-

ник Комисије за нестала 
лица Владе Републике Србије 
рекао је да је питање несталих 
лица једно од најкомплексни-
јих и најтежих питања, којим 
се у овом тренутку бави чи-
тав регион, али не и у довољ-
ној мјери и начину које оно 
захтјева.

–  Желимо да, без разли-
читости на националност, по-
могнемо да се ова најтежа по-
сљедица сукоба на простори-
ма бивше Југославије, конач-
но оконча. Иако смо урадили 
пуно тога, тиме што смо од 35 
хиљада евидентираних неста-
лих лица, преко Међународ-
ног комитета Црвеног крста 
(МК ЦК) и њихових крите-
ријума, пронашли и ексхуми-
рали велики број њих, данас, 
нажалост, још увијек имамо 
10.179 лица која се воде као 
нестала од којих су трећина 
Срби, од Хрватске, преко Бо-
сне и Херцеговине, па до Ко-
сова и Метохије – истакао је 
Одаловић и изнио податак да 
су 1.383 тијела пронађена на 
централном дијелу Србије, иа-
ко ту није било ратова.

Он је рекао је урађено до-
ста на успостављању билате-
ралне сарадње, али је и иста-
као нови проблем у односима 
са Хрватском.

Наиме, према његовим ри-
јечима у Хрватској се ства-
ра другачији концепт који је 
у складу са  новоизгласаним 
законом везаним за нестала 
лица, али који потписани про-
токол о сарадњи Србије и Хр-
ватске ставља у други план. 

– Имаћемо озбиљних 
сметњи и блокада, иако се и 
до сада све то отежано одви-
јало. Имамо право монито-
ринга и присуства на лока-
цијама Хрватске и БиХ, и ми 

у овом тренутку, што се тиче 
Хрватске, имамо легитимно 
право да тражимо 632 лица 
српске националности чије 
су нестанке, породице протје-
ране из Хрватске, пријавиле у 
Србији – рекао је Одаловић и 
додао да се тражи и 366 држа-
вљана Србије. 

– Према критеријумима 
МК ЦК непозната је судбина 
688 имена која су за нас жи-
ви предмети. Према узорцима 
крви имали смо, крајем про-
шле и почетком ове године, 
40 идентификација и тијела 
су предата породицама, док 
су још 24 лица ексхумирана 
– навео је Одаловић.

Он је истакао да је прин-
цип рада такав да када се на 
Институту у Загребу изврши 
идентификација, Комисија за-
једно са породицама преузи-
ма тијела и она се сахрањују.

– У Хрватској смо, пре-
ма протоколима из Бљеска и 
Олује, били на 1.400 мјеста, 
односно, присуствовали екс-
хумацији тијела српске наци-
оналности. Њих, 966 лица је 
идентификовано до сада. У 
мртвачницама, широм бив-
ше Југославије, налази се још 
4.000 тијела, или дијелова ти-

јела, и то је та разлика између 
ексхумираних и идентифико-
ваних тијела. То је велики иза-
зов за све нас. Само у Хрват-
ској се налази 911, у Бањалуци 
660, БиХ више од 2.500, При-
штини око 400. Имамо тије-
ла, крвне узорке од породица 
које су дале, али немамо по-
клапања. Они морају да дају 
одговоре породицама неста-
лих чија су то тијела – рекао 
је Одаловић. 

Он је, такође, изнио пода-
так да постоји још 36 позна-
тих гробних мјеста у Хрват-
ској, која нису ексхумирана. 

– Хрватска није одговара-
ла на захтјеве који се односе 
на тешке злочине у којима је 
страдао, и води се као нестали, 
велики број лица, у бројним 
касарнама, Медачком џепу, 
Лори. Такође, наши захтјеви 
се односе на масовне гробни-
це и страдања тамо гдје има-
мо евидентиран велики број 
лица српске националности – 
рекао је Одаловић и објаснио 
да је Хрватска та која има на-
длежност на својој територи-
ји док српску страну позива 
да присуствује овим радњама

– Препознајемо и проблем 
у томе што се 931 тијело на-
лази на Шалати у Загребу, као 
и у Осијеку, које није иден-
тификовно и на чему посеб-
но инсистирамо – истакао је 
Одаловић, додајући да када је 
Хрватска у питању, Комисија 
за нестале је отворила и пита-
ње српских жртава у Вукова-
ру, посебно наглашавајући да 
истина није једнострана, она-
ква какву хоће да прикажу Хр-
вати, већ много комплекснија 
и да је тамо страдало и неста-
ло много Срба.

Са Босном и Херцегови-
ном је потписан протокол о 
сарадњи. 

– Србија тражи 97 лица, 
углавном војника тузланске 
и других касарни, а такође 
1.660 лица српске национал-
ности који се воде у евиден-
цији Републике Српске – на-
вео је Одаловић.  Он је рекао 
да је за Космет формирана 
Радна група за нестала лица 
Београда и Приштине.

– Тренутно се налази 570 
лица на евиденцији Београда, 
то су Срби и остали неалбан-
ци. Сарадњу са Албанцима и 
међународним организација-
ма на КиМ, немамо и нисмо 
од њих добили ни једну ин-
формацију. Све што имамо 
добили смо од наших људи, 
али иако не желим да улазим 
у друге сфере, сем хумани-
тарних, желим да кажем да се 
искрено надам да ће новофор-
мирано тужилаштво на КиМ 
подићи оптужнице и проце-
суирати одговорне – рекао 
је Одаловић и навео да је на 
КиМ било проблема у погре-
шним идентификацијама. 

 – Тијела косовских Алба-
наца која су пронађена у Ср-
бији, преко УНМИК-а су пре-
дата албанској страни, али са 
друге стране, нема никакве 
жеље за сарадњом – истакао 
је Одаловић, додајући да су 
сва тијела, пронађена у Ср-
бији из Хрватске и БиХ, а ко-
ја су идентификована, преда-
та овим државама.  

Одаловић је навео да је 
због свега наведеног неоп-
ходно да међународне орга-
низације остану укључене у 
процес рјешавања овог пита-
ња у читавом региону јер још 
увијек се потражује 6.528 не-
сталих у БиХ, 1.998 у Хрват-
ској и 1.653 нестала лица на 
КиМ, још једном истичући да 
је једна трећина несталих ли-
ца српске националности.

МР МИЛОРАД КОЈИЋ: ОСИМ ХУМАНИТАРНОГ ОВО ЈЕ И ПРОЦЕСНО-ПРАВНО ПИТАЊЕ

Институције БиХ систематски успоравају процесе
Милорад Којић, директор 

Републичког центра за 
истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих 
лица Републике Српске, на-
гласио је да је питање неста-
лих лица, не само хумани-
тарно питање већ и проце-
сно-правно питање, и да из 
тог разлога бошњачка стра-
на опструише процес траже-
ња несталих Срба. Истакао је 
да Институт за нестала ли-
ца основан 2008. године, не 
ради професионално и ни-
је му циљ да се ексхумирају 
и идентификују сва нестала 
лица без обзира на нацио-
налну припадност, већ је на-
гласак дат на увећавање бо-
шњачких жртава у Сребре-
ници.

Објашњавајући начин рада 
и избор Управног одбора Ин-
ститута за нестала лица, Ко-
јић је истакао да Република 
Српска уопште не учествује у 
томе, већ да три члана Управ-
ног одбора бира Савјет мини-
стара БиХ, а три међународна 
комисија за нестала лица. Иа-
ко су заступљена по два члана 
сваке националности, одлуке 
би требало да се доносе јед-

ногласно. Међутим, по рије-
чима Којића, ни то се не по-
штује, већ је довољно да са-
мо један од чланова било ко-
је националне заједнице буде 
за, одлука се доноси, како они 
кажу консензусом, што је ван 
сваких правних аката. 

– Предложено је и да члан 
колегијума директора буде 
предложен од стране Репу-
блике Српске, а друга два од 
Федерације БиХ. Међутим, 
то није прихваћено због то-
га што је, прије свега Бошња-
цима, питање несталих јако 
битно јер га не посматрају 
као хуманитарно, већ као вр-
ло важно државно питање. 
Они и кроз овај процес же-
ле да међународној заједни-
ци покажу да су они жртве, а 
да је Република Српска одго-
ворна за све злочине на про-
стору БиХ – закључује Којић.

Он је истакао да је од 
5.526 несталих лица из Ре-
публике Српске идентифи-
ковано њих 3.866.  Још уви-
јек се трага за 1.660 лица од 
којих су 1.018 цивили (316 
жена и деветоро дјеце), 629 
припадници војске и 13 при-
падници полицијских снага. 

– У периоду од 1995. до 
2008. године, идентифико-
вано 3.454 нестала лица, а од 
2008–2018. године, рјешено 
око 400 лица. То можда нај-
боље говори о томе како овај 
Институт ради – рекао је Ко-
јић примјећујући да се више 
не траже нестали, већ како 
је навео „сакривена” тијела. 

– Имали смо поуздане 
информације гдје се нала-
зе одређене локације и по 
структури терена се видјело 
да се копало прије нашег до-

ласка и наравно да ништа ни-
је пронађено – рекао је Којић 
наводећи као примјер пре-
дио планине Озрен, на коме 
је, током рата, дјеловао одред 
муџахедина, гдје су почиње-
ни најстравичнији злочини. 

 – Спорим издавањем на-
редби Тужилаштво БиХ оп-
струише процесе – наводи 
Којић, тврдећи да је потреб-
но у неким случајевима да 
прође више година од ини-
цијалне информације о мје-
сту гдје се налази масовна 
или појединачна гробница, 
до тога да Тужилаштво из-
да наредбу да се врши отко-
павање.

– Између осталог је и због 
тога Влада Републике Српске 
донијела закључак да се фор-
мира међународна комисија 
која би се бавила овом про-
блематиком, у чему нам је 
много помогло и МИП Срби-
је, и какав год она направи-
ла извјештај, па макар био и 
другачији од оног какав смо 
ми истражили и документо-
вали, морамо то да прихва-
тимо – закључио је Којић уз 
напомену да је то једини пут 
да се овај процес убрза.

 » Милорад Којић

ДР ДУШКО ЧЕЛИЋ: СРПСКЕ  
ЖРТВЕ СЕ ДИСКРИМИНИШУ

Предсједник Координације српских удружења породица не-
сталих лица са простора бивше Југославије, др Душко Че-
лић је истакао да се у пракси српске жртве дискриминишу. 
– Сваки договор званичника у Хрватској је неискрен, јер 
је очигледно да не желе ексхумирати познате гробнице. 
Слична ситуација је и у БиХ. Још је гора ситуација са срп-
ским жртвама на Косову и Метохији. Тамо је процес тра-
жења готово минимализован, од 2008. године – рекао је 
Челић, додајући да је пропуштена прилика да се на КиМ 
интернационализује ово питање, као и одговорност  УН-
МИК-а и ЕУЛЕКС-а на овом простору.

ЂУКИЋ: ЗБОГ ВИСОКИХ ТАКСИ ПОРОДИЦЕ 
НЕ УЛАЗЕ У СУДСКЕ ПРОЦЕСЕ

Драгана Ђукић предсједница Удружења породица несталих 
и погинулих Суза је истакла да породице нису заштићене. 
– Због великих такси и досадашњег искуства, породице 
су уплашене да уђу у судске процесе са Републиком Хр-
ватском. У посљедње вријеме Хрватска само позива чла-
нове породица који живе у Хрватској, изврше ексхумаци-
ју и идентификацију, не обавјештавајући Комисију за не-
стала лица Србије, и на такав начин ријеше те случајеве, 
а имена људи само објаве на сајту Министарства брани-
теља – рекла је Ђукићева.

 ИСИДОРА ГРАОРАЦ ШТРИКИЋ: ВЕЛИКИ 
БРОЈ ПОГРЕШНО ИДЕНТИФИКОВАНИХ

Секретар Републичке организације породица заробље-
них, погинулих и несталих бораца и цивила Републике 
Српске, Исидора Граорац Штркић као један од највећих 
проблема је да им је онемогућено да учествују на међуна-
родним састанцима.
– У БиХ је, преко осам хиљада људи, идентификовано 
класичним начином, а недавно смо добили податак да је 
1.881 лице погрешно идентификовано. То је фрапантан и 
забрињавајући податак.  Можете ли замислити како је са-
да породицама које се враћају на почетак процеса – рекла 
је Граорац Штркић.
 
 
ПЈЕВАЧ: ТРИ ГОДИНЕ ЧЕКАМО  
ЗАКОН О НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА

Драган Пјевач, предсједник Управног одбора Координа-
ције српских удружења породица несталих лица са про-
стора бивше Југославије, истакао је да Хрвати сваки из-
вјештај почињу ријечима  „агресија Србије на Хрватску”.
– Комисија за нестале Србије је доставила, заједно са Ко-
ординацијом допис нашој влади, тражећи од надлежних 
државних органа да приступе измјени Закона о основним 
правима бораца и војних инвалида и породица палих бо-
раца, и изради Закона о несталим лицима. То је доставље-
но надлежном министарству још 2016. године. Прошло је 
више од три године, нико нас није позвао и обавијестио 
шта се ради по тим питањима – рекао је Пјевач.
 
 
НЕМА КРАЈА ИЗГОВОРИМА

Предсједница Удружења родитеља и породица ухапше-
них, заробљених и несталих лица, Мирјана Божин, наве-
ла је да је многи цивили који су били похапшени у Вукова-
ру прије почетка ратних дејстава још увијек нису нађени. 
– Чујемо да и хрватске институције раде на томе, како 
би утврдили ко је крив. Питам се шта раде, кад се спо-
рови не воде. У сличном тону, говорила је и Слободан-
ка Колџић, члан овог Удружења. Рекла је да је питање 
несталих војника из посљедњег рата тешка тема којом, 
свих ових протеклих година, не жели нико да се бави у 
Србији, ни од званичника ни од медија. 
Љуба Шућур, предсједница Удружења породица неста-
лих и погинулих из Западне Славоније, рекла је да исти-
на о Западној Славонији боли свакога.
Члан Удружења породица несталих и погинулих из За-
падне Славоније Јовица Продановић, говорио је о опе-
рацији Бљесак, наводећи да је Западна Славонија била 
осуђена на пад. Члан овог Удружења Јовица Продано-
вић је критиковао немаран однос према српским жр-
твама злочиначке акције Бљесак. 
Марко Грабовац, предсједник Одбора заробљених бо-
раца и несталих цивила РС, и члан Савјетодавног од-
бора Института за нестала лица БиХ, истакао је да ин-
ституције Републике Српске прате рад свих оних који 
се баве овом тематиком.
– Једини смо ми на подручју бивше Југославије, када су 
Срби у питању, одрадили тачан податак страдања нашег 
народа, како војника тако и цивила свих узраста. Очеки-
вали смо да ће на подручју БиХ све институције, на челу 
са тужилаштвом, да поштено раде свој посао. Нажалост, 
чињеница је, да су српске жртве запостављене, гробни-
це испремјештане, а Институт за нестала лица умјесто 
да оживи овај процес проналаска несталих, га успорава.

 » Вељкo Одаловић
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ОБИЉЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН НЕСТАЛИХ У СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Слава жртвама страдалим у вихору безнађа
Међународни дан несталих оби-

љежен је 30. августа  Академи-
јом у Скупштини града Београ-

да  у организацији свих српских удру-
жења несталих са простора бивше Ју-
гославије, уз помоћ и подршку Владе 
Републике Србије и Међународне ко-
мисије за нестала лица Црвеног крста 
Србије. Према подацима Међународног 
комитета Црвеног крста још 10.167 ли-
ца се води као нестало, од тог броја, тре-
ћину чине Срби. Преко 3.900 несталих 
лица је српске националности.

СРБИЈИ НЕДОСТАЈЕ ЗАКОН  
О НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА

Зашто Република Србија још увијек 
нема закон о несталим лицима пита се 
проф. др Душан Челић предсједник Ко-
ординације српских удружења неста-
лих лица са простора бивше Југосла-
вије. Може ли се сазнање истине о не-
сталим и досезање правде за почињене 
злочине посматрати као хуманитарно 
и цивилизацијско питање изван дневно 
политичких интереса, маркетинга по-
литичара, јефтиног патриотизма и ин-
струментализације жртава.

– Од 3.900 несталих лица српске на-
ционалности у Хрватској је 1.722 неста-
ла лица, у БиХ односно Републици Срп-
ској 1.602, на Косову и Метохији 570 
Срба. Још увијек се не зна судбина око 
330 бивших припадника ЈНА у сукоби-
ма 1991. и 1992. на подручју тадашње 
СФРЈ – рекао је Челић и додао како из-
ражавају незадовољство због застоја у 
тражењу и идентификовању несталих.

– Недопустиво је да данас у Хрват-
ској након 24 године од рата постоје 
гробнице и гробна мјеста, најмање 34 
верификованих (неспорних и за Хрват-
ску), са лицима српске националности 
која нису ексхумирана.

Челић се осврнуо и на чињеницу да 
су суђења за ратне злочине почињене 
над Србима у Хрватској завршена, а да 
заправо нису ни започела.

НИСУ БРОЈЕВИ НЕГО  
ЉУДСКЕ СУДБИНЕ

Како може да нема човјека, како мо-
же неко да нестане и да се за њега или 
њу не зна 20 или 28 година, пита Јеле-
на Стијачић шефица Регионалне деле-
гације МК Црвеног крста.

– Да се не пронађу посмртни оста-
ци, да нема трагова, свједока, ничега. 
Зато је данашњи дан прилика да се сви 
појединачно као представници локал-
них и међународних институција запи-
тамо, да ли смо учинили све што смо 
могли и морали, да овај број буде мањи.

У протеклих годину дана пронађена 
су, идентификована и враћена породи-
цама 134 посмртна остатка у региону. 
Ако се настави овом динамиком, рекла 
је Стијачићева, требаће бар још 75 го-
дина да се пронађу сви нестали.

Генерални секретар Црвеног крста 
Србије Љубомир Милановић навео је 
да претходно изнесени подаци о бро-
ју несталих су потребни како би илу-
стровали величину трагедије. Међутим, 
иза сваког броја налази се човјек, његов 
живот и породица, а то је оно најтеже.

– И ЈЕДАН да је нестао, тежина је за 
породицу, тежина је за заједницу.

Да је Србија одговорно приступила 
овом проблему као хуманитарном и ци-
вилизацијском питању, рекао је генерал-
ни секретар Министарства спољних по-
слова Вељко Одаловић. Скренуо је пажњу 
да надлежна тијела и органи на неким 
другим просторима не раде свој посао.

– Тијела се не налазе у Србији. Налазе 
се широм Хрватске, БиХ, и на простору 
Косова и Метохије. То је оно што упорно 
покушавају са тих простора да пребаце, 
тиме што оптужују надлежна тијела у Ср-
бији да не раде свој посао да би се стекао 
утисак да се сва тијела налазе у околини 
Београда, Ниша Крагујевца, али њих та-
мо нема! – рекао је Одаловић.

Након Академије, породице неста-
лих, заједно са говорницима и осталим 
гостима положили су цвијеће у Ташмај-
данском парку на Споменик жртвама 
страдалим у ратовима на простору бив-
ше СФРЈ од 1991. до 1999. године.

Изложба под називом Емпатија изло-
жена у Холу Скупштине Града Београ-
да, окупила је умјетнике из Хрватске 
и Србије са факултета Примијењених 
умјетности у Београду и Ријеци. 

 ДРАГАНА БОКУН

ЛИНТА: НЕМА СТВАРНЕ ПОЛИТИЧКЕ ВОЉЕ
Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону 
Скупштине Србије Миодраг Линта, присуствовао је 
Академији поводом Међународног дана несталих лица и 
оцјењује да код власти у Загребу, Сарајеву и Приштини нема 
стварне политичке воље да се ријеши питање 10.167 лица 
који се воде као нестали на простору бивше Југославије.
– Главни разлог јесте чињеница да би ексхумацијом и 
идентификацијом свих  несталих лица пала у воду врхунска 
и безочна лаж о Србима као агресорима  и злочинцима 
с једне стране и Хрватима, Бошњацима и Албанцима 
као ослободиоцима и жртвама с друге стране. Наведену 
врхунску и безочну лаж близу три деценије понављају 
власти у Загребу, Сарајеву и Приштини и западни центри 
моћи. Због тога се прешућују, умањују и негирају српске 
жртве, а величају и преувеличавају хрватске, бошњачке и 
албанске жртве. Због тога се не не кажњавају наредбодавци 
и извршиоци бројних злочина над српским цивилима и 
ратним заробљеницима већ се славе као хероји. Због тога 
се хапсе, процесуирају и осуђују Срби и то најчешће без 
материјалних и конкретних доказа и чињеница – рекао је 
Линта.
Линта позива Европску унију, САД, Велику Британију, 
Њемачку и друге међународне организације и државе да 
прекину са политиком двоструких стандарда према простору 
бивше Југославије. Ако западни центри моћи наставе да 
воде политику двоструких стандарда питање несталих лица, 
као најважније, хуманитарно и цивилизацијско питање, 
неће бити ријешено у наредних 70 година. » Јелена Стијачић, Вељко Одаловић и  Душан Челић

СРБИ У ЗАПАДНОЈ СЛАВОНИЈИ ДОЖИВЈЕЛИ СУ ТЕШКО СТРАДАЊЕ У АВГУСТОВСКОМ ПОКОЉУ 1942. ГОДИНЕ

Сјећање на злочине у селима око Пакраца 
Због почињених усташких 

злочина, мјештани срп-
ских села око Пакраца ав-
густ 1942. године могу пам-
тити само по злу. Тада су уз 
више од 2.000 становника тог 
краја страдале и бројне избје-
глице с Козаре.

Крвави пир почео је 2. ав-
густа у селу Кричке, наста-
вљајући се 4. августа у сели-
ма Торањ и Дереза, 11. у Бра-
нешцима, 12. у селу Јапага 
и дан касније у Кусоњама и 
оближњим селима, све до ма-
сакра почињеног 16. августа 
у Слобоштини.

Сaрадњом вијећа српске 
националне мањине у Па-
крацу и Липику, надлежних 
парохија, мјесних одбора и 
удружења антифашиста то-
ком августа су одржавани 
помени и комеморације за 
страдале Србе.

  У Кусоњама је 13. авгу-
ста одржана централна ко-
меморација за страдања мје-
штана Кусоња Драговића и 
Чакловца.

Том приликом евоцира-
но је сјећање на синхрони-
зирану акцију усташких сна-
га у којој је страдало око 520 
мјештана Кусоња и околних 
села, као и непознат број из-
бјеглица с Козаре. Према до 
сада расположивим подаци-

ма МО Кусоње, убијено је 64 
дјеце док је 360 мушкараца 
и жена одведено у логоре из 
којих се већина никада није 
вратила. Дио њих спашен је 
уз посредовање хуманитарке 
Диане Будисављевић.

– Важно је да се сјећа-
мо страдања цивила током 
крвавог аВгуста и да моли-
твено сјећање заједно ода-
мо почаст невино страдали-
ма. Важна је сарадња Вије-
ћа, цркве, мјесних одбора 
и удружења антифашиста 
коју смо постигли са циљем 
достојанственог обиљежава-
ња ових датума – истакнуо 
је Никола Ивановић, пред-

сједник жупанијског ВСНМ-
-а и замјеник градоначелни-
це Пакраца.

Окупљенима су се обрати-
ли и предсједник Мјесног од-
бора Кусоње и ВСНМ-а Па-
краца Милан Козловић те 
предсједница антифашиста 
Мирјана Билопавловић, док 
је помен на бунарима слу-
жио епископ пакрачко-сла-
вонски Јован са свештен-
ством епархије.

Козловић је изразио за-
довољство одзивом и пору-
кама са скупа, као и заврше-
ним процесом обнове спо-
мен-обиљежја.

– Споменик који је грађен 

1952. и оштећен током рата 
1990-их, обновљен је 2013., а 
постављени су и спомен кр-
стови код бунара у који су 
бацане жртве  – рекао нам 
је Козловић.

Помен и комеморација 
су одржани и у селу Бране-
шци гдје су усташе 11. авгу-
ста 1942. побиле 87 мјештана 
и 120 избјеглица са Козаре. 
Помен је одржан и за поги-
нуле борце у НОБ-у, за бројне 
Србе из Бранежаца, убијене 
по логорима, као и за седам 
српских цивила убијених у 
селу 1991. године.

Комеморацији су поред 
свештенства присуствовале 
и делегације мањинских ви-
јећа, СДСС-а и антифаши-
ста. Осим Ивановића и Би-
лопавловић, присутнима се 
обратила предсједница мје-
сног одбора Ана Романић, 
прочитавши пјесму о страда-
њу села коју је написао њен 
брат Петар.

Помен страдалима у ор-
ганизацији ВСНМ-а Липика 
одржан је и у селу Јапаге. Код 
два спомен-обиљежја налазе 
се два бунара у која су уста-
ше побацана тијела у убије-
них. У једном су остаци више 
од 50 домаћих мјештана, а у 
другом 52 жртве избјеглица 
с Козаре.

ПРВА СРПСКА И САВЕЗНИЧКА ПОБJЕДА У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ

Церска битка: Крв се лила 
Дрином због слободе!
У току десетодневне битке 

српски губици су изно-
сили 3.000 мртвих и 15.000 
рањених. Аустроугарски гу-
бици су били знатно већи. 
Било је 8.000 мртвих војни-
ка, 30.000 рањених и 4.500 
заробљених. Српска побједа 
над бројно надмоћнијим не-
пријатељем је означила прву 
побједу Савезника у Првом 
свјетском рату.

Церска битка, такође зна-
на као и Јадарска битка, је 
била војни сукоб вођен из-
међу Аустроугарске и Ср-
бије августа 1914. око пла-
нине Цер и неколико села у 
њеној непосредној околини, 
као и Шапца, током ране фа-
зе Српске кампање у Првом 
свjетском рату.

Битка је била дио прве ау-
строугарске офанзиве на Ср-
бију и избила је у ноћи 15. ав-
густа када су дијелови српске 
Комбиноване дивизије I по-
зива наишли на аустроугар-
ске извиднице улогорене на 
падинама Церске планине. 
Борбе које су услиједиле пре-
расле су у битку за контро-
лу неколико градића и села 
у околини планине, као и за 
контролу Шапца.

Морал аустроугарских 

трупа је 19. августа опао и 
хиљаде војника су се повукли 
у Аустроугарску, а многи су 
се подавили у Дрини бјеже-
ћи у паници. Срби су 24. авгу-
ста опет ушли у Шабац, чиме 
се битка званично завршила. 
Битка је била битка у сусрету, 
маневарског типа, што значи 
да у току битке нису кори-
шћени ровови, будући да су 
ровови у овом рату коришће-
ни први пут крајем 1914, по-
слије битке на Марни.

У току десетодневне бит-
ке српски губици су износи-
ли 3.000 мртвих и 15.000 ра-
њених. Аустроугарски губи-
ци су били знатно већи. Би-
ло је 8.000 мртвих војника, 
30.000 рањених и 4.500 заро-
бљених. Српска побједа над 
бројно надмоћнијим непри-
јатељем је означила прву 
побједу Савезника у Првом 
свјетском рату.
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Јасеновац – Аушвиц 
Балкана, усташка 
империја окрутности
Монографија Јасеновац – Аушвиц Бал-

кана, усташка империја окрутно-
сти, аутора проф. др Гидеона Грај-

фа, представљена је 27. августа 2019. годи-
не у Свечаној сали Матице српске у Новом 
Саду. Организатори промоције били су Ма-
тица српска и Архив Војводине.

У програму су учествовали проф. др Дра-
ган Станић, предсједник Матице српске, го-
сподин Милош Вучевић, градоначелник Но-
вог Сада, др Небојша Кузмановић, директор 
Архива Војводине, др Алона Фишер Кам, ам-
басадорка Израела у Републици Србији, ака-
демик Дарко Танасковић и аутор, проф. др 
Гидеон Грајф. Као специјални гост била је 
присутна и госпођа Јелена Радојчић, преж-
јивели логораш из Јасеновца.

Књига Јасеновац – Аушвиц Балкана, уста-
шка империја окрутности штампана је у 
Израелу на хебрејском, српском и енгле-
ском језику. Издавачи монографије су Ин-
ститут за Холокауст Шем Олам (Израел), 
Фондација за пројекте едукације о Холо-
каусту (Мајами, САД) и Академски колеџ 
Оно (Израел). Чланови уређивачког одбо-
ра су професори и историчари из Израела, 
САД, Норвешке, Италије и Јапана.

Проф. др Гидеон Грајф је историчар хо-
локауста, он је оснивач и директор Међуна-
родне експертске групе ГХ-7 за борбу про-
тив глорификације и праксе нацизма и не-
онацистичких активности, истраживач Ин-
ститута за Холокауст Шем олам и аутор мно-
гих научних чланака и књига о Аушвицу и 
фабрикама смрти у Другом свјетском рату.

У име домаћина проф. др Драган Ста-
нић, предсједник Матице српске поздравио 
је све присутне и захвалио проф. др Гидео-
ну Грајфу што их је окупио на овој промо-
цији у тако великом броју да су чак мора-
ли да отворе двије сале како би сви могли 
да присуствују програму. Публика у другој 

сали пратила је представљање књиге пре-
ко видео бима.

Проф. Станић је посебно истакао да је 
неопходно сачинити што потпунији ката-
лог геноцида и етничког чишћења у свим 
временима за које постоји историјско свје-
дочанство.

Градоначелник Новог Сада Милош Вуче-
вић је рекао да је ово једна од најважнијих 
књига нашег времена која нас учи да и по-
ред свега не смијемо никога да мрзимо, да 
не смијемо престати да се боримо за пра-
во на живот. Књига која нас учи да никада 
не смијемо да се светимо и да на зло одго-
варамо истом мјером, као и да никада, али 
баш никада, не дозволимо да се заборави 
зло, да се заборави Јасеновац.

Амбасадорка Израела др Алона Фишер 
Кам је захвалила организаторима што су их 
све окупили око тако велике и важне теме и 
рекла да тиме што ће ово бити представљено 
јавности помажу да истина не оде у заборав.

У име другог организатора програма, 
Архива Војводине, обратио се директор 
др Небојша Кузмановић, који је рекао да 
оно што је за Јевреје Аушвиц, то је за Ср-
бе Јасеновац. Истакао је да је проф. Гиде-
он Грајф водећи свјетски стручњак за ис-
траживање логора смрти Аушвиц, а да је 
монографија коју је направио о Јасенов-
цу дјело од епохалног значаја. Др Кузма-
новић је изјавио да ће и Архив Војводи-
не допринијети истраживањима др Гиде-
она Грајфа тиме што ће у наредно издање 
књиге бити укључена и оригинална доку-
мента о Јасеновцу која се налазе у фон-
ду Архива Војводине. Кузмановић је ис-
такао увјерење да ће дјело Гидеона Грај-
фа златним словима бити уписано у ме-
морији српског народа.

Академик Дарко Танасковић, доскора-
шњи амбасадор Србије при Унеско је рекао 

да се тешко може говорити о књизи пред ко-
јом се једино може ћутати. Он се у свом из-
лагању осврнуо на лицитирање бројем жр-
тава у Јасеновцу, од 1.360 до 800.000, ре-
кавши да се тачан број сигурно никада не-
ће сазнати. Говорећи о књизи рекао је да је 
она изузетно садржајна и богато докумен-
тована. Истакао је и то да се све више гово-
ри о потреби постојања једног меморијала 
за све пострадале Србе у свим геноцидима 
и да је ова књига свакако први стамени стуб 
једног таквог будућег меморијала.

При крају програма ријеч је добио и ау-
тор монографије, проф. др Гидеон Грајф, 
носилац Сретењског ордена Републике Ср-
бије, као и Повеље Витеза Светосавског па-
цифизма, Министарства иностраних посло-
ва Републике Србије.

Грајф је рекао да му је изузетна част што 
се налази у Војводини, у Новом Саду, у Мати-
ци српској, у знак сјећања на све мученике, 
на све страдале. Посебну захвалност упутио 
је амбасадорки Израела, др Алони Фишер 
Кам, као и амбасадорки Љиљани Никшић 
на великој и несебичној помоћи приликом 
настајања књиге.

У монографији Јасеновац – Аушвиц Бал-
кана, усташка империја окрутности опи-
сано је и 57 усташких метода убијања и му-
чења људи по којима се види да је Јасеновац 
на свој начин био далеко бруталнији чак и 
од Аушвица. Он је производ страховите бру-
талности, варваризма и окрутности. Разли-

ка између Јасеновца и Аушвица је што су у 
Аушвицу Нијемци користили дио жртава 
као робове у индустрији смрти док је у Ја-
сеновцу рад служио за понижавање, кажња-
вање и тортуру. Врхунац усташког злочина 
представљају концентрациони логори смр-
ти за дјецу какви су постојали у Сиску, Ја-
стребарском и Јасеновцу. Ниједан њемач-
ки логор није био успостављен за дјецу, то 
је усташки изум који свједочи о невјероват-
ној окрутности и бруталности.

На крају програма проф. др Драган Ста-
нић и др Небојша Кузмановић уручили су 
др Гидеону Грајфу и амбасадорки Кам, у 
име институција на чијем су челу, пригод-
не поклоне и захвалнице.

У овој монографији први пут је изврше-
на упоредна анализа Аушвица и Јасеновца. 
Намјера аутора књиге јесте да пробуди сви-
јест човјечанства о потреби супротстављања 
свакој расној, религијској и идеолошкој ис-
кључивости и повреди људских права. Она 
није уперена ни против једног народа, ре-
лигије ни државе, већ против фашистоид-
них идеологија нацизма, фашизма и уста-
штва. Циљ монографије јесте да се генера-
цијама које долазе остави свједочанство о 
почињеним злочинима.

Програм у Матици српској подржан је од 
стране Министарства културе и информи-
сања, Министарства спољних послова, По-
крајинске Владе и Градске управе за култу-
ру Града Новог Сада. СЊЕЖАНА СТАНИШИЋ

 » Љиљана Никшић, Јелена Радојчић, Небојша Кузмановић, Милош Вучевић и Гидеон Грајф

ПРОТЕКЛО 78 ГОДИНА ОД КРВАВОГ УСТАШКОГ ПИРА НА ПАГУ И ВЕЛЕБИТУ

Усташка мотивација - 100 куна за сат клања
Прије 78 година, у ноћи 

између 14. и 15. августа, 
уочи католичког празника 
Велике Госпе, усташе су у ло-
горима Слана на острву Пагу 
и Јадовно на Велебиту, извр-
шиле масовну ликвидацију 
преосталих логораша, поу-
бијавши више од 2.000 лица.

На Пагу је побијена нај-
мање 791 жртва, међу који-
ма је, како су касније Ита-
лијани евидентирали, било 
407 мушкараца, 293 жене и 
91 дијете, док је на Велеби-
ту побијено око 1.500 лица, 
саопштено је из Удружења 
“Јадовно 1941”.

Предсједник овог удруже-
ња Душан Басташић навео је 
да су италијанске окупацио-
не власти, згрожене монстру-
озношћу злочина и бројем 
побијених затвореника, пре-
узеле од Независне Државе 
Хрватске /НДХ/ цивилну и 
војну власт на том подручју 
и наредиле затварање логора.

Додатни разлог за забри-
нутост Италијана био је ма-
совни устанак Срба у Лици 
против усташке тираније.

“Желећи да униште траго-
ве злочина и побију остатак 
затвореника у кратком року, 
усташки наредбодавци су мо-
тивисали џелате са додатних 
100 куна по сату клања. Ноћ 

уочи католичког празника 
Велике Госпе, злочинци су у 
ували Слана на острву Пагу 
поклали преостале затворе-
нике, мушкарце жене и дје-
цу”, подсјетио Басташић.

Он је навео да су усташки 
злочинци сутрадан ујутро, 
15. августа, довршили крва-
ви пир, након чега су се, пи-
јани и крвавих униформи, 
прикључили процесији која 
се кретала улицама Пага и 
завршила у католичкој цр-
кви у центру града.

Басташић је рекао и да су 
италијански војни санитарци 
на мјесту злочина на Пагу, 
почетком септембра 1941. 

године, ексхумирали и спа-
лили 791, како су забиљежи-
ли, свјеже закопаних леше-
ва, а њихов пепео је закопан 
у пашком камењару.

Експедиција удружења 
“Јадовно 1941” пронашла је 
у октобру 2017. године и то 
мјесто.

“Готово у исто вријеме, 
усташе су у логору Јадовно, 
на Велебиту, митраљезима 
стријељале око 1.500 прео-
сталих затвореника и затр-
пале их у јаме ископане у са-
мом логору”, подсјетио је Ба-
сташић.

Данас на острву Паг, на 
мјесту некадашњег логора, 

нема споменика који би под-
сјећао на стравичну судби-
ну најмање 8.020 људи, не-
дужних жртава – Срба и Је-
вреја, побијених у љето 1941. 
године.

Спомен-плоча у ували 
Слана, обновљена 2010. го-
дине, разбијена је након не-
колико дана, а исту судбину 
доживјела је 19 дана након 
поновног постављања 29. јула 
2013. године. Потомци жр-
тава су 2015. године на мје-
сту изнад некадашњег логора 
Слана поставили и освешта-
ли Часни крст.

На мјесту логора Јадовно 
у протеклом рату порушено 
је спомен–обиљежје, а тије-
ла жртава и даље леже не-
ексхумирана. Потомци жрта-
ва су 2012. године на мјесту 
некадашњег логора Јадовно 
поставили и освештали Ча-
сни крст.

“Седамдесет и осам годи-
на касније, готово нико се не-
ће сјетити кланице која се до-
годила 15. августа 1941. годи-
не на Велебиту и на Пагу. А 
требало би, ради наших пре-
дака, нашег достојанства и 
наших потомака. Међу мно-
гобројним потомцима жрта-
ва, успомену на њих чува тек 
неколико њих”, навео је Ба-
сташић.  СРНА

Освештани темељи  
храма у Вргинмосту
У петак, 16. августа теку-

ће године, Његово Пре-
освештенство Епископ гор-
њокарловачки Герасим уз са-
служење свештенства Архи-
јерејског намјесништва кар-
ловачког, освештао  је теме-
ље новог храма посвећеног 
Сабору Српских Светитеља 
у Вргинмосту.

О значају градње хра-
ма за једно мјесто говорио 
је Преосвећени Епископ.  
 – Ово је догађај од значаја не 
само за ово мјесто, већ и за 
Епархију горњокарловачку и 
читаву нашу Цркву православ-
ну. Овај храм представљаће 
понос овога мјеста и свих жи-
теља. Храм ће бити потврда 
вјере, љубави и мира који они 

као хришћани свакодневно ис-
повједају. Велико је ово дјело 
зато што сви који подижу овај 
храм не подижу га у своје име 
и у своју славу већ у име и у 
славу Бога Живога.

Чину освећења присуство-
вао је велики број житеља Вр-
гинмоста, као и представни-
ци општинских власти из Вр-
гинмоста и Топуског.

Подсјетимо, након про-
шлогодишње посјете пред-
сједника Србије Александра 
Вучића Вргинмосту прихва-
ћена је молба предсједника 
Одбора за дијаспору и Србе 
у Региону Миодрага Линте, 
тако да је градња овог храма 
финансирана од стране Вла-
де Србије. 
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Прва љетна школа српског језика и културе Центра Спона у Охриду
Ове године у организацији Српског кул-

турно информативног центра Спона из 
Скопља, први пут је од 1. до 5. августа, вео-
ма успјешно организован и спроведен камп 
Љетње школе српског језика и културе Охрид 
2019. за 18 основаца из Републике Сјеверне 
Македоније (РСМ) – из Скопља, Тетова, Ку-
чевишта и Јосифова.

Полазници су имали јединствену прили-
ку да поред редовне наставе, науче и усавр-
ше своје познавање српског језика и култур-
не баштине народа коме припадају и тиме 
подстакну и ојачају своје српско поријекло. 
На овогодишњег кампу љетње школе српског 
језика били су окупљени полазници из три 
микрорегиона – Скопско-црногорског (11), 
Тетовско-полошког (4) и Валандовско-ђев-
ђелијског/доњовардарског (3), различитог 
узраста (основци од 3. до 8. разреда) као и 
из различитих социјално-друштвених и ур-
банизованих средина – из села Јосифово и 
Кучевиште и из Скопља и Тетова.

На часовима љетњег школског кампа у 
Охриду изражен нагласак је био на упозна-
вању, изучавању и усавршавању српског је-
зика и књижевности, његовог развоја од вре-
мена светих Ћирила и Методија (9./10. ви-
јек), па све до реформи Саве Мркаља и Вука 
Стефановића Караџића у 19. вијеку односно, 
његове савремене форме.

Наставу на часовима и радионицама срп-
ског језика организовала је и водила профе-
сорка Нена Ристић Костовска, дугогодишња 
сарадница и наставница у циклусима факул-

тативне наставе српског језика у организа-
цији Центра Спона.

Ангажовани су и предавачи осталих стру-
ка – филолог Биљана Тодоровић Георгиевска, 
новинар српске редакције Видик на Јавном 
сервису МРТ, Милош Кецојевић, правник и 
секретар Основне школе Страшо Пинџур у 
Јосифову, Александра Тасић, студент архи-
тектуре Универзитета у Нишу и Милош Стој-
ковић, мастер историчар из Скопља.

Истакнут је значај Охрида као центра ши-
рења словенске богослужбене писмености, 
нове ћириличке традиције преписивања и 
образовања.

Занимљиво излагање имала је Алексан-
дра Тасић, студент архитектуре на нишком 
Универзитету. Акценат њене презентације 
био је на средњевјековној споменичкој ба-
штини српског средњег вијека на тлу дана-
шње Сјеверне Македоније, подијеливши је 

на географске реоне: Скопска Црна гора и 
манастири Св. Никита – у селу Горњани и 
манастир у Кучевишту, Дебарско-полошки 
крај – Бигорски манастир, као и манастири 
и цркве Охрида и околине, Св. Климента на 
Плаошнику, Св. Јована Канео, Св. Наума са 
приказом бивше куле Св. Николаја Велими-
ровића, Св. Софије…

Захваљујући помоћи Зорана и Горана 
Цветковића, из српско-македонског дру-
штва Коштана, екипа полазника под струч-
ним вођењем обилазила је дијелове бројних 
знаменитости древног Охрида.

 Након обиласка доњег града и архиепи-
скопске катедрале Св. Софије, учесници су 
пролазећи кроз старо рибарско насеље Ка-
нео могли да уживају у дивној архитектури 
старог Охрида и језерском пејзажу који је 
код свих изазивао дивљење.

Приказан је краткометражни видео запис 
продукције Србтел о српским војним мемо-
ријалима, капелама и гробљима српских рат-
ника из периода Балканских и Првог (Вели-
ког) рата.  Милош Кецојевић, секретар шко-
ле у Јосифову се осврнуо и на досељеничку 
историју Срба у ове крајеве послије 1919. 
године и њихово искуство прилагођавања у 
новим крајевима, као и о обнови и изград-
њи тридесетак села Ђевђелијског краја по-
слије разорног земљотреса из 1931. године.

Полазницима и предавачима уручене су 
књиге македонског аутора Ристе Лазарова, 
Језерска, преведене на српски језик. 

Е.С.– М.С.

РИЈЕЧ ПО РИЈЕЧ СА ЗОРАНОМ БАРДИЋЕМ,  ПОТПРЕДСЈЕДНИКОМ УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ СРПСКИХ СПОМЕНИКА  У СЈЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

У костурницама Сјеверне Македоније 
почива 20.000 српских војника
Бог зна да смо се срели без нашег 

знања. И то баш на дан када је 
1913. године окончана Брегал-

ничка битка побједом српске војске. 
Упознавши Зорана Бардића, пот-
предсједника Удружења за заштиту 
српских споменика у Сјеверној Ма-
кедонији питања су се сама рађала. 
А питања је много. Како данас жи-
ве Срби у Македонији? У каквом су 
стању српска војничка гробља? За-
што смо заборавили Македонију? 
Велика побједа на Брегалници била 
је диван повод за разговор о српској 
културној и споменичкој баштини у 
Вардарској Србији, данас Сјеверној 
Македонији.
zzМожете ли ми нешто рећи о 
Брегалничкој бици?
– Брегалничка битка је почела у 

ноћним сатима нападом бугарских 
војника на српску војску, 29. јуна 
1913. године. Трајала је до 9. јула 
1913. године. У овој бици је погинуло 
око 9.000 српских војника, а рањено 
око 7.200. На мјесту гдје се водила 
битка, на брду Каленица код Шти-
па, краљ Александар Први Карађор-
ђевић подигао је 1. децембра 1921. 
године спомен-костурницу у обли-
ку крста. Њен архитекта је био Иван 
Мештровић, а мермер је довезен 
са Корчуле. 1941. године бугарски 
фашисти су ову спомен-костурни-
цу сравнили са земљом. У њој је та-
да било сахрањено 6–7 хиљада срп-
ских војника. 60-их година прошлог 
вијека власти комунистичке Маке-
доније су на том мјесту саградиле 
Метеоролошку станицу тако да се и 
није знало за гроб српских војника. 
Захваљујући упорности наших чла-
нова, а уз дозволу македонске Вла-
де и представника општине Штип, 
30. јуна 2015. године на том мјесту 
је постављена спомен-плоча, запис 
у камену да памтимо јуначки гроб.
zzКаква је била ваша сарадња као 
Удружења са представницима 
општине Штип?

– Без дозволе предсједника 
општине Штип и локалне самоу-
праве ништа не би могли учинити. 
Велику подршку и помоћ у овом 
остварењу имали смо од предсјед-
ника општине Штип, Илча Заха-
риевског.
zzКакав је данас етнички састав у 
општини Штип? 
– Мислим да има неки проценат, 

али још увијек је у већини македон-
ско становништво.
zzВаше Удружење је издавач 
историјске монографије о Бре-
галничкој бици, а коју је напи-
сао и уредио проф. др Боро Ри-
стић. Када је књига издата и ка-
ко сте остварили овај пројекат?
– Послије откривања спомен-

-плоче у Штипу 2015. године обја-
вили смо монографију о Брегалнич-
кој бици у којој је документовано и 
откривање спомен-плоче на мјесту 
порушене костурнице. Књигу смо 
финансирали сопственим средстви-
ма. Било би јако важно и потребно 
да се уради њено ново издање.
zzПотпредсједник сте Удружења 
за заштиту српских споменика 
у Републици Сјеверној Македо-

нији. Како дјелује ово удруже-
ње и гдје му је сједиште?
– Сједиште је у Скопљу. Пред-

сједник Удружења је проф. др Бо-
ро Ристић, раније професор на Сао-
браћајном факултету у Скопљу ина-
че човјек лавовског срца. Без њега 
90% учињеног не би било урађено.
zzГдје се налазе највеће српске 
војничке костурнице у Македо-
нији?
– Највећа је Доње Карасларе код 

Велеса, ту је сахрањено око 1.500 
Срба погинулих у Балканским и 
Првом свјетском рату. Овдје су са-
храњени српски војници који су се 
враћали са Солунског фронта. Из 
засједе су их побили Бугари. Цио 
тимочки пук ту је изгинуо и сахра-
њен. Ова спомен-костурница није 
скрнављена и хвала Богу да има 
једна која није рушена. Потом има-
мо Зебрњак код Куманова. Ту је са-
храњено око 650 српских војника 
погинулих у Кумановској бици. У 
Удову код Валандова је сахрање-
но исто око 600 војника. У Кучко-
ву код Скопља имали смо спомен-
-капелу коју су опет Бугари срав-
нили са земљом. Овдје смо прије 

два–три мјесеца такође постави-
ли спомен-плочу, а на мјесту оста-
така спомен-куле. Ту је сахрање-
но око 500 српских војника. Има 
доста спомен-гробаља испод Кај-
макчалана, постоји спомен-гробље 
у Битољу, потом спомен-гробље у 
Скопљу, у цркви Светог Архангела 
Михаила постоји крипта у којој се 
налазе сандуци, имена и презиме-
на погинулих. Ту су сахрањене вој-
не старјешине Српске војске. По-
стоје извјештаји да у Македонији 
и даље траје уништавање српских 
војничких гробаља, те да се српски 
ћирилички натписи у црквама и на 
споменицима систематски укла-
њају, а споменици Солунаца да се 
руше. Немамо податке да то неко 
намјерно уништава. Пошто ми то 
одржавамо не бих се сложио с тим 
извјештајима. Нама чак и мјешта-
ни помажу, они дођу да покосе тра-
ву, доносе нам воду за заливање во-
ћака. Код спомен-костурнице Ка-
раслари код Велеса посадили смо 
бадеме. Када нам треба електрич-
на струја они нам опет помогну.
zzЗначи македонски народ је при-
јатељски наклоњен Србима?

– У Штипу, кад дођу наши го-
сти, мјештани их позову на кафу и 
послужење. Народ је гостољубив и 
добар. Заиста не могу рећи ништа 
лоше против македонског народа.
zzКако данас живи српска зајед-
ница у Македонији?
– Посљедње што смо прослави-

ли био је Видовдан, славили смо у 
Цркви Светог Арханђела Михаила 
у Скопљу. Положили смо цвијеће и 
поклонили се костима српских  вој-
ника у крипти овог храма. Светог 
Саву смо прославили у Манастиру 
Свети Никита, а Светосавску акаде-
мију смо уприличили у Македон-
ском народном позоришту. Нема-
мо тај проблем да нам неко брани 
да се изјаснимо и обиљежимо своје 
славе. Власти се коректно понаша-
ју, чак нам и помажу. Кад се проми-
јенила политичка постава у општи-
ни Штип ишли смо код новог пред-
сједника да га упитамо важе ли на-
ши договори  постигнути са ранијим 
предсједником. Нови предсједник је 
рекао да ће се све раније договоре-
но поштовати.
zzШта бисте поручили потомцима 
Солунаца. 
– Захвалио би им се што су њи-

хови преци дошли да помогну срп-
ској војсци у Брегалничкој бици, а 
потом и на Солунском фронту. Да на 
Брегалници у помоћ нису притекли 
црногорски одреди ко зна какав би 
био исход. То је записано и у нашој 
монографији. Србији је најприје по-
могла Краљевина Црна Гора, потом 
су Бугарску напале Румунија, Грч-
ка и Турска. Дакле краљевска вој-
ска Црне Горе, а у њеним одредима 
и бројни Срби Херцеговци први су 
оснажили Србију у Брегалничкој би-
ци. У Македонији је по нашим про-
цјенама, а које нису званичне, у ко-
стурницама сахрањено око 20 хиља-
да српских војника. Не заборавимо 
то! Будимо достојни херојске жртве 
великих Срба. ГОРАН ЛУЧИЋ
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ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗОРАН ЈЕВТИЋ  ПОНОСАН ШТО ЈЕ НАКОН ПОЛА ВИЈЕКА ОБНОВЉЕН ДРЖАВНИ ПУТ 

Реновирана саобраћајница даје шансу за 
долазак нових инвеститора и развој туризма 
Предсједник oпштине Мали 

Зворник Зоран Јевтић има пу-
но разлога за задовољство јер 

је ова локална самоуправа постигла 
изванредан напредак у готово свим 
сегментима рада. Јевтић је посеб-
но поносан на чињеницу да је први 
пут од свог настанка, након више од 
пола вијека  обновљен државни пут 
кроз општину. 

– Сада се у Мали Зворник стиже 
модерном, безбједном и добро оби-
љеженом саобраћајницом. У окви-
ру реконструкције пута, санирано је 
и велико клизиште које се у центру 
града обрушавало на коловоз. Међу 
радове од капиталног значаја спада и 
почетак обнове старог жељезног мо-
ста на Дрини, који са 600.000 евра, 
финансира Влада Републике Срби-
је и који је за нас од посебног зна-
чаја, као објекат који нас повезује 
са сусједном Републиком Српском. 
Недавно је завршена прва фаза ре-
конструкције и уређења комплекса 
„Подземни град Карађорђевића”, ко-
ји, поред културно-историјског зна-
чаја, веома оплемењује туристичку 
понуду нашег мјеста.  Послије неко-
лико деценија стагнације неуспјелих 
приватизација и затварања предузећа 
у Малом Звонирку, прије двије годи-
не успјели смо да, у сарадњи са инве-
ститором из Турске, на мјесту нека-
дашњег погона Кончара, у селу Бра-
сина, отворимо фабрику за производ-
њу столарије, која запошљава око 30 
радника, док са другим турским ин-
веститором интензивно радимо на 
отварању фабрике текстила, која ће 
омогућити посао за око 500 радни-
ка, различитог степена образовања. 
Чињеница да смо у релативно крат-
ком року успјели да обновимо сву 
важнију комуналну инфраструктуру, 
смањимо незапосленост, са тенден-
цијом даљег опадања, чини ме више 
него задовољним и веома поносним 
на постигнути успјех. 
zzСве локалне самоуправе се боре 
да привуку инвеститоре. Које су 
предности Малог Зворника?
– Имамо велика природна богат-

ства међу којима доминирају водни, 
шумски и минерални ресурси. Ријека 
Дрина и Зворничко језеро, са више од 
30 водотокова који се у њих уливају 
и које карактерише изузетан хидро-
потенцијал. Под шумама је чак 53 % 
територије општине, док су најзна-
чајнији минерални ресурси којима 
располажемо, руде антимона, олова 
и цинка, налазишта гранита, кречња-
ка и термоминерални извори, погод-
ни за лијечење реуматских и очних 
обољења.  Природни услови у Малом 
Зворнику омогућили су покретање и 
развој производње електричне енер-
гије, дрвне индустрије, експлоатаци-
је и прераде минералних сировина, 

ловног, риболовног и бањског тури-
зма, док је богато културно-историј-
ско насљеђе пружило услове за ра-
звој културног и вјерског туризма. 
zzПостоје ли још неке повољности?

– Као кључни елемент, издвојио 
бих спремност општинског руковод-
ства да инвеститоре подржи и помог-
не им у реализацији квалитетних иде-
ја, које подстичу развој општине и до-
приносе њеном привредном опорав-
ку и напретку.  У проширење, уређе-
ње и опремање простора индустриј-
ске зоне, уз подршку државе, у про-
теклом периоду уложили смо око 85 
милиона динара. У оквиру овог ула-
гања, куповином земљишта, помену-
ти простор увећали смо са неколико 
десетина ари на 5,5 хектара, уз откуп 
и адаптацију 8.000 м2 пословног про-
стора, изградњу адекватних прилаза 
и одговарајуће трафостанице. 
zzУ којој мјери су ријешени инфра-
структурни проблеми?
– У протеклом трогодишњем пе-

риоду изградили смо, поправили и 
асфалтирали на десетине киломе-
тара локалних путева и прилаза, уз 
знатно побољшање безбједности сао-
браћаја на путевима, посебно на пру-
жним прелазима. Поправили смо и 
атарске путеве и обновили мостове на 
ријекама, оштећене или порушене у 
поплавама. Санирали смо велики дио 

електро мреже и настављамо даље са 
радом на том плану.  Уличну расвјету 
изградили смо и у најудаљенијим ди-
јеловима општине. Радимо на обнови 
и модернизацији система водоснаб-
дијевања. Намјера нам је да обезбје-
димо интегрисано водоснабдијевање 
на читавој територији општине, којим 
би се лакше управљало и обезбjедио 
неопходан ниво квалитета услуга. Ак-
тивно радимо и на побољшању упра-
вљања отпадним водама. Набавили 
смо неопходну опрему за побољша-
ње комуналне дjелатности, нову скип 
машину, цистерну за воду, камион за 
одвоз смећа. Уредивши на адекватан 
начин област управљања отпадом, по-
стигли смо да дивљих депонија скоро 
немамо. Уводећи систем видео над-
зора јавних површина, значајно смо 
унаприједили безбједност суграђана, 
посебно најмлађих.
zzКаква је ситуација у здравству?

– Побољшали смо и услове за при-
марну здравствену заштиту становни-
штва, преуредили простор Дома здра-
вља и теренских амбуланти на по-
дручју општине, набавили неопход-
ну опрему и ново теренско возило.  
zzУ каквом су стању школе?

– Побољшали смо и услове за 
школовање дјеце у свим школама 
на подручју општине, а најзначајнији 
резултат у овој области постигли смо 
реализацијом пројекта унапређења 
енергетске ефикасности у градској 
основној школи, захваљујући чему је 
зграда те установе скоро у потпуности 
обновљена. У основној школи у Рада-
љу, једном од највећих села, финан-
сирали смо реконструкцију и замjе-
ну крова на згради школе, који није 
мијењан од изградње објекта, прије 
више од пола вијека. Осим тога, у овој 
школи асфалтирали смо игралиште, 
уредили дио канализационе мреже 
и изградили школску кухињу са тр-
пезаријом. У склопу Дома културе у 
Малом Зворнику изградили смо пот-
кровље и у њега преселили градску 
библиотеку, са читаоницама за дјецу 
и одрасле. Све активности које спро-
водимо планирамо и реализујемо у 
договору са савјетима мјесних зајед-

ница, јер тако имамо најбољи увид у 
реалне потребе грађана. 
zzКоји су још важни пројекти за 
локалну заједницу?
– Издвојио бих изградњу топлане 

на биомасу, коју планирамо да реа-
лизујемо у сарадњи са Министар-
ством рударства и енергетике Репу-
блике Србије. Општина Мали Звор-
ник је једна од десет изабраних ло-
калних заједница у Србији у којима 
ће Влада Србије у наредном периоду 
реализовати овај пројекат, уговорен 
путем Споразума о зајму и донаци-
јама са Њемачком развојном банком 
(KfW) и Владом Швајцарске.
zzДа ли су искориштени туристич-
ки потенцијали?
– Мали Зворник располаже изу-

зетним туристичким потенцијали-
ма и стога врло посвећено радимо 
на развоју и побољшању јединствене 
туристичке понуде општине. На ба-
зи атрактивне природне средине коју 
имамо и могућности у сфери спорт-
ског риболова, до сада смо у најве-
ћој мјери развили спортско-рекреа-
тивни и манифестациони туризам, о 
чему свједоче приходи које од бора-
вишних такси остваримо за вријеме 
љетњих туристичких манифестација 
које организујемо.
zzМали Зворник има зани-
мљиву културно-
-историјску ба-
штину. 
– Туристи радо 

посјећују цркву у 
стијени у центру 
Малог Зворника 
и Храм Св. Тро-
јице у селу До-
ња Треница, који 
је Влада Републи-
ке Србије 2005. годи-
не прогласила споме-
ником културе, а покрет-
не ствари у њој од посебног и исто-
ријског значаја. У развоју је и сеоски 
туризам, којем веома погодује кон-
фигурација терена и природни усло-
ви којима располажемо. Све је више 
становништва које препознаје могућ-
ности које се, уз минимум новчаних 
улагања, пружају у тој области, због 
чега се радо окрећу овој дјелатности, 
које може да донесе додатну зараду. 
Локална самоуправа се труди да та-
ква домаћинства подстакне и подр-
жи у послу.
zzКако бисте оцијенили развој 
осталих привредних грана?
– Привреда општине Мали Звор-

ник у највећој мјери базирана је на 
производњи електричне енергије, ек-
сплоатацији и преради дрвета и ми-
нералних сировина, као и предузет-
ништву, односно малој привреди, у 
оквиру које су најзаступљеније услу-
жне дјелатности, угоститељство, тр-
говина и занатство. Заступљена је и 
пољопривреда, али је нажалост ка-

рактерише уситњеност парцела, тра-
диционална и недовољно тржишно 
оријентисана производња, мада при-
родне одлике земљишта, уз остале 
повољне природне услове, пружају 
значајне могућности становништву 
за бављење пољопривредом, посеб-
но органског типа, као и за бављење 
сточарством, које је такође заступље-
но, али у недовољној мјери. Стал-
ним подстицајним мјерама, набав-
ком производног материјала, неоп-
ходних алата и других  потреба, као 
и едукацијама које организујемо за 
пољопривреднике, локална самоу-
права се труди да им помогне да по-
бољшају и повећају пољопривредну 
производњу.
zz  Какви су услови за развој спор-
та?
– У Малом Зворнику дјелује око 

15 спортских друштава, са око 1.000 
активних чланова. Издвајања за 
спортске клубове у протекле три го-
дине у односу на ранији период уве-
ћали смо за око 40 посто. Сматрам 
да треба радити на пружању подр-
шке постојећим и подстицању отва-
рања и развоја нових клубова, јер је 
спорт веома важан сегмент за живот 
заједнице. Улажући у спорт, уства-
ри улажемо у младе и њихов прави-

лан развој. Подржали смо и 
формирање локал-
ног спортског савеза, 
који је основан како 

би бринуо о разво-
ју спорта и потре-
бама у овој обла-
сти, те пружао не-
опходну подршку 
клубовима. У са-

радњи са просла-
вљеним репрезен-

тативцем Србије у 
веслању Милошем Ва-

сићем, који је поријеклом 
из Малог Зворника, овог љета отво-

рили смо веслачки клуб, чиме смо 
омладини са подручја наше општине 
пружили могућност да се баве овим 
спортом, за који на Зворничком је-
зеру имамо идеалне услове.
zzЈедан број наших људи из бив-
ших република, као и интерно 
расељених лица, пронашао је у 
Малом Зворнику свој нови дом. 
– Мали Зворник, као погранична 

општина, био је прва станица и уто-
чиште избјеглим лицима. Држећи 
се принципа да доласком новог ста-
новништва не губимо, већ напро-
тив, уз међусобно уважавање и по-
штовање различитости, много тога 
добијамо на плану развоја заједни-
це. Према евиденцији КИРС-а, на 
територији општине Мали Звор-
ник 1996. године евидентирано је 
око 3.000 избјеглица из бивших ре-
публика СФРЈ. Данас их у статусу 
избјеглице има око 100.

Т. ЋОРОВИЋ

ПОДЗЕМНИ ГРАД КАРАЂОРЂЕВИЋА

– Издвојио бих комплекс просторија у стијени у центру Малог Зворника, 
грађен 30-их година прошлог вијека, по налогу краља Александра Првог 
Карађорђевића, као краљево тајно командно мјесто и склониште за 
смјештај чланова династије и владе у случају рата, популарно назван 
Подземни град Карађорђевића. Дио овог објекта недавно смо, уз подршку 
државе, реконструисали и уредили у аутентичном стилу и он је као такав 
постао туристичка атракција, не само наше општине и Подриња, већ и 
читаве Србије. Ускоро предстоји друга фаза реконструкције објекта, у оквиру 
које ће бити уређено још неколико просторија овог комплекса. Недалеко 
од овог објекта, на узвишењу које креће из самог центра Малог Зворника 
је други историјски важан локалитет, на којем су, у оквиру истраживања 
од 2013. године, пронађени материјални остаци, који, према процјенама 
археолога, датирају из византијског периода, тачније из 6. вијека нове ере, 
као и остаци утврђења из раног средњег вијека. У циљу нових сазнања, 
у наредном периоду планирамо да наставимо истраживања на овом 
налазишту, а сам локалитет и прилаз локалитету уредимо као излетиште и 
уврстимо у туристичку понуду општине Мали Зворник.

ДРИНА НУДИ ВЕЛИКЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ
– Манифестације на територији Малог Зворника углавном се тичу боравка 
на води или поред воде, гдје организујемо риболовна и кулинарска 
такмичења, регате, културне и забавне програме, изложбе, концерте и 
друге сличне садржаје. Главна манифестација, под називом Дани спортско 
– рекреативног и културног туризма – Дрина је смисао живота, обједињује 
све поменуте садржаје, а одржава се посљедња четири дана мјесеца јула. 
Карактерише је велики број посјетилаца и весела атмосфера. Мјесец 
дана прије тога организујемо такође врло посјећену манифестацију 
Малозворничка скобаљијада и гурманијада, такмичење у лову скобаља 
и припремању рибље чорбе, пасуља и гулаша. Све је познатија и 
Малозворничка ликовна колонија, која сваке године посљедњег викенда 
у јуну, већ деценију и по, окупља сликаре из окружења. Ту настане око 
стотинак умјетничких дјела, на којима су најчешће осликани и приказани 
мотиви из наше општине, њене природне љепоте и знаменитости.

600
хиљада евра финансира 

Влада Србије за почетак обнове 
старог жељезног моста на 

Дрини, који је за нас од посебног 
значаја, јер нас повезује 

са Републиком 
Српском.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ 
Недавно су потписани уговори са шест 
избјегличких породица које живе на 
територији општине Мали Зворник. 
Они ће добити бесповратну помоћ 
за рjешавање стамбених потреба, 
кроз куповину сеоских кућа и додjелу 
пакета помоћи у виду грађевинског 
материјала, кућних апарата и 
намjештаја, коју, у оквиру реализације 
Регионалног стамбеног пројекта, 
додjељује Комесаријат за избjеглице 
и миграције Републике Србије 
(КИРС).  Укупна вриједност помоћи по 
кориснику је до 11.000 евра. 
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ЗА СРПСКО КОЛО ГОВОРИ ДР МИЛОРАД ВУКАНОВИЋ, ПРЕДСЈЕДНИК СНВМ ДУБРОВНИКА И ДУБРОВАЧКЕ ЖУПАНИЈЕ

Нико нема право да својата Дубровник!
Историја Дубровника 

препуна је Срба који су 
оставили значајан траг, 

како за град Дубровник тако и 
за српску културну баштину. 
Један од њих је и др Милорад 
Вукановић.

Од задње деценије двадесе-
тог вијека, па до данашњих да-
на Вукановић се на више на-
чина континуирано бави жи-
вотом Срба у Дубровнику. Од 
оснивања Вијећа српске на-
ционалне мањине у Дубров-
нику 2007. године налази се 
на његовом челу, а као доктор 
историјских наука, деценијама 
се бави изучавањем локалне 
историје, којој су немјерљив 
значај дали Срби.

Дучићева мисао „кад не би 
постојала лаичка ријеч поште-
ње, која садржи у себи све чо-
вјекове врлине, онда би тре-
бало на првом мјесту ставити 
учтивост” најбоље би могла да 
опише госпара Милорада, ко-
ји се у тешком и злу времену 
потрудио да часно сачува срп-
ско име у Дубровнику. У овом 
граду завршио је Гимназију пе-
дагошког смјера, да би на Фи-
лозофском факултету Загре-
бачког свеучилишта у Задру 
дипломирао историју и фило-
зофију. На истом факултету је 
магистрирао, а касније и док-
торирао у Бањалуци. Радио је 
у средњим школама и Помор-
ском факултету у Дубровни-
ку и Сплиту. Нерадо говори о 
чињеници да је као Србин од 
ријечи и угледа остао без за-
послења 1991. године. Стица-
њем старосног услова са на-
вршених 67 година остварио 
је право на пензију. Мада зва-
нично пензионер, др Мило-
рад Вукановић никад није пре-
стајао да се бави изучавањем 
историје Дубровника.

– Говорити о Србима у овом 
граду значи говорити о цјело-
купној повијести Дубровни-
ка. Боље би било да говоримо 
о грађанима овог града, њи-
ховој култури, складу живље-
ња и уљуђености кроз вјековну 
историју Дубровника. Подјела 
дубровачке повијести у четири 
доба: византијско, млетачко, 
угарско и турско није оправда-
на, ни научно утемељена, јер 
ти протекторати нису одређи-
вали вањску ни унутарњу по-
литику Дубровника.
zzКоји су то догађаји који 
одређују политику Дубро-
вачке републике?
– По мом мишљењу, три су 

фазе дубровачке историје, и 
то: византијско господство, од 
настанка Дубровника до 1205. 
године, млетачка супермација, 
од 1205. до 1358, и самосвје-
сност Републике 1358–1808. 
године.

zzМожете ли мало детаљни-
је појаснити?
– Наведене епохе састо-

је се од досељавања Славена 
до похода дужда Петра Ор-
сеола II, то јест до 1.000. го-
дине. Славени из залеђа тада 
масовније насељавају градско 
подручје – Пријеко. Млечи-
ћи 1205. године склапају Уго-
вор с Дубровчанима по којем 
врховна власт прелази на ду-
жда, којег заступа намјесник 
кнез у Дубровнику. Дубровач-
ко законодавство озваничено 
је 1272. године. Дубровачка 
властела након потписивања 
Вишеградског уговора 1358. 
године преузима власт у своје 
руке. Тако престаје мијешање 
Млечана, а Дубровник има све 
атрибуте државности. Од 1358. 
до 1806. године траје период 
великог напретка Дубровни-
ка који у сваком погледу има 
државничку основу и поста-
је велика поморска сила. Од 
1454. до 1570. настављено је 
вријеме процвата Дубровач-
ке републике. Након тога Ду-
бровчани су у великим суко-
бима с Млечићима и Турци-
ма. Кулминација је услиједи-
ла 1602. године, када је због 
запостављања становништва 
од стране Републике услиједи-
ла Ластовска буна. У том раз-
добљу развија се дубровачка 
књижевност, у којој значајно 
мјесто има Гундулић. Велики 
земљотрес 1667. године нанио 
је велика разарања Дубровни-
ку. Карловачким уговором из 
1699. године, као и Пожаре-
вачким уговором из 1718. го-
дине Дубровчани праве пакт са 
Турцима. Склапају и трговачки 
уговор са Француском, али та-
мошња револуција у раздобљу 
1793. до 1806. године оставља 
велики одјек у Републици. На 
Дубровник је утицала и Хер-
цеговача буна против Турака. 
И тада се Дубровник ослањао 
на своје залеђе и слао значај-
ну помоћ устаницима.
zzКаква је ситуација у Ду-
бровнику уочи Првог 
свјетског рата?
– Прије Првог свјетског ра-

та Срби православци са Срби-
ма католицима чинили су ве-
лику друштвену грађанску цје-
лину, тако да се на општинској 
згради увијек вијорила и срп-
ска застава. Главну ријеч во-
дили су Срби са националним 
Хрватима. Срби су национал-
но напредни. Имали су доста 
богатства, материјалног и ду-
ховног: Српска православна 
општина; српске школе, у ко-
јима се његовао српски култур-
ни напредак; српску Матицу, 
којом се ширила писменост и 
српска књига; Српску зору, ко-
ја је просвјетно и национално 

подизала српски подмладак; 
Српску банку, која је новча-
но помагала српске трговце 
и привредне установе; Савез 
привредних задруга на При-
морју, за привредно и економ-
ско подизање Срба. Од свега 
наведеног, од 1941. остала је 
само Српска православна оп-
штина.
zzДа ли су научно утемеље-
не тезе да је Дубровник 
српски град?
– Нису. Дубровник има сво-

ју прошлост, хиљадугодишњу 
самосталност, културу и сло-
боду, и због тога нема основе да 
га било ко својата. Дубровник 
је свјетски отворени град. Све 
што постоји у материјалном 
и духовном погледу припада 
Дубровчанима кроз прошлост, 
садашњост и будућност. Треба 
отворено рећи да је Дубровник 
на таквом географском мјесту 
и баштини културу с истока и 
запада, и то је видљиво на сва-
ком кораку. Грађа богатог Др-
жавног архива свједочи да су 
Дубровчани имали добре по-
словне односе с Босном, Ср-
бијом и Турском, а исто тако 
с прекоморским земљама. Пр-
ви дубровачки конзул с Балка-
на преминуо је 1280. године у 
Београду, а први дубровачки 
конзул је од 1768. у Загребу. 
Славенизирање Дубровника је 
у континуитету од 1272, када 
се спаја славенски териториј 
Пријеко са романским град-
ским насељем.
zzНедавно објављена књи-
га о госпару Мату Грацићу 
актуелизирала је питање 
покрета Срба римокатоли-
ка у Дубровнику. Да ли се 
Срби римокатолици данас 
уопште помињу у Дубров-
нику?
– Није утемељено говори-

ти о настанку покрета Срба ри-
мокатолика. Све се то повезује 
са настанком града, иако на-
ције као велике социолошке 
групе настају у 18. и 19. вије-
ку. Можемо говорити о пле-
менима, народима и нација-
ма, као и Ромејцима, Илири-
ма, Романима, Славенима на 
овим просторима. Окосницу 
Срба римокатолика чине па-
трицијске породице, које по-
степено изумиру, и то најче-
шће због одлуке донесене при-
ликом Наполеонове окупације 
1806–1815. Дубровника да се 
неће женити, ни имати поро-
да. Тако су нестајале чувене 
породице: Пуцић, Бунић, Гу-
четић, Геталдић, Наталић, Гра-
цић, Гундулић, Кабожић, Ох-
мучевић и многи други. Данас 
се Срби римокатолици готово 
не помињу у позитивном сми-
слу. Неки научници сматрају 
да је то било помодарство на-

ручено из Београда, а други да 
је то чиста заблуда тих људи 
који су се декларисали Срби-
ма. Једна и друга теза немају 
никакве научне основе јер по-
лазе од тога да је то само један 
покрет, а никако перманентни 
развој Дубровника и градског 
становништва, које одваја вје-
ру од нације.
zzКаква је судбина српских 
трговаца у Дубровнику?
– За вријеме Првог и Дру-

гог свјетског рата српски тр-
говци су затварани или интер-
нирани, а њихова имовина је 
пропала. Фирме које раде сво-
јим капиталом и које су има-
ле државне концесије морале 
су запошљавати стране радни-
ке, никако Србе. Довођени су 
странци који су се временом 
асимилирали. Уз њихову по-
моћ приређиване су демон-
страције против Срба, краља 
и државе.
zzКако се на Србе римокато-
лике гледало у заједничкој 
држави?
– Запостављање Срба римо-

католика настављено је у Југо-
славији што свједочи и Мили-
јунашка афера. Тада су упра-
во Срби римокатолици, при-
падници Одбора за уједиње-
ње у Краљевину Срба, Хрва-
та и Словенаца, оптужени и 
компромитовани да су одузе-
ли сефове благајне аустријске 
војске у повлачењу. То је била 
лаж. Перо Чингрија пише си-
ну Мелку: „Драги Мелко, са-
свим сам збуњен да и Београд 
наставља хапсити и прогони-
ти оне грађане који су изричи-
то били за стварање заједнич-
ке државе.”
zzКоликo је било српских 
жртава између два рата?
– За дубровачке Србе вео-

ма је илустративна судбина се-
кретара Матице Српске у Ду-
бровнику др  Франа Кулишића 
који је, након мучења, преми-
нуо 18. октобра 1915. године у 
интернацији у Волфсегу, у Ау-
стрији. Биолошки гледано гу-
бици Срба у Првом и између 
два свјетска рата били су врло 
тешки, али то није била најгора 
посљедица. Можемо закључи-
ти да су Срби много више стра-
дали у финансијској и психо-
лошкој сфери због посљедица 
прогона у вријеме рата. Српске 
странке из времена Аустроу-
гарске прихватају југословен-
ске програме. Предратна срп-
ска друштва, часописи и дру-
ге институције по правилу се 
не обнављају, а ако се и обна-
вљају, имају југословенску кон-
цепцију. На другој страни, хр-
ватске странке остале су при 
својим прикривеним програ-
мима и концепцијама. Прису-
тан је предратни договор Јоси-

па Штадлера, надбискупа врх-
босанског, са Ивом Пиларом и 
Исом Кршњавим да се Чиста 
странка права трансформира у 
покрет с програмом стварања 
Хрватске од Истре до Дрине.
zzУ свом докторату бавили 
сте се православним гро-
бљем на Бонинову. Да ли 
је то једино православно 
гробље у Дубровнику?
– Постојао је један дио у 

Католичком гробљу у Цавта-
ту, али ту није нико сахрањен 
од православних. Ту је и Цр-
квина – гробље у Придворју у 
Конавлима, гробље на Посату 
(посат = прокопан јендек-ка-
нал иза зидина, пут иза гра-
да), на падинама Срђа на зе-
мљишту Чингрије и Сиврића, 
Кнежица код Комолца, Слано 
на земљишту Антуна Барби-
ћа. Земљиште за главно гро-
бље на Бонинову купљено је 
од контесе Елене Пуцић Сор-
кочевић. Гробље је освешта-
но 1837. године. Први сахра-
њен покојник био је Алекса 
Шкеро. Гробље је у потпуно-
сти уређено 1892. године. Та-
да је саграђена и костурница. 
Гробље има 428 гробница. По-
ред тога налази се и дио гро-
бља за сахрањивање у земљу 
и дио гробља за дјецу. Гробље 
је до 1962. године било вла-
сништво Српске православ-
не општине у Дубровнику, а 
од те године власник је локал-
но Погребно-комунално пре-
дузеће Дубровник. Гробље је 
од 2005. године под Унеско-
вом заштитом. На православ-
ном гробљу Бониново има пу-
но лијепих и значајних гроб-
ница. Ту почивају писац Ми-
лован Глишић, академик СА-
НУ Јорјо Тадић, војни свеште-
ник са Солунског фронта Ри-
сто Шуковић, и многи други. 
Занимљива је чињеница да је 
1828. године било одлучено 
да се православно гробље на-
прави на парку Градац. О томе 
и данас свједоче остаци старе 
византијске цркве (лук поред 
фонтане и гледа према пар-
кингу – мору), али аустријске 
власти то нису дозволиле.
zzВаш докторат бави се и 
питањем српских органи-
зација и школа у Дубров-
нику. 
– Срби католици и Срби 

православни активно су са-
рађивали у погледу културе 
– умјетности, привреде, за-
бава, информисања. Резул-
тати такве сарадње су српска 
друштва: Народна штионица, 
основана 1863. године, Дубро-
вачко српско пјевачко друштво 
Слога, 1874, Задруга Српкиња 
Дубровкиња 1887, Дубровач-
ко радничко друштво 1874, 
Дубровачка грађанска музи-
ка 1878, Лист Дубровник 1892, 
Српска дубровачка штампари-
ја 1892, Српско соколско дру-
штво Душан Силни 1907, При-
вредно- културно просвјетно 
друштво, Матица српска 1909, 
Дубровачка српска академска 
омладина 1900, Српска зора 
1901, Српска штедионица, 
Српска задруга. Књижевник 
и реформатор српског писма 
Сава Мркаљ, калуђер из Го-
мирја, боравио је 1820. у Ду-
бровнику и подучавао српску 
дјецу. Он је први српски учи-
тељ у Дубровнику, а други је Јо-

во Владислав Мрзикић. Ђорђе 
Николајевић је почетком 1830. 
године отворио Српску шко-
ла, која је забрањена. Српска 
мушка школа с правом јавног 
постојања отворена је 1848. го-
дине, а Српска женска основна 
школа Божо Бошковић отворе-
на је 1879. године.
zzКолика је вриједност и 
значај Музеја икона СПЦ у 
Дубровнику?
– Први пут изложба ико-

на постављена је 2. децембра 
1888. године у просторијама 
Српске школе у Дубровнику. 
Након неколико нескривених 
покушаја одузимања простора 
намијењеног Музеју икона, на-
покон је услиједило службено 
одобрење 21. новембра 1953. 
године од стране Народне Ре-
публике Хрватске, Народног 
одбора Града Дубровника, 
Одјела за просвјету и култу-
ру. Збирка икона и портрета 
и данас је у кући Бонда (кућа 
је из 16. вијека, једна је од нај-
љепших палача у граду). Ту су 
кућу купили Срби 1907. годи-
не, а она се налази у Улици од 
Пуча бр. 8. На другом спрату 
палаче у три просторије на-
лази се пет блокова витрина, 
пет великих ормана. Све је пу-
но списа, књига, архивске гра-
ђе, као и икона на постољима 
и зидовима које су нумериса-
не  од редног броја 1 до 113. 
Датирају од 15. до 18. вијека 
и потичу из различитих сли-
карских школа: бококоторске, 
дубровачке, руске, грчке, ита-
ловизантијске и италокритске. 
У музеју се чува и девет пор-
трета дубровачких добротво-
ра које је насликао Влахо Бу-
ковац. Ту се налази и копија 
Мирослављевог јеванђеља с 
краја 12. вијека.
zzКолики је траг ћирилица 
оставила у Дубровнику?
– Ћирилица је била стал-

но присутна у Дубровнику. То 
свједочи и огроман број ћири-
личних писама и повеља у Ар-
хиву. Ћирилица је употребља-
вана и у доба Републике када 
је службени језик био латин-
ски и италијански. Ћирилич-
но писмо забрањено је 1941. 
године, а од 1992. године не 
учи се у школама, два ћири-
лична слова: Р. Ш. уклоњена су 
2006. године са прага куће Ри-
сте Шуковића. Та кућа је дио 
данашњег хотела Белви, а сло-
ва су била на прагу врата бал-
кона који гледа на Улицу Ива 
Војновића. Књиге ћириличних 
наслова данас је немогуће ви-
дјети у излозима.
zzКакав је положај дана-
шњих Срба у Дубровнику?
– Положај Срба данас је 

према Уставу и Уставном за-
кону такав какав јест. То под-
разумијева да имамо српска 
вијећа Града Дубровника и Жу-
паније дубровачко-неретван-
ске. Култура протеклог рата 
још увијек је доминантна над 
културом мира, а то није до-
бро. Ми Срби нисмо видјели 
и не видимо смисао у ратним 
страхотама и страдањима. По-
литика оживљавања клерофа-
шизма и вођење рата у миру 
води у суицид против себе и 
властитог друштва и односи 
се на све оне који оживљавају 
негативну прошлост. 

 ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ВОЈНОВИЋИ СТИГЛИ ИЗ УЖИЦА

Кад говоримо о Србима католицима у Дубровнику, можемо 
рећи да је ријеч о једном трајном процесу, а никако о некаквом 
покрету. Имамо примјере у којима су се чланови исте породице 
другачије изјашњавали. Перо Чингрија није био Србин 
католик, али је његов син Мелко био члан Српске радикалне 
странке. Иво Војновић изјашњавао се као Дубровчанин, док се 
његов брат Лујо искључиво изјашњавао као Србин, а њихова 
рођена сестра – Хрватица. Њихов отац звао се  Костантин – 
Косто. Њихова мајка Марија Серагли била је Италијанка. Њен 
дјед Иво је био конзул у Дубровнику, па је једном сину дала име 
по њему. Почастила је и оца Луја по коме је други син добио 
име. Иначе, познато је да су Војновићи из околине Ужица 
најприје дошли у Зеленику, а потом  се скрасили у Дубровнику.
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СМЕТАЈУ И МРТВИ СРБИ КОД ХРАМА СВЕТИХ ЈОАКИМА И АНЕ ПРОНАЂЕНО АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ

Српски гробови у Брибиру 
уклањају се без питања 
Брибирска градина је 

смјештена на прелазу 
између Буковице и Рав-

них Котара у Далмацији.
На Брибиру се данас не 

спомињу православне свети-
ње и занемарује се вјековно 
присуство Срба на том по-
дручју. Да би сачували гробо-
ве својих предака, мјештани 
су подигли оградни зид, који 
је уклоњен.

Наш лист је писао о томе 
и прије годину дана, наиме у 
близини Цркве Светог Јоаки-
ма и Ане археолози истражу-
ју до самог дна. Како нам је 
рекао Огњен Андрић, пори-
јеклом из Брибира уклони-
ли су гробове који се нала-
зе уз цркву.

– Нису обавијестили по-
томке, већ те остатке које 
ископају стављају у гробни-
цу коју су сами подигли. Ка-
ко на који гроб наиђу, изва-
де остатке и премјесте их у 
гробницу – рекао је за Срп-
ско коло Андрић.

– Спомен плоча моме дје-
ду сада виси на ивици јаме и 
сваког тренутка може у њу да 
упадне. Tа земља се обруши-
ла и скоро да пола његовог 
гроба нема – рекао је Огњен 
Андрић.

Брибирани се надају да 
ће доћи до неког позитивног 
рјешења, иако још увијек не 
знају ко је дозволио премје-
штање земних остатака њи-
хових предака.

Колико је мјештанима 
Брибира стало до завичаја 
говори и чињеница да се сва-
ке године окупљају у августу 
и одржавају манифестацију 
Дани Брибира. Главни орга-
низатор ове манифестаци-
је је познати сликар Боривој 
Бијелић Лун.

– Окупи се око 300 људи, 
наступају пјесници, извор-
не групе, окупе се сликари. 
Иако смо далеко од завичаја 

спаја нас љубав према Бри-
биру – рекао је Андрић.

На локалитету Криваче 
испод Брибирске главице 
утврђени су неолитски оста-
ци.  У посљедњем миленију-
му п.н.е. Брибирска главица 
постаје утврђено насеље пле-
мена Либурна које је рије-
ка Крка дијелила од другог 
илирског племена Делмата, 
по којима је и Далмација до-
била своје име. Доласком Ри-
мљана обновљени су ранији 
бедеми и насеље је уживало 
статус муниципија – Muni-
cipium Varvariae.

Из раног средњег вије-
ка на Брибирској главици 

су скромни трагови, али од 
XII вијека ово насеље поста-
је средиште моћне хрватске 
породице Шубића, од којих 
се посебно истиче Павао I 
Шубић Брибирски „бан Хр-
ватске и господар Босне”. За 
Младена III Шубића била је 
удата Јелена, сестра српског 
цара Душана, која је при сво-
ме двору имала и православ-
ни храм. Јелена је посебно 
остала упамћена као кти-
торка манастира Крке, ко-
ји је подигнут средином XIV 
вијека и остао кроз истори-
ју светионик српства и пра-
вославља. 

На овим подручјима су 
српске породице Јанковића, 
Смиљанића, Мандушића, Си-
нобада ратовале на страни 
Млечана, а против Турака. 
Остаци из овог турског пе-
риода, а посебно утврда ко-
ју су подигли Млечани свје-
дочи и о њиховом присуству 
на Градини.

Православни Срби од тог 
времена живе у континуите-
ту у насељима која су поди-
гли испод Брибирске глави-
це. Присуство Срба засвjедо-
чено је са Храмом Светог Јо-
акима и Ане који потиче из 
XIV вијека.  ДРАГАНА БОКУН

ХРАМОВНА СЛАВА У ВУКОВСКУ – ПОВОД ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРВОГ ЦРКВЕНО-НАРОДНОГ САБОРА

СРБИ КУПРЕШКЕ ВИСОРАВНИ ПРОСЛАВИЛИ ПАНТЕЛИНДАН
Вуковљани су 9.8.2019. прославили Хра-

мовну славу Пантелиндан. Ове годи-
не је био организован и први Црквено-
-народни сабор у Вуковску. Скупише се 
Павловићи, Баришићи, Марковићи, Ја-
њићи, Лугоље, Малушићи, Перизи, Бен-
це, Братићи, Баштићи, Голићи, Мишко-
вићи, Митровићи, Свитлице, Живанићи, 
Поповићи, Шкобићи, Дражићи, Остоји-
ћи, Радићи, Глишићи, Дујмићи, Манојло-
вићи, Шикићи, да се Богу помоле у сво-
ме храму, и свијећу упале најмилијима, 
чије кости почивају под планином Раду-
шом. Дошли су гости из Мушића, Зана-
глине, Шипова, Мрачаја, Малована, Бла-
гаја, Равног, Рилића, Бугојна, Купреса…

Молитву и ломљење славског колача 
обавио је отац  Славиша Ђурић, парох бу-
гојански и парох Марко Ђурић, док је кум 
славе ове године био Милан Баришић.

Међу присутним гостима био је Гојко 
Шебез начелник oпштине Купрес и дру-
ги заслужни гости и пријатељи Вуковског 
и Вуковљана.

Село Вуковскo налази се на источном 
дијелу општине Купрес ФБиХ. Има нај-
старији православни храм, Храм Благо-
вештења из 1860. године саграђен на Ку-
прешкој висоравни који је неколико пута 
рушен и обнављан. Испред и иза храма 
се налазе извори на 30 метара. Вуковско 

има најмање број повратника Срба након 
протеклог рата, а за вријеме Другог свјет-
ског рата усташе су 1941. заробиле преко 
200 људи из Доњег и Горњег Вуковског и 
стрељали их на Боровој глави код Ливна.

Овогодишњи кум славе Милан Бари-
шић није крио задовољство јер се за хра-
мовну славу окупио велики број људи. 
И како каже доказали су, како сложни и 
јединствени око заједничког циља, могу 
много тога да ураде.

– Хтјели смо да покажемо да иако не 
живимо више на Купресу, не заборавља-
мо родни крај и наше светиње. Било нас 
је преко 500, било је доста људи из Аме-
рике, Аустралије, Србије – рекао је Ба-
ришић и додао како жели да се захвали 
свештенику Марку Ђурићу на благослову 
и помоћи као и сарадницима из Органи-
зационог одбора (Ацо Лугоња, Саво Ба-
јић, Драго Мишковић и Бране Малушић). 
Такође, захваљује се и Мили Јовићу вла-
снику ресторана Код Уроша из Шипова.

– Посебно желим да се захвалим бра-
ту Брани Малушићу и његовој ћерки Ми-
лици, као и свим донаторима на помоћи.

С обзиром да је црква оскрнављена за 
вријеме рата Милан Баришић, Божо Давида 
Павловић,  Драган Баришић, Дејан и Лука 
Периз синови Стојана Периза даривали су 
литије, а крст је даровао Момо Баришић.

У близини цркве се налази споменик 
посвећен побијеним жртвама за врије-
ме Другог свјетског рата, на Боровој гла-
ви, њих 219.

– Јама гдје су биле кости жртава је 
отворена 1990. године и пренесени су 
посмртни остаци у близини цркве. Тада 
је подигнут споменик и направљен спо-
мен- парк, међутим, то је све уништено 
у претходном рату. 

Сваке године литија крене од цркве до спо-
меника гдје се одржи парастос страдалима. 
Милан Баришић нам је рекао да су се овом 
приликом договорили да се 28. и 29. септем-
бра окупе и среде простор око цркве, јер је 
све зарасло. Планирају да у наредном пери-
оду заједничким снагама обнове храм – мје-
сто њиховог окупљања и саборовања и спо-
меник гдје одају почаст жртвама.

Заслужним гостима је поклоњена књи-
га Купрешка огњишта, зборишта и згари-
шта Јове Бајића који је рођен у Вуковску.

Кум за наредну славу 2020. биће Бо-
жо Давида Павловић.

– Очекујемо да идућу годину буде и 
боље и организованије, а и јединствени-
је и посјећеније. Планирамо да 2020. за 
Пантелиндан, ако Бог да буде обновљен 
и освештан споменик Вуковских муче-
ника у спомен парку код цркве у Вуков-
ском – рекао је Баришић. ДРАГАНА БОКУН

У БЛАГАЈУ КОД МОСТАРА НЕМИР МЕЂУ ВЈЕРНИЦИМА

Пријетње свештенику и 
Србима који су дошли у 
цркву Светог Василија
Свештеник из Благаја код 

Мостара Бранимир Бо-
ровчанин рекао је Срни да 
је извјесни Харис Чустовић 
упутио опасне пријетње мо-
старским Србима који су до-
шли у Цркву Светог Васили-
ја Острошког у овом мјесту 
да присуствују литургији и 
традиционалном сабору за 
Велику Госпојину.

У једној од пријетећих по-
рука коју је написао Чусто-
вић на друштвеним мрежама 
испод објаве о обиљежавању 
Велике Госпојине у Благају, 
наводи се: „Могу до првог ди-
рања муслимана, послије то-
га има да се запитају да ли да 
се појављују ту. Да се на Бај-
рам дирају муслимани у Гац-
ку, а да ви долазите без про-
блема? Не иде”.

Пријетње је на друштве-
ним мрежама упутио и све-
штенику Боровчанину, ко-
ји каже да је након оваквих 
иступа забринут и уплашен 
за своју породицу која је је-
дина православна у цијелом 
Благају.

– Уплашен сам за своју по-
родицу, јер на знам о коме се 
ради. Он на отворен начин 
пријети. И каже да је то де-
мократија – каже свештеник 
Боровчанин.

Он је навео да су након 
ових пријетњи узнемирени и 
Срби из околних мостарских 
насеља који су углавном ма-
њина у мјестима гдје живе.

– Након оваквих објава уз-
немирени смо и не знам шта 
се може догодити – каже Бо-
ровчанин.

 » Парох из Бугојна Славиша Ђурић у  Вуковском  » Девастиран споменик посвећен  побијеним Србима на Боровој Глави 1941.  » Кум славе Милан Баришић
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Сјећање на страдале Цапрашке Србе 
У Цркви Светог Јоакима и Ане у београд-

ском насељу Калуђерица 18.8.2019. слу-
жен je парастос поводом 28 година од стра-
дања 20 српских цивила из цапрашких села 
на Банији код Сиска, у организацији Удруже-
ња Завичај које овај догађај организује седму 
годину заредом. Србе у цапрашким селима 
мучки и на превару, на кућним праговима 
убили су припадници хрватске војне фор-
мације Зенге, преобучени у униформе ЈНА.

Страдање цапрашких Срба један је од нај-
већих злочина над Србима са подручја Си-
ска, и то прије почетка ратних дешавања, за 
који нико није одговарао.

Предсједник овог удружења Ненад Абра-
мовић рекао је да је важно његовати култу-
ру сјећања.

Присутнима су се још обратили посланик 
у Скупштини Србије Љубиша Стојмировић, 
предсједник Удружења бораца Крајине у Ср-
бији Милан Гаћеша и предсjедник Удружења 
Координација Милан Жунић.

Послије парастоса су у спомен-парку по-
ложени вијенци на спомен-плочу коју је при-
је двије године подигло Удружење Завичај са 

Координацијом удружења избјеглих и расе-
љених у Србији и Удружење бораца Крајине 
у Србији. Вијенце су положиле делегације 
општине Гроцка, Удружења Завичај, Удру-
жења Координација, Удружења Бораца Кра-
јине у Србији, Удружења Ветерана јединица 
за специјалне операције, општинског одбо-
ра Социјалистичке партије Србије, удруже-
ња ратних и мирнодопских војних инвали-
да Гроцке.

Злочин над цапрашким српским цивили-
ма извршен је 22. августа 1991. године и је-
дан је од највећих злочина на подручју Си-
ска, а представљен је као злочин над хрват-
ским живљем.

Тога дана су хрватски војници, пролазе-
ћи кроз села Чакале, Брђани, Трњани, Старо 
Село, Блинска Греда, Бестрма, Блински Кут, 
Кињачка, Брђанска Коса, убијали насумице 
кога год су видјели или им је изашао у сусрет, 
мислећи да су припадници ЈНА.

Послије овог догађаја Срби из цапрашких 
српских села више нису одлазили на посао у 
Сисак, већ су организовали одбрану својих 
села и кућа. Убрзо су формирали и општи-

ну коју су назвали Цапраг, која је била у са-
ставу Републике Српске Крајине.

У јуну 2006. године породице убијених Ср-
ба су преко пуномоћника, загребачког адво-
ката Луке Шушка, поднијели кривичну при-
јаву против Зенги.

Ту тужбу је у децембру 2006. године од-
бацило Жупанијско државно тужилаштво 
у Сиску.

Образложење је било да је „подручје на 
којем је дошло до штетног догађаја било за-

хваћено разним облицима ратног дјеловања, 
да је било пуцњаве, да је у селима била ор-
ганизована сеоска стража, да су та села већ 
била привремено окупирана и налазила се 
у САО Крајини”.

Парастосу, који је организовало Удружење 
Завичај из Београда, присуствовали су члано-
ви породица страдалих, представници многих 
удружења и потпредсједник општине Гроцка 
Раде Иветић, посланик у Скупштини Србије 
Љубиша Стојмировић. УДРУЖЕЊЕ ЗАВИЧАЈ

 » Ненад Абрамовић испред спомен плоче коју је прије двије године подигло удружење Завичај

ЈЕДАН ОД НАЈМАСОВНИЈИХ ЗЛОЧИНА ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА У НДХ

Илиндански покољ у Босанској Крајини
ПИШЕ: БОРИС РАДАКОВИЋ

У прољеће и љето 1941. године, 
усташе организују народне 
зборове по градовима и ва-

рошима Босанске Крајине. Главни 
гост и говорник на тим зборовима 
био је Виктор Гутић. У то вријеме 
био је усташки повјереник за бив-
шу Врбаску бановину. Окупљени 
муслимани и Хрвати на тим збо-
ровима, могли су чути да су Срби 
„били наши гробари и уништавај-
те их гдје стигнете” и „друмови ће 
пожељети Србаља, ал’ Србаља више 
бити неће.” Овим је припреман те-
рен за извршење геноцида над Ср-
бима у Босанској Крајини, али и 
цијелој територији НДХ.

Нажалост, усташке геноцидне 
идеје наишле су на добар пријем 
код многих припадника муслиман-
ског и хрватског народа. Многи Хр-
вати су мислили да је дошао њихов 
час националног просперитета и 
ширења животног простора на ра-
чун Срба. Са друге стране, многи 
муслимани су овако размишљали: 
„Доста је било српске власти. Сада 
ми треба да владамо!” Жара за ге-
ноцидом над Србима је било, тре-
бало га је само разгорити.

ЗАБРАНА ЋИРИЛИЦЕ, 
ЗАТИМ ЛИКВИДАЦИЈЕ

Након дехуманизације Срба пре-
ко законских одредби, као што су 
биле одредбе о забрани ћирилице 
и српског националног имена, на 
ред је дошла и ликвидација Срба. Да 
споменемо да је геноцид над Срби-
ма започео у селу Гудовац код Бје-
ловара. Нешто више од двије сед-
мице од проглашења НДХ, 27. и 28. 
априла 1941. године, хрватска вој-
ска је побила око 200 српских се-
љака из овог села. Након тога ре-
дају се масовне ликвидације Срба 
по Кордуну, Лици, Далмацији, Бо-
санској Крајини итд.

Покољ од 31. јула до 2. августа 
1941. године, у народу познат као 
Илиндански покољ, био је најмасов-
нији злочин геноцида над Србима у 
првим мјесецима постојања НДХ. 
Широм Босанске Крајине и скоро 
читаве НДХ, отпочео је лов на Ср-
бе. Текст ће се базирати на подруч-
је Босанске Крајине и на само на-
ведена три дана, иако су злочини 
чињени и неколико дана прије 31. 
јула и послије 2. августа.

Крв је текла улицама Приједо-
ра, Босанског Новог, Козарске Ду-
бице, Санског Моста, Босанске Кру-
пе, Кључа, Бихаћа, Цазина, Велике 
Кладуше и многих других градова. 
У тим злочинима учествују усташе, 
домобрани, оружници, „дивље уста-
ше”, наоружани грађани (муслима-
ни и Хрвати, понегдје и Нијемци и 
Чеси), па чак и наоружани ватро-
гасци као што је био случај у При-
једору. Безумно крваво усхићење 
било је захватило муслиманске и 
хрватске масе.

Они који су предводили ове по-
коље и били највећи злочинци су: 
у Приједору – Вјекослав Диздар из 
Макарске (командант Кватернико-
ве гарде), Сафет Декић, Хакија Ју-
суфагић, Миро Слишковић итд; у 
Санском Мосту – Миле Љевар, фра 
Лука Тешић из Сасине, Капић Ха-
со (Хусе) из Старог Мајдана, Хасан 
Керић из Врхпоља, Ариф и Хасан 
Кењар из Кљеваца итд; у Бихаћу 
– Химзо Бишчевић, Дервиш Ме-
хо Салихоџић, Рамо Мелкоч, Перо 
Шимић, Јаков Џал итд; у Босанској 
Крупи – Никола Орешковић, Хим-
зо Хаџић, Адем Беширевић, Му-
рат Халик, Фетахбег Крупић итд; 
у Отоци – Авдо Мујагић итд; у Бо-
санском Петровцу – Енвер Капета-
новић, Смаил Куленовић; у Цазину 
– Але Омановић итд.

У неким градовима, као што је 
Приједор, цивили који су учество-
вали у геноциду над Србима, носи-
ли су око руке бијелу траку са гр-
бом НДХ. То обиљежје је служило 

да би се разазнали муслимани и Хр-
вати који су учествовали у злочину 
од Срба и да забуном не страда не-
ко ко није Србин. Тако је нпр. Ђо-
ко Давидовић ставио некакву бије-
лу траку на руку. На њега је наишао 
Рашид Ошић (Хошић) „са пушком 
и са траком на руци, на којој је био 
ударен усташки жиг и тада је угле-
дао бијелу траку на руци наведеног 
Ђоке и продерао се: „Откуд ти ов-
дје?”, а потом му је одмах згулио са 
руке и рекао да то немају право Ср-
би носити, него само муслимани и 
то са штамбиљом, упирући руком 
на своју траку.”

СРПСКИ НАРОД НИЈЕ 
ВЈЕРОВАО ШТА ИХ ЈЕ СНАШЛО

Хиљаде недужних Срба уморено 
је на разне начине током Илиндан-
ског покоља. У Приједору је убије-
но око 1.500 Срба; у Санском Мо-
сту око 3.000; у Босанској Крупи 
око 3.000; у Кључу око 1.000; у Би-
хаћу око 3.000, плус Срби убијани 
на простору Бихаћа из других сре-
зова што укупно чини око 12.000 
убијених Срба из дијелова Босанске 
Крајине, Лике и Кордуна. На про-
стору читаве НДХ, током Илиндан-
ског покоља, у геноциду је страда-
ло неколико десетина хиљада Срба. 
Криви су били само због свога име-
на, вјере, писма, па и што су једи-
ни међу јужним Словенима имали 
своју народну краљевску династију.

Иако је народ био упознат са 
неким усташким злочинима прије 
овога, није вјеровао да ће у толиким 

размјерама страдати ни крив ни ду-
жан. То је у многоме олакшало по-
сао злочинцима. Прво су похвата-
ни куличари, људи који су били на 
присилним јавним радовима (кулу-
ку), углавном радили поправке це-
ста и сеоских путева. Затим су ло-
кални управници, начелници, кне-
зови итд, слали позиве Србима да 
дођу на одређена мјеста. Као изго-
вор су наводили разно разне попи-
се, издавање докумената и слично. 
Тако је било прије Илиндана. Уочи 
Илиндана и на сам празник, војне 
формације НДХ уз помоћ наору-
жаних цивила (муслимана и Хр-
вата) залазили су по селима и ку-
пили Србе. Народ је углавном био 
код кућа прослављајући Илиндан.

Устаничке групе које су се поче-
ле стварати од 27. јула 1941. године, 
нису биле толико снажне да пруже 
јачи отпор добро наоружаним једи-
ницама НДХ. Њихов највећи успјех 
био је да онемогуће усташе да про-
дру у забаченија села и брдовитије 
и шумовитије крајеве. Устанак срп-
ских народних маса, иако слаб и из-
нуђен ранијим усташким терором, 
био је једно од оправдања НДХ за 
злочине над Србима. Ипак, Илин-
дански покољ је био раније исплани-
ран, што се види по неким докумен-
тима, груписању усташких и других 
јединица на подручјима злочина, ан-
тисрпска пропаганда која је претхо-
дила овим злочинима, хапшењима 
Срба и прије Илинданског покоља, 
ранијим ликвидацијама Срба, тиме 
што су Илиндански покољи почели 
у исто вријеме, итд. У једном доку-
менту за подручје Бихаћа је писало:

„За војника Раму Мелкоча да има 
све Влахе, било сумњиве или не, поу-
бијати. То имаде извршити јер данас 
сам добио налог од Великог жупана 
да се побију сви од 16–100 година. И 
Влахиње које су сумњиве. Који вам 
дођу до руку не пуштајте. Видите шта 
се ради. За дом спремни! ”

Много је свједока посвједочило 
о размјерама и методама геноци-
да над Србима у Босанској Краји-
ни на Илиндан. У једној групи тек 
доведених сељака у затвор у Бихаћ-
кој кули, био је и поп Илија Тин-
тор, везан за једног старијег сеља-
ка. Запазили су га усташе и одмах 
му пришли. Један му је наредио да 
пружи руку што је поп Тинтор ура-
дио, а усташа му у длан саспе неку 
течност, наређујући попу да с њом 

намаже браду. Кад поп то уради, 
усташа кресну шибицом и плану 
му брада. Пламенови обавише лице 
које се зачас нађе у буктињи. Када 
се пламен угасио појавило се гро-
зно, црно и мрко, печено попово 
лице. Поп је и даље ћутао, „скаме-
њен као сфинга, као чудо природе”, 
како је записао Мирко Турић. По-
том онај усташа што му је запалио 
браду трже бајонет и ископа попу 
око и рече: „Друго ти остављам да 
видиш гдје ће ти бити гроб.” Поп 
Илија Тинтор је и даље стајао не-
помично, без јаука, као да он није 
у питању већ неко други.

У Приједору је Дренка Остојић 
Леви тих дана гледала како прево-
зе убијене Србе: „Ја сам шест ко-
ла лешева видјела у својој непу-
ној тринаестој години. Руке, ноге, 
цури крв. Препознала сам кочија-
ша… Тад сам ваљда схватила да не-
ма живота.”

ДЈЕЦА НИСУ ПОШТЕЂЕНА
Хрватица Катарина Чанак гле-

дала је у Санском Мосту како зло-
чинци „ударе кундаком дијете, по 
глави које је на матерњим рукама 
и мозак се проспе”. За то вријеме 
„усташка музика иде на челу, он-
да тај строј, па усташе за њима… 
а људи пјевају. Они су морали пје-
вати оне пјесме које су им усташе 
говориле. ”

Потресно је свједочење и Аише 
Суљић. Она је гледала покољ у Со-
колском дому у Босанској Крупи. 
Аиша је стајала у својој башти не-
далеко од Соколског дома и гледа-
ла шта усташе раде: „…када их је 
Илија Смиљанић замолио да прво 
убију њега, па његовог сина Вељка, 
усташе су пришле Вељку, прво му 
одсјекле нос, па уши, подваљак, још 
га неко вријеме мрцварили, па тек 
онда заклале. Његов отац, гледају-
ћи то, пао је онесвијешћен и уста-
ше су онда и њега заклале…”

Сличних свједочанстава је мно-
го, превише. Оно што су Срби до-
живјели у љето 1941. године нај-
страшнија је страница историје Бо-
санске Крајине. Мучеништво Срба 
Санског Моста у стихове је уклесао 
и пјесник Бора Капетановић:
Ко сански Срби на Илиндан
Тако страдају Богови
Нож у души и у грлу
У срцу колац глогови

ИЗВОР: SRBIUBIH.COM

 » Сакупљање убијених Срба у Приједору током Илинданског покоља 1941. (Извор: Ведрана 
Адамовић, Године страдања 1941/42, Приједор, 2018.)
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Манастир Комоговина прославио крсну славу 
На празник Преображе-

ња Господњег, Епископ 
горњокарловачки Герасим 
служио је Свету Архијереј-
ску Литургију у древној за-
дужбини митрополита Ата-
насија Љубојевића – мана-
стиру Комоговина.

Преосвећеном Еписко-
пу саслуживали су: архи-
мандрит Наум, протопре-
звитер-ставрофор Радослав 
Анђелић, протопрезвитер-
-ставрофор Славиша Сима-
ковић, ђакон Будимир Ко-

котовић и ђакон Илија Јо-
вић. По завршетку Литургије 
освештани су славско жито и 
колач, а по обичају освећено 
је грожђе.

Трудом домаћина, у ма-
настирском конаку и порти 
припремљена је Трпеза љу-
бави за вјерни народ који се 
традиционално на овај дан 
окупља ради прославе овог 
великог празника у древној 
светињи манастира Комо-
говине.

Овај манастир бурне про-

шлости свој живот је запо-
чео у 15. вијеку. Данашња зи-
дана комоговинска богомо-
ља посвећена Преображењу. 
На проскомидији наслика-
на је прикладна композици-
ја на којој се распознаје вр-
ло оштећен запис са годи-
ном, 1812. или 1814. године 
што се не може тачно утвр-
дити, јер је задња цифра ја-
ко оштећена.

Од старог иконостаса, из-
рађеног 1723. године у ко-
моговинској школи јерома-

наха Арсенија, сачувало се 
пет икона: Христос, Богоро-
дица, Преображење и Вазне-
сење налазе се сад у Музеју 
Срба у Хрватској и достојно 
представља високе умјетнич-
ке квалитете комоговинске 
иконографске школе.

Иконостас данашње ко-
моговинске цркве је из 19. 
вијека. Од усташког руше-
ња сачувале су се само ико-
не у најгорњем реду и икона 
Свете Тројице испод крста.

БАНИЈА ОНЛАЈН

МАНАСТИР КРКА ПРОСЛАВИО ПРАЗНИК

ПРЕОБРАЖЕЊСКЕ СВЕЧАНОСТИ У ДАЛМАЦИЈИ
Далматинска Буковица прославила је 

празник Преображења Господњег. 
Нарочито свечано било је у Кистања-
ма, али и у манастиру Крка.

У навечерје Преображења Господњег 
одржана је свечана сједница мањинског 
вијећа у Кистањама, а потом је одржана 
и промоција дуго чекане књиге НК Бу-
ковица, 1969–2019, једна прича. О књизи 
су говорили аутор Љупче Мандић, лек-
тор Вељко Поповић, као и замјеник оп-
штинског начелника Борислав Шарић.

Подсјећање на вријеме када је фуд-
балски ентузијазам био главна тема не-
кадашњих кистањских омладинаца, иза-
звало је буру емоција, како код самог 
аутора књиге, тако и код присутних на 
промоцији. Била је то прилика да се Ки-
стањци присјете и свих оних који су, не 
само у фудбалу, већ и у свим сферама 
живота некадашњих Кистања дали свој 
велики допринос.

Након промоције књиге одржана је 
представа крагујевачког позоришта Ало, 
ало, а у представи су глумили Саша Пи-
липовић и Јасмина Димитријевић.

На сам дан празника Преображења 
Господњег, у манастиру Крка, у при-
суству бројних вјерника, Свету архи-
јерејску литургију служили су еписко-
пи, далматински Никодим и средње-
западноамерички Лонгин, заједно са 
свештенством Епархије далматинске.

Преображењској литургији прису-
ствовали су и предсједник Српског на-
родног вијећа и саборски заступник Бо-
рис Милошевић, амбасадорка Срби-
је у Републици Хрватској Мира Нико-
лић, жупан Шибенско-книнске жупа-
није Горан Паук, градоначелник Кни-
на Марко Јелић, као и српски представ-
ници у локалним заједницама Сјевер-
не Далмације.

ЕПИСКОП ЛОНГИН ОДРЖАО
НАДАХЊУЈУЋУ БЕСЈЕДУ

У својој бесједи Епископ средњеза-
падноамерички, а некад епископ дал-
матински Лонгин говорио је о знача-
ју празника Преображења Господњег.

– Данашњи празник је од изузетног 
значаја за историју Спасења рода људ-
ског, јер се Господ преобразио да би на-
ма показао и поучио нас да и ми треба 
стално да растемо, да се преображава-
мо и мијењамо се на боље. Овај празник 
је врхунац Откровења Божјег, јер Хри-

стос је био обасјан нестварном свјетло-
шћу и чуле су се ријечи Бога Оца, Ово 
је син мој љубљени који је по мојој во-
љи, Њега послушајте!. Наши преци су 
подигли, сачували и брижно његовали 
далматинске светиње истакавши да у 
једној таквој светињи ми се данас Бо-
гу молимо – рекао је епископ Лонгин 
и објаснио разлику између прошлости 
и садашњости.

– Они можда нису знали да читају 
Свето Писмо, али су га живјели, за ра-
злику од нас данас који можемо да ци-
тирамо многа мјеста из Библије, али 
често живимо као да Христос уопште 
није ни долазио. Ако тако живимо, не-
ћемо имати никаквих заслуга пред Бо-
гом, зато када се попнемо на Гору, као 
што се каже о Преображењу, та Гора, 
која је наша Црква уствари, треба да 
буде мјесто мира, радости и слободе у 
којој осјећамо сву јачину Божје љуба-
ви. Нека је слава Богу и Светом Архан-
гелу Михаилу који нас је сабрао данас 
да окусимо мало од те живе воде, која 
не пресушује и од које се не жедни, да 
се причестимо небеским хлебом, хра-
ном од које се никада не гладни, а која 
је најважнија. Када се причешћујемо ми 
се на чудесан, нама несхватљив начин, 
сједињујемо са Господом и нашим ве-
нама тече Његова крв, али треба да се 
трудимо да будемо достојни, макар ма-
ло. Зато не би требало да нам буде те-
шко да у својим срцима носимо нашу 
вјеру, као што она носи нас, да носимо 
свога Бога, Бога љубави. Не би требало 
да нам буде тешко да волимо и не би-
смо смјели никада да посумњамо у ње-

гово присуство, јер Он није негдје горе 
далеко, него увијек са нама и око нас – 
поручио је епископ Лонгин.

На Светој Литургији досадашњи на-
мјесник манастира Крке јеромонах Се-
вастијан (Гордон) постављен је за игума-
на, а крчки сабрат јеромонах Амвросије 
(Лазаревић) добио је чин протосинђела.

ОЖИВЈЕЛА СЈЕВЕРНА ДАЛМАЦИЈА
Након Свете литургије уприличен 

је пригодан културно-умјетнички про-
грам, као и трпеза љубави за све при-
сутне.

У вечерњим часовима, на платоу ис-
пред Храма Светих Ћирила и Методија 
у центру Кистања одржан је културно-
-умјетнички програм на коме су насту-
пили културно-умјетничко друштво Бу-
ковица из Кистања, пјевачка група Ни-
кола Тесла из Крагујевца, пјевачка гру-
па Црнућанке из Горњег Милановца, 
ојкачка радионица Дуга изнад Крке, те 
трубачки оркестар Драгана Павковића 
Драгачевске трубе из Гуче.

Поред Бориса Милошевића, пред-
сједника Српског народног вијећа из За-
греба, Преображењском сабору у Киста-
њама присуствовао је и предсједник оп-
штине Стара Пазова Ђорђе Радиновић.

Преображење Господње бар је на-
кратко оживјело Сјеверну Далмацију. 
То је била прилика да се сретну рођа-
ци и пријатељи, да се присјете успоме-
на из ранијих времена, али и да једни 
другима кажу да ће у овим крајевима 
бити боље, да ће се преобразити овај 
дио Далмације.
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ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА У КУКУРУЗАРИМА

У Кукурузарима је служена св. литургија поводом храмовне 
славе празника Успеније Пресвете Богородице – Велике. 
Литургију је предводио протојереј ставрофор Костајничко-
дубичке парохије Славиша Симаковић са протојерејем Дворске 
парохије Југославом Максимовићем. Уз присуство бројних 
вјерника са Баније и иностранства, служби је присуствовао и 
начелник општине Бос. Костајница. Протојереј Симаковић је у 
обраћању позвао вјернике да помогну да се ове године заврши 
унутрашње уређење цркве. Ове године завршен је иконостас 
и уређен је олтар. Присутни су се одушевили наступом СКД 
Просвјета из Х. Костајнице.

Осјечки Срби прославили 
Велику Госпојину
Вијеће српске националне 

мањине града Осијека Ве-
лику Госпојину обиљежава као 
своју крсну славу, а свечаност 
је и ове године одржана у про-
сторијама ове институције у 
Доњем граду.

Крсна слава осјечког Вије-
ћа српске националне мањи-
не обиљежена је чином осве-
ћења славског колача и кољи-
ва, који је извршио надлежни 
парох протојереј Александар 
Ђурановић. 

– Иако никад у историји ни-
је било мање Срба у Осијеку, 
надам се да ћемо заједнички 
збити редове и заједнички се 
потрудити да остваримо сва 
она грађанска права која нам 
по закону припадају. То ћемо 
остварити ако будемо пратили 
и подржавали рад и ове инсти-
туције која данас слави – рекао 
је протојереј Ђурановић.

Овом приликом предста-
вљена је и традиционална 
Осјечка госпојинска разглед-
ница. Ријеч је о обичају којег 
ВСНМ града Осијека одржава 
по шести пут на дан своје кр-
сне славе, а разгледница на се-
би увијек има неки други мо-
тив који подсјећа на вјековно 
присуство српске заједнице у 
највећем граду у Славонији. 
Штампање Госпојинских раз-
гледница финансирало је За-
једничко вијеће општина из 
Вуковара.

– Ове године смо на раз-
гледницу ставили „кућу Кра-
гујевића” у Улици Јована Гој-
ковића која датира из 18. ви-
јека. У тој кући рођен је епи-
скоп Стефан Крагујевић и то 
је најстарија кућа у осјечком 
Доњем граду – каже предсјед-
ница ВСНМ града Осијека Да-
нијела Јовчић.

Осјечко вијеће српске на-
ционалне мањине конституи-
сано је ове године након у ма-
ју одржаних мањинских избо-
ра, а нова предсједница на тој 
функцији наслиједила је Ми-
лорада Мишковића који је тре-
нутно нарушеног здравља, а 

који је годинама уназад водио 
бригу о културном и историј-
ском насљеђу Срба у граду на 
Драви. У новом мандату, осјеч-
ки Срби имају и нове планове.

– Тренутно нам је најбит-
није да покушамо да обновимо 
православну капелу на доњо-
градском гробљу која је из 19. 
вијека и никад није обнавља-
на. На наш приједлог добили 
смо у граду и Улицу Милутина 
Миланковића. У јуну смо упу-
тили још један захтјев Граду да 
се преко градске фирме Укоп 
заштите надгробни спомени-
ци који су значајни за српску 
заједницу. Направили смо по-
пис од 15 надгробних споме-
ника међу којима су бивши 
градоначелници, адвокати и 
многи други угледни Срби. Из 
Укопа су нам одговорили да 
ће ти споменици бити трајно 
заштићени – истиче Даније-
ла Јовчић.

Број Срба у Осијеку данас 
је на историјском минимуму, 
међутим, они који су преоста-
ли показују жељу да се проми-
јени ситуација када је у пита-
њу очување културе и тради-
ције заједнице.

– Од прошле године има-
мо православну вјеронауку у 
граду. Тренутно у самом гра-
ду има неких двадесетак дјеце, 
а од ове школске године дјеци 
ће, поред католичке и ислам-
ске вјеронауке, по први пут у 
школама бити понуђена и пра-
вославна вјеронаука уз добру 
организацију нашег свештени-
ка Ђурановића. То нам је изу-
зетно битно јер је битно да се 
људи ослободе – наводи Дани-
јела Јовчић.

Према попису из 2011. го-
дине Срби су најбројнија на-
ционална мањина у Осијеку и 
са око 6.500 хиљада представ-
ника чине нешто више од шест 
одсто од укупног броја станов-
ника. Већина њих живи у град-
ским насељима Тења, Клиса и 
Сарваш док је у самом граду 
број преосталих Срба далеко 
мањи.  SRBI.HR
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У сjеверним крајевима (Банат, Бач-
ка, Срем, Барања, Славонија) у колони-
зационом процесу 1920-1941. године 
формирана је 201 колонија у којимa је 
уочи Другог свjетског рата живjело око 
100. 000 људи. Основну колонистичку 
масу чинили су српски ратни ветера-

ни – добровољци из динарских краје-
ва Краљевине Југославије, српски оп-
танти из Мађарске и дjелимично Срби 
из Баната – безземљаши. Колоније 
су настајале као сасвим нова насеља, 
обично око мајура бивших велепосjе-
да  или на ободима старосjеделачких 

насеља. Колоније су могле бити изра-
зито велике попут Александрова и Ба-
натског Карађорђева које су уочи Дру-
гог свјетског рата имале 4. 500–5. 000 
становника, или сасвим мале попут 
колоније Мали Жам код Вршца која 
се састојала од осам кућа. 

КОЛОНИСТИЧКА  
НАСЕЉА  
(1920-1941)

 » Пише: др Милан Мицић 6. 

У мађарско- њемачкој општини Фекетић, 
која је од 1924. године носила назив Црно 
Брдо, 6 км. удаљена од насеља, форми-

рана је на мајуру посједа Ђуре Томановића у 
процесу колонизације 1920–1941. године, ко-
лонија Црно Брдо, потпуно изолована од ста-
рог насеља, али и од осталих добровољачких 
колонија у Бачкој. Изолованост колониста би-
ла је физичка, али и социјална, вјерска, језич-
ка и национална. Саобраћајно мала колонија 
у вријеме јесени и зиме била је због блатњавог 
и непроходног пута одсјечена од свијета. Ко-
лонија Црно Брдо зато је 30. децембра 1939. 
године, значи на крају процеса колонизације, 
дајући податке Савезу аграрних заједница за 
Банат, Бачку и Срем о просвјетном и здрав-
ственом стању у колонији навела да би „нај-
потребније било за ову колонију да нам се из-
гради тврди пут до општине Фекетић у дужи-
ни 5 км. као што је предвиђено и за остале су-
сједне колоније.”

МАЛОБРОЈНИМ КОЛОНИСТИМА ДРЖАВА НИ-
ЈЕ ОБЕЗБИЈЕДИЛА КРОВ НАД ГЛАВОМ

Малобројност колониста (21 породица), 
њима страно окружење које их није прихва-
тало и питање односа са другачијом социјал-
ном, вјерском, језичком и националном сре-
дином, несигурност добијеног посједа, дуго 
вријеме од почетка насељавања до градње ку-
ћа, проблем градње школске зграде и доласка 
учитеља у изоловано насеље, удаљеност коло-
ниста од старог насеља, питање снабдијевања 
колоније пијаћом водом и здравствене зашти-
те колониста стварало је код колониста осјећај 
изопштености и дубоке и трајне несигурности. 
Сви колонисти у колонији Црно Брдо били су 
из Лике (Грачац, Кореница, Госпић, Удбина) 
уз двоје колониста из Далмације (Сињ), двоје 
из Херцеговине (Билећа) и једног из Горског 
Котара (Огулин). 

Колонисти, од којих су 19 били српски ратни 
ветерани – добровољци, а двојица колонисти, 
као ратни побједници суочили су се на самом 
почетку колонизације са чињеницом да држа-
ва која их је насељавала у национално окруже-
ње којем није вјеровала, није им обезбиједила 
кров над главом. Колонисти су зато улазили у 
„кирију” односно привремено се смјештали у 
Фекетићу код мјештана мађарске или њемач-
ке националности. Општинско поглаварство 
Фекетић 15. децембра 1923. године донијело 
је одлуку да се за сваку насељеничку породицу 
изда 4.000 динара „у име припомоћи за зида-
ње добровољачких кућа, за 21 породицу, дакле 
84.000 динара, под условом да се добровољци 
до конца 31. маја 1924. године иселе сваки на 
своју парцелу, а општинско поглаварство за-
држава себи право да ће сваком добровољцу 
исплатити припомоћ тек онда кад подигне ку-
ћу и када кућа буде под кровом.” Општинско 
поглаварство на челу са општинским кнезом 
Шандором Теребешијем ову одлуку је образло-
жило јер су „већина добровољаца насељени у 
општини код појединих сељака што је неугод-
но због тога што су овдашњи становници тако 
зидали куће, да само за себе и своје породице 
буде мјеста. ” Ову иницијативу колонисти су 
одбили и затражили су од општине да „док се 
не иселе у своју кућу да сваки члан има право 
на стан у општини до тога времена”, да свако 
ко почне да прави кућу да му се изда по 4.000 
и да се „тај новац дарује без икакве обавезе.” 
Пошто се колонисти и oпштина Фекетић нису 
могли споразумjети око новца, помоћ колони-
стима од стране општине није стигла.

Питање надjељивања плацева за градњу ку-
ћа које се није брзо реализовало спрjечавало је 
градњу кућа у колонији и временски продужа-
вало неизвjесност насељеника. Колонисти су 
од Савеза аграрних заједница за Банат, Бачку 
и Срем током јула 1921. надjељени кредитом 
од 50 динара, а 26. фебруара 1922. године но-
вим кредитом од 120 динара, од чега је било 
предвиђено за градњу кућа 145.000 динара које 

су колонисти потрошили за набавку пољопри-
вредних справа и приплодне стоке јер ни до 1. 
децембра 1923. године нису били надjељени 
плацевима. У Жупанијском аграрном уреду у 
Суботици 24. априла 1924. године насељени-
цима је „обећано мjесто за градњу кућа, а ми 
бисмо то вољели да имамо писмено да може-
мо слободно радити.” Савез аграрних заједни-
ца за Банат, Бачку и Срем 26. јуна 1924. годи-
не одговорио је аграрној заједници у колони-
ји Црно Брдо да молбе за експропирацију зе-
мљишта за поткућнице морају бити на обра-
сцу и „ако немате мјерника извјестите нас, па 
ћемо вам послати једног мјерника. ” У другој 
половини 1924. године и током 1925. године 
трајала је градња кућа у новом насељу. Савез 
аграрних заједница за Банат, Бачку и Срем 31. 
децембра 1925. године упутио је допис Обла-
сној финансијској дирекцији којом је тражио 
ослобођење колониста од општинског пореза 
јер су „успјели прошлог љета да подигну кући-
це, те им је утолико лакше и у том мјесту сада 
могу опстати јер имају кров над главом. Зида-
јући куће они су се морали и задужити јер им 
је држава позајмила само грађу и цријеп, а то 
није ни шести дио коштања куће.” „У Црном 
Брду је мало насељеника, њих 21... Насеље има 
11 нових кућа, а осталих 10 кућа биће готово 
надати се до јесени.” Писао је ревизор Савеза 
Филип Пејовић 24. јуна 1925. године послије 
посјете колонији. Кућа има 20 озиданих, а један 
има кућу у селу „ 4.марта 1927. године извје-
штавао је из колоније ревизор Савеза Ф.Пејо-
вић. Уз сваку кућу има лијепа штала.” Колонија 
је 1938. године имала 20 кућа, и 28 господар-
ских зграда, односно само дjелимично су биле 
изграђене у домаћинствима помоћне зграде.

Насељеници у колонији надjељени су зе-
мљиштем на посjеду Ђуре Томановића који 
је износио 641 к.ј. и 1.018 кв.хв. Земљиште су 
колонисти добили у закуп, који је за добровољ-
це плаћала држава, и у провизоријуму остали 
су до друге половине 30-тих година 20. виjе-
ка, када су коначно постали власници надjе-
љеног земљишта. 

ПРАВНА НЕСИГУРНОСТ
Привремено надjељено земљиште било је 

правно несигурно за колонисте и свe врсте ак-
тивности заступника велепосjедника Томано-
вића да измjени статус земљишта захваћеног 
аграрном реформом, изазивали су узнемире-
ност код колониста. За потребе аграрне рефор-
ме са велепосjеда одузето је 203 к.ј. и 784 кв.хв. 
и то 182 к.ј. 1.126 кв.хв. додиjељено је колони-
стима у колонији Црно Брдо и 20 к.ј. 1.258 кв. 
хв. мjесним аграрним интресентима, док је 
велепосjеднику остављено 438 к.ј. и 234 кв.хв. 
Велепосjедник је за експропирисано земљи-
ште добио одштетну суму од 526.523 динара. 
Међутим, наредбом Министра за аграрну ре-

форму бр.37035/924 од 10. септембра 1924. 
године и бр.38993/924 од 24.септембра 1924. 
године велепосеjднику Ђури Томановићу вра-
ћен је максимум од 518 к.ј. односно, повраћено 
је још 80 к.ј. земљишта које је претходно раз-
дијељено у аграрној реформи. Колонисти су 
се поводом виjести да ће се вратити велепо-
сjеднику дио земљишта 26. јуна 1924. године 
обратили Савезу аграрних заједница за Банат, 
Бачку и Срем јер је тим поводом свима њима 
забрањено да обрађују земљу и „обустављено 
је дијељење земље”. „Жито је за неколико да-
на зрело” написали су колонисти из Црног Бр-
да. „Ово рјешење произвело је велики страх и 
немир код наших Заједница и код чланова за-
интересованих тим рјешењем” 29. септембра 
1924. године обратио се тим поводом Савез 
аграрних заједница за Банат, Бачку и Срем Ми-
нистарству за аграрну реформу. „Жупанијски 
аграрни уред констатовао је маја мјесеца да се 
дотични велепосједник не налази на нашој те-
риторији, да поред овога посједује у Мађарској 
неколико стотина јутара, да се од ослобођења 
стално налази на страној територији и да пре-
ма томе не може уживати горе споменуту зе-
мљу. Погођен рјешењем Жупанијског аграрног 
уреда велепосједник Томановић уложио је 
против овог рјешења и Министарство налазећи 
да је он поново наш грађанин вратио му је 
натраг одузети максимум с тим да се земља 
одузме овима којима је надјељена у прошлој 
економској 1923–1924. години. Међутим, још 
1920. године уз пристанак самог Г. Томанови-
ћа и уз његово обећање да неће тражити да се 
дотичним добровољцима оптантима и интере-
сентима земља одузме. Таквих има 21 на броју. 
Ти људи већ 4 године обрађују земљу населив-
ши се уз велике личне тешкоће и материјалне 
трошкове. Сада се одједном налазе у опасности 
да им цијели плодоносни рад од 4 године про-
падне. Ови људи нису тангирани овим рјеше-
њем пошто се земља одузима онима који су се 
населили прошле године. Ипак њима је забра-
њено да обрађују даље своју земљу.”  Велепо-
сједник Томановић је 1925. године продао 400 
к.ј. земљишта са свог посједа у општини Црно 
Брдо и то браћи Миковић и другим купцима из 
Србобрана и 16. марта 1926. године колонисти 
су тражили могућност да преко кредита купе 
осталих 40 к.ј. Велепосједник је и 1926. годи-
не наставио парницу којом је покушао да до-
бије разлику земљишта између добијеног мак-
симума и прописаног максимума, па је одлу-
ком Жупанијског аграрног уреда у Новом Саду 
од 19. маја 1926. године њему враћено 84 к.ј. 
и 424 кв. хв. земљишта. Аграрна заједница из 
колоније жалила се на ову одлуку јер је овим 
рјешењем одузето девет парцела насељеним 
добровољцима. Велепосједник Томановић 11. 
марта 1926. године изјавио је преко свог опу-
номоћеника да „пошто се са овог посједа има 
премјестити неколико добровољаца и пошто су 
неки од њих и куће сазидали, власник се обаве-
зује да сазидане куће дотичним или исплати-
ти одштету у готовом новцу или сазидати исту 
толику зграду од таквог материјала, тамо гдје 
се нове парцеле и кућишта добију. Сем тога, 
власник се обавезује оним који буду премје-
штени својим колима и коњима пренијети до 
жељезничке станице било Фекетић или Мали 
Иђош све њихове ствари за пресељење. ” Жу-
панијски аграрни уред у Новом Саду 5. јану-
ара 1927. године прихватио је жалбу колони-
ста из колоније Црно Брдо и поништио своје 
претходно рjешење.

ВЕЛИКА ДУГОВАЊА
Мала насељеничка заједница у Црном Бр-

ду била је изузетно сиромашна и презадуже-
на. Насељени добровољци нису имали ни по-
љопривредне справе, ни музну ни вучну стоку, 
били су по досељавњу „без кућа, сјемена и ала-
та” како се наводи у извјештају Савеза аграр-
них заједница за Банат, Бачку и Срем од 31. 
децембра 1925. године и давали су земљиште 
у закуп или наполицу  локалном њемачком 
или мађарском становништву. Зашто се даје 
земљиште у наполицу објаснили су насеље-
ници у колонији својим дописом Савезу аграр-

них заједница за Банат, Бачку и Барању од 16. 
августа 1924. године: „Онај који станује у дру-
гим покрајинама не може земљу да обрађује 
пошто не могу добити стан за насељење, нити 
има чиме земљу да обрађује. Нема ни стана, 
ни леба, а камоли да купи коње, кола, плуг и 
друге справе и алате на овим временима. Не-
мају одакле да се помогну сем са својих пар-
цела”, писао је ревизор Савеза Ф.Пејовић 24. 
јуна 1925. године. „Људи су вриједни, нашао 
сам их све на свом послу” написао је исти ре-
визор 4. марта 1927. године. 

Према извјештају Аграрне заједнице из ко-
лоније Црно Брдо од 4. новембра 1923. године 
21 колонистичка породица, које су тада стано-
вале у кирији у Фекетићу, имале су 77 чланова 
или у просјеку 3,66 чланова по породици. Годи-
не 1938. у колонији је живјело 137 лица одно-
сно у просјеку насељеничка породица износила 
је 6, 5 чланова. Године 1939. колонија је имала 
146 житеља, што значи да се за период 1923–
1939. године колонија повећала за укупно 69 
лица , односно скоро се удвостручила бројем.

Као основно питање функционисања мале 
колоније било је питање школовања дјеце јер 
је колонија била удаљена од насеља Црно Бр-
до 6 км. Атарским путем који је у јесен и зи-
му био непроходан. „Насеље је на утрини, не-
ма мјеста за цркву и школу” писао је 24. јуна 
1925. године ревизор Савеза Ф.Пејовић. „Ко-
лонија је врло мала, нема школе, а има дјеце 
за школу довољно” извјештавао је Ф. Пејовић 
4. марта 1927. године. Школа је била изграђе-
на 1929–1930. године јер је аграрна заједница 
9. марта 1930. године била спремна да се 1 к.ј. 
земље „даде наставнику ако дође на дужност 
до 20. маја”. „Колонија има лијепу школу ко-
ја је коштала 300.000 динара извијестио је ре-
визор Савеза Ф. Пејовић 2. јануара 1931. годи-
не, „али нажалост учитеља немају. Долазила је 
нека учитељица, па се разбољела и отишла. У 
Фекетићу имају 17 учитеља. У колонији учи-
тељ има лијеп стан и подрум. Дјеце за школу 
имају 45.” Новоизграђена школа са учитељ-
ским станом није ријешила потпуно проблем 
школовања дјеце у колонији јер учитељи су из-
бјегавали да дођу у ново насеље са двадесетак 
кућа одвојено од свијета. 

БЕЗ ВОДЕ НЕМА ЖИВОТА
Да би мала изолована колонија функцио-

нисала поставио се и проблем квалитетне пи-
јаће воде у насељу и здравствене заштите ста-
новника новог села. Колонија је од љекара и 
амбуланте била удаљена 6 км. Путем који је 
у јесен и зиму био непроходан. Ново насеље 
ни 2. јануара 1931. године није имало артер-
ски бунар и услијед недостатка здраве пијаће 
воде „дјеца нарочито болују ” како је истакао 
у свом извјештају ревизор Савеза Ф.Пејовић. 
Управа Дунавске бановине одобрила је сред-
ства за бушење артерског бунара, али до 10. 
јуна 1933. године ништа није урађено по том 
питању. У извјештају агране заједнице о про-
свјетном и здравственом стању у колонији од 
31. децембра 1939. године наводи се да је је-
дан „артерски бунар подигнут о трошку Бано-
вине, а још је један потребан.”

Једина организација која је функционисала 
у новом селу била је аграрна заједница основа-
на 12. априла 1921. године непосредно по до-
сељавању колониста. У допису аграрне зајед-
нице Пољопривредном одјељењу Дунавске ба-
новине од 25. марта 1936. године наводи се да 
се „колонија Фекетић налази у чисто њемач-
кој општини, опкољена са свих страна од Ни-
јемаца и Мађара, те су према томе колонисти 
у свим стварима упућени сами на себе. Једи-
на установа у колонији је аграрна заједница у 
којој су окупљени сви колонисти те је неоп-
ходно да аграрна заједница има свој, макар и 
скроман задружни дом у коме би се смјести-
ле све привредне и културне установе које су 
потребне једном иоле напредном селу.” Сами 
колонисти извијестили су Савез аграрних за-
једница за Банат, Бачку и Срем 7. маја 1930. 
године да су у колонији организовали Пољо-
привредну књижницу и читаоницу.  
 НАСТАВИЋЕ СЕ...

Црно Брдо

 » Данас колонија Црно Брдо више не постоји.  
Сјећање на њу чува Илија Обрадовић, из Фекетића, 
унук солунског добровољца Николе Обрадовића из 
Брувна код Грачаца.
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Свједочанство о 7.000 страдалих Срба на Мехином стању код Велике Кладуше 
На Мехином стању у времену од 

30. jула до 14. августа 1941. го-
дине убиjено jе на овом стратишту 
7.000 Срба, мушкараца, жена и дjе-
це. Само из села: Комесарца, Савић 
Села, Боговље, Маљевца, Бухаче, Цр-
ног Потока, Глинице, Гоjковца, Шиљ-
коваче, Крстиње, Широке Риjеке, Ја-
гровца, Свињице, Рушевице, Делић 
Пољане, Пашин Потока, Жрвнице, 
Купленског и Селишта убиjено jе 
4.000 српских сељака.

Мехино стање jе земљиште на 
граници Слуњског и Кладушког ко-
тара гдjе jе пред рат 1941. године 
jугословенска воjска ископала про-
тивтенковске ровове. Њих су усташе 
Независне Државе Хрватске краjем 
jула и почетком августа 1941. године 
искористиле за масовни покољ срп-
ског народа с подручjа котара Слу-
ња и котара Велика Кладуша. Србе 
су затварали у Српскоj православноj 
цркви у Великоj Кладуши, тамо их 
мучили, тукли, хватали и одводили 
над ровове у Мехино стање гдjе су их 
клали, ударали батовима, сjекирама 
и затрпавали у већ ископане ровове 
– гробнице. Организатори масовних 
стратишта како у цркви тако и над 
ископаним рововима били су: Бо-
жидар Церовски, Витал Баљак, Ни-
кола Рукавина и извршиоци питом-
ци оружничке дочасничке школе из 
Загреба, те усташе из Слуња, Цетин-
града и Велике Кладуше.

РИЈЕЧ ЗЛОЧИНАЦА
О покољу српског народа у Срп-

скоj православноj цркви у Великоj 
Кладуши и на Мехином стању свjе-
доче и сами извршиоци геноцида 
усташа од коjих наводим само неке 
њихове изjаве дате пред истражним 
органима 1945.

Јанко Стипетић, усташа у Запи-
снику од 30. маjа 1945. године изjа-

вљуjе: „На подручjу Маљевца похва-
тали смо 100 људи, а навечер одве-
ли у Кладушу и затворили у право-
славну цркву. Ишли смо по групама 
у цркву тући ухапшенике кундацима 
од пушака и батинама до изнемогло-
сти... Тукли смо, док се нисмо замо-
рили тучењем. Овако измрцварене и 
онеспособљене људе лакше смо веза-
ли и трпали у камионе те одвозили 
у канале противтенковских ровова у 
Мехино стање гдjе смо их поубиjали 
сjекирама и жељезним ватовима. Ја 
сам овога пута убио 15 људи (Срба) 
сjекиром ударивши сваког два пута 
иза врата, а затим га превалим но-
гом у jаму…”

Бутина Јоже Миjо из села Церов-
ца jе 28. августа 1945. године изjавио: 
„Краjем jула 1941. године дошла су 
у Цетинград два камиона у коjе се 
укрцало нас 80 усташа под коман-
дом Баљка. Отишли смо у Кладушу 
и одмах почели хватати Србе. Ухва-
тили смо 150 мушкараца, жена и дjе-
це. Потрпали смо их у три камиона 
и одвезли према Маџареву мосту 
до jедног већ ископаног jарка. Ба-
љак jе зауставио камион, а ми смо 
с камиона скидали похватане и во-
дили их до ископаних канала гдjе jе 
Баљак наредио да се не смиjе пуца-
ти, него батом тући, тако да се не чу-
jе. Баљак jе припремио бат с коjим 
jе прву четворицу сам убио показу-
jући нама како треба тући, а тада jе 
предао бат Ивици Салопеку из Фу-
рjана, коjи jе тукао док се ниjе замо-
рио. Тако су предавали и редали се 
jедан за другим док ниjе дошао ред 
и на мене. Када jе дошао ред на ме-
не jа сам примио бат од Марка Бун-
чића Јожиног из Мариндолског Бр-
да и убио сам батом три мушкарца 
и три жене, коjе су биле средњих го-
дина и jедног дjечака од 13 година. 
Тукао сам их батом у затиљак главе 

jер jе тако заповjедио Баљак. Када 
смо завршили убиjање сjели смо у 
камионе и отишли у Кладушу, а Му-
слимани су остали затрпавати поби-
jене жене и дjецу…”

Никола Браjдић, усташа из Под-
цетине испричао jе 26. фебруара 
1946. године: „Сa нас 34 усташе из 
Цетинграда командовао jе Никола 
Рукавина из Слуња. Похватали смо 
у српским селима: Маљевцу, Руше-
вици, Комесарцу, Грабарскоj и Це-
тинграду 130 Срба. Затворили смо 
их у подрум жандармериjске ста-
нице. Као стражар улазио сам с ору-
жницима и усташама у затвор, па 
смо грабовим штаповима млатили 
те затворенике. Кад смо их испре-
биjали дошла су три камиона, а ми 
смо их онако испребиjане и измр-
цварене стрпали у камионе и одве-

зли на стрељање на Мехино стање. 
Ми смо их убиjали из пушака, а бо-
санске усташе су их тукле по глави 
батовима и по неколико удараца…”

МИРНО ВЕЧЕРАО,  
ПА УБИО И ТРУДНУ ЖЕНУ 

Мића Боговић jе испричао: „Ја 
сам припао у десетину Миће Пера-
ка. Баљак и Обаjдин су наредили да 
идемо у српска села и да хватамо све 
и кога год ухватимо да доведемо у ка-
мион. Ту смо ухватили два мушкар-
ца и 12 жена и дjеце. Одвезли смо 
их и затворили у Српску православ-
ну цркву у Великоj Кладуши. Приjе 
затварања, одузели смо им све шта 
су имали код себе и повезали их жи-
цом. Сутрадан смо поновно отишли 
у хватање према Петровоj гори. Тога 
дана ухватили смо 80 душа, а пљач-
кали смо до чега смо дошли. Моjа де-
сетина ухватила jе 9 до 11 душа, а jа 
сам с усташом Николом Магдићем и 
Раушан Николом ухватио jедну фа-
милиjу од пет душа коjе смо предали 
Баљку с осталим похватаним наро-
дом. До камиона с осталим усташа-
ма пратио сам 35 душа. Похватане 
Србе стрпали смо у два камиона и 
одвезли их такођер у Кладушу и за-
творили са осталима у њихову цркву. 
Ми пратиоци њихови остали смо да 
их пазимо, а камиони су се вратили 
по усташе. Послиjе вечере позвао нас 
jе Марко Обаjдин у строj и одвео нас 
пред цркву гдjе нас jе распоредио по 
групама, у свакоj по пет усташа ко-
jи су по реду ишли у цркву тући за-
творенике. Са мном су ишли: Нико-
ла Паулић, Никола Мандић, Нико-
ла Ковачевић, Јосо Радочаj и Марко 
Обаjдин, коjи jе командовао петори-
ци затвореника да дођу наприjед и 
рекао им да легну на трбух испред 
нас, а нама рекао да отпочнемо ис-
те тући пушкама по циjелом тиjелу. 

Нарочито jе нагласио да их ударамо 
по бубрезима и костима. Ја сам ту-
као првога коjи jе лежао и имао jе 
око 30 година. Ударао сам га по ле-
ђима и по тиjелу све док сам чуо да 
jе жив. Тако смо их тукли 15 до 20 
минута пушкама и циjевима од пу-
шака. Након тога смо изашли ван, 
а други су улазили. Кад се заврши-
ло тучом опет смо ишли у цркву да 
народ повежемо разним шпагама и 
штриковима. Кад смо народ повеза-
ли водили смо га из цркве и слагали 
у камионе, тако да jе први ред лежао 
на поду, а други сjедио на њима. Кад 
смо били готови у први камион сjело 
jе 10 усташа и одвезли се с тим наро-
дом до мjеста гдjе jе потучен, а исто 
тако и другим камином 10 усташа, 
међу коjима сам био и jа, затим Ми-
лић Боговић, Марко Обаjдин, Иван 
Обаjдин, Ивица Бишћанин и други. 
Када смо стигли до jаме, изашао сам 
с народом из камиона, а из првог ка-
миона усташе су већ почеле тући на-
род батовима и бацати у jаму. Кад jе 
први камион испражњен, наставили 
смо из другога камиона вадити Ср-
бе и водити jами, а jа сам водио два 
човjека, четири жене и jедно диjете. 
Међу њима двиjе жене су биле у дру-
гом стању. Од њих сам убио jедно ди-
jете, jедног мушкарца и jедну жену 
коjа jе била трудна, све са сjекиром 
по врату оштрицом. Када смо своj 
посао завршили, одвезли смо се у 
Кладушу, а поубиjани народ затрпа-
ли су цивили из околице Кладуше…”

Изjаве свjедока и извршилаца ге-
ноцида усташа чуваjу се у Окружном 
jавном тужилаштву Бихаћ под бро-
jем К-150/55.

ИЗВОР: ЂУРО ЗАТЕЗАЛО РАДИО САМ 
СВОJ СЕЉАЧКИ И КОВАЧКИ ПОСАО – 

СВJЕДОЧАНСТВА ГЕНОЦИДА. СКПД 
ПРОСВJЕТА, ЗАГРЕБ 2005. 
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 » Црква у Великој Кладуши у којој су за-
тварани Срби 

У Чемерници је 4. августа 2019. 
уприличена  Комемораци-

ја за жртве из Глинске цркве и 
страдале у Ратковића страни, 
као и историјски час који јео-
држао Драган Крошњар.

Парастос је служио отац Ми-
ле Ристић из Топуског. Комемо-
рацији је присуствовао и на-
челинк општине Гвозд 
Милан Врга.

Споменик страда-
лим у Чемерници и 
Ратковића страни из-
грађен је седамдесе-
тих година прошлог 
вијека, а у Одбору за из-
градњу био је и Невенко 
Полимац који се за Српско коло 
присјетио тих немилих догађа-
ја, 1941. када је имао 12 година.

Сјећа се да је Јосип Живчић 
рекао једном његовом рођаку да 
они који дођу на покрст, усташка 
власт ће њему и његовој породи-
ци гарантовати живот и сачува-
ће имовину,  док остали немају 
никакве гаранције.

– Покојни отац ми је причао 
да су се сељани бојали од усташа 
и мјесецима нису спавали. Једне 
вечери су се окупили сакриве-
ни у грмљу размишљајући како 
даље да опстану. Отац је изнио 
свој став да усташама не вјерује 
и да на покрст неће ићи, међу-
тим, било је доста оних који су 
ријешили да попусте. Скупио се 
народ свечано обучен да крене 
на покрст. Уз барјак и дјевојач-
ку пјесму колона се упутила за 
Вргинмост. Тамо су их дочекале 
усташе које су одвојиле жене и 
дјецу. Мушкарце су опколили и 
сатјерали у двориште Соколског 

дома- присјеће се По-
лимац који је чувајући 

говеда угледао колону од 
шест седам камиона како про-
лазе цестом. 

– Био сам дјечак и нисам та-
да схватао ни кога возе у ками-
онима ни гдје иду – рекао је По-
лимац додајући се осјећао као 
да му је небо „притисло главу“ .

– Заробљени Срби нису доби-
ли ни кап воде, од тренутка када 
су их стрпали у камионе, па до 
тренутка смрти. Физиолошке по-
требе су обављали у цркви. Тада-
шњи жупник у Глини је причао 
да је дошао да обиђе заточене у 
цркви, али није могао ни минут 
да остане због великог смрада. 
Поклано је  1.010 људи  из Ко-
тара Вргинмост. Из три села Че-
мерница, Буковица и Батинова 
Коса  било је 485 мушкараца. 

Полимац је за Српско коло 
препричао  и свједочења Дра-
ге Ајдиновић, једине преживје-
ле у злочину који се 1942. годи-
не догодио у Ратковића страни.

– Купили су их у Батиновој 
Коси. Младићи су покушали да 

бјеже, па су многи у том бијегу 
побијени из пушака. Покупили 
су 74 жена, дјеце, стараца и до-
вели их цестом до куће Ратко-
вић Драге. Из Чемернице их је 
било двоје, жена са сином од 11 
година (Милетић), остали су би-
ли из Батинове Косе. Међу њи-
ма је било 60 дјеце.

– Из куће Драге Ратковић 
усташе су једно по једно води-
ле у грмље и убијали их одсјеца-
њем главе. Претходно су дјевојке 
и дјевојчице силовали пред мај-
кама. Не могу да замислим ка-
кви су то монструми морали да 
буду када су могли дјеци да од-
сјецају главе само зато што су 
Срби, било је ту дјеце и од тек 
годину дана – рекао је Полимац.

Драга Ајдиновић је преживје-
ла овај страшни злочин у Рат-
ковића страни захваљујући буј-
ној коси.

– Већ је пао мрак, Драга је 
остала посљедња жива. Када је 
дошао на њу ред усташа ју је уда-
рио у свитак од плетенице који 
је имала на врху главе, и то ју је 
спасило. Умирила се до момента 

када је чула да су се усташе раз-
ишле и кренула да бјежи до Пе-
трове горе – рекао је Полимац.

У Ратковића страни тамо гдје 
су жртве убијене, усташе су их 
све заједно закопале, рекао нам 
је Полимац.

– Оградили смо тај дио, али 
нисмо имали послије средстава 
да вршимо ексхумацију, која ни-
када и није извршена.

Послије рата је формиран 
Одбор за подизање споменика 
страдалима у Глинској цркви из 
Чемернице. Споменик је подиг-
нут 1974. године.

– Од првог дана смо имали 
вољу да изградимо споменик, и 
нисмо сумњали у то да ли ћемо 
успјети. Прво смо прикупљали 
средства по селима, онда смо 
слали нашим људима који су ра-
дили по градовима захвалнице 
за помоћ. Субнор, радне орга-
низације… – рекао је Полимац.

На споменику се налази име-
на 1.016 жртава , накнадно смо 
уписали још 13 на посебну пло-
чу, па су након тога још 2 име-
на уклесана.

Крајем мјесеца августа 1941, 
Окружни Комитет Комунистич-
ке Партије за Карловац доноси 
овакву оцјену:

„… Оваква звјерства, каква су 
вршили ти – крвљу опијени фаши-
стички стрвинари – Павелићеве 
усташе, не памти хисторија. У ко-
тару Глина убијено је по прилици 
2.600 људи, у котару Војнић 960. 
У котару Вргинмост 200 људи, у 
Великој Кладуши 2.700 људи, тај 
број пење се на 6.460 мужева, же-
на и дјеце до половине мјесеца ко-
ловоза … ДРАГАНА БОКУН

У ЧЕМЕРНИЦИ ОДРЖАН ПОМЕН СТРАДАЛИМА У ГЛИНСКОЈ ЦРКВИ 
УБИЈЕНО 1567 СРБА

Покољ у глинској православној цркви десио од 
29. јула 1941. до 3. авгута 1941. у Глини на Ба-
нији, гдје је убијено 1.567 Срба. Усташе су кра-
јем јула 1941. године у селима у околини Гли-
не и Вргинмоста похватале и привеле многе 
Србе. У селима око Вргинмоста усташе су го-
вориле људима да ће они који се одазову по-
зиву за покрст бити поштеђени, а да ће сви 
устаници бити уништени. Иако је доста људи 
посумњало у те изјаве, 1.200 људи се скупило 
3. августа 1941. и око 40 усташа их је камио-
нима одвезло у Глину, гдје су у православној 
цркви затворени. Похватане Србе су у стра-
шним мукама поклали. Једини преживјели је 
био Љубан Једнак.
У пропагирању прекрштавања српског народа 
нарочито се истицао усташки повјереник оп-
штине Чемернице, Јосип Живчић, родом из Ба-
тинове Косе. За овај подухват придобио је би-
љежника општине, Србина Адама Ожеговића 
из Чемернице, затим учитељицу из Чемерни-
це Љубицу Боројевић, бившег посланика Ју-
гословенске радикалне заједнице (ЈРЗ) Станка 
Тркуљу, из Блатуше, и учитеља у Пјешчаници 
Николу Генераловића. Сви су они, а посебно 
учитељи, имали углед у селима. Они су својом 
агитацијом увјеравали народ како је прелаз са 
православне на католичку вјеру најбољи излаз.
Када је ријеч о злочину у Ратковића страни, 
усташе су 20. јануара 1942. године зашле по 
селу Чемерница и Батинова Коса и привели 
74 жена и дјеце које су мучили, силовали и 
убили сjекиром.
Кољачки нож – србосјек који је коришћен у по-
кољу Срба у Глини пронађен је у октобру 1991. 
године за вријеме српске аутономне области 
Крајина у селу Горње Табориште, општина Гли-
на, у кући Хрвата Јосипа Глоца.
Након операције етничког чишћења Олуја 1995, 
хрватске власти су мјесто некадашње српске 
православне цркве у Глини, односно тадашњи 
Спомен-дом жртвама фашизма у Глини, пре-
именовале у Хрватски дом.

 » СЈЕЋАЊА НИСУ ИЗБЛИЈЕДИЛА: Невенко Полимац  
добро памти страшне догађаје из дјетињства
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НА МАЊАЧИ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ  54. КОЧИЋЕВ ЗБОР

ОД КОЧИЋЕВОГ ДОБА ДО ДАНАС СРПСКИ 
НАРОД ТЕЖИ КА СЛОБОДИ И ПРАВДИ
Традиционалном борбом 

бикова за награду Јаблан 
у Стричићима код Бања-

луке завршен је 54. Кочићев 
збор, којем је присуствовало 
неколико хиљада посјетила-
ца из Српске и региона који су 
похрлили на Мањачу у славу 
великану писане ријечи.

Бик Жујица, власника Ан-
те Тубића из Мркоњић Гра-
да, побједник је овогодишње 
кориде на Кочићевом збору 
у тешкој категорији и добит-
ник награде Јаблан.

Жујица је свом власни-
ку донио новчану награду 
од 4.000 КМ, а већи дио тог 
новца ће, по традицији, бити 
потрошен под шаторима, на 
чашћавање поводом побједе.

Бик Мрки, власништво 
Месне индустрије Бајра из 
Травника је побиједио у сред-
њој категорији. Мрки је та-
кође освојио титулу Јаблан 
и донио газдама новчану на-
граду у износу од 3.000 КМ.

Иако су тмурни облаци 
над пољаном пријетили да 
покваре манифестацију, хи-
љаде грађана гласно је нави-
јало за своје фаворите.

ДОДИК: ПОТПУНО 
СХВАТАМ КОЧИЋА

Централној манифестаци-
ји 54. Кочићевог збора прису-
ствовао је и српски члан Пред-
сједништва БиХ Милорад До-
дик, који је истакао да су Ко-
чићеви дани прилика да се Ср-

би окупљају, његујући основну 
идеју слободе.

– У потпуности схватам 
Кочића тек сада када сам 
отишао у Сарајево. Кочиће-
во поимање положаја нашег 
народа и данас је актуелно 
и није се промијенило, осим 
што су на историјској сцени 
неки други ликови. Са овог 
мјеста шаљемо поруку да ни-
смо одустали од окупљања и 
борбе за слободу – истакао је 
Додик и нагласио да су Срби 
давно научили да само та-
мо гдје имају државу имају 
и слободу.

РАДОЈИЧИЋ: 
ПАТРИОТИЗАМ 
НАРОДНОГ ТРИБУНА

Градоначелник Бањалуке 
Игор Радојичић казао је да 
народно зборовање на Мања-
чи има дугу традицију.

– Не шаљемо само поруке 
о Кочићу књижевнику, него и 
о народном трибуну и патри-
оти који нам је усадио иде-
је истине, слободе и отаџби-
не, тако да је сваки збор про-
слава тих идеја – рекао је Ра-
дојичић.

На манифестацију је хе-
ликоптером Војске Србије 
стигао министар одбране 
Србије Александар Вулин, 
нагласивши да је Кочићев 
збор прилика да се говори 
о стварима које су нам би-
ле брањене у протеклим де-
ценијама.

– Окупљамо се око зајед-
ничких вриједности српског 
народа, истине, отаџбине и 
слободе. Велики је био Кочић 
и трудимо се да га не забора-
вимо и да овај крај живи – ис-
такао је Вулин. Додик и Ву-
лин су се придружили број-
ним посјетиоцима под шато-

ром и запјевали Са Мањаче 
кренули су вуци, Пукни зоро 
и Пјевај Србијо. Зборовање 
на Мањачи трајало је до ка-
сних вечерњих часова, а хи-
љаде посјетилаца уживало је 
под шаторима у храни, пићу 
и звуцима крајишке пјесме. 

У Кочићеву част, осим ко-
риде и зборовања у Стричи-
ћима, одржано је низ култур-
но-забавних манифестација. 
Положени су вијенци на спо-
меник погинулим борцима 
Одбрамбено-отаџбинског ра-
та и отворена друга уређена 
зграда на Кочићевом огњи-
шту. Осим тога, организова-
но је такмичење у народним 
спортовима и вјештинама, те 
популарна Џипијада. 

 ГЛАС СРПСКЕ

КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ

На Кочићевом огњишту у Стричићима отворена је и друга 
кућа са свим предметима који су кориштени за живота 
Петра Кочића да би се грађанима приближио живот из тих 
времена.
– Надамо се да ћемо у наредном периоду да проширимо 
Кочићево огњиште како са експонатима тако и са новим 
објектима да би за наредни Кочићев збор имали у 
потпуности припремљено све оно што треба да се уради за 
формирање музејске збирке – каже Владимир Ђукановић, 
етнолог и виши музејски савјетник.

ТЕЛЕБАКУ КОЧИЋЕВА НАГРАДА

Добитник Кочићеве награде за 2019. годину је професор 
српског језика и књижевности Милорад Телебак, за његово 
укупно лингвистичко и књижевно дјело које је посвећено 
практичним питањима српског језика.
Како је жири саопштио, Телебак је писао и дјеловао у духу 
Кочићевог схватања народног говора и непрестане потребе 
за његовим развијањем културе употребе српског језика. 
Награда Змијањче ове године припала је Лани Бајрић, 
ученици петог разреда бањалучке ОШ Доситеј Обрадовић.

 » МИЛОРАД ДОДИК:Срби знају да само тамо гдје имају државу имају и слободу

 » ЖУЈИЦА НЕПОБЈЕДИВИ: Велико интересовање за борбу бикова 

КОЧИЋЕВ ДАН У БЕОГРАДУ: У знаку завјета за очување српске ћирилице
И овогодишњи Кочићев дан у Бео-

граду – као дио традиционал-
не манифестације Кочићев збор – 
почео је у Алеји великана на Но-
вом гробљу, гдје су књижевници из 
Српске Ранко Рисојевић и Зоран 
Костић, из Србије Видак Маслова-
рић, Новица Соврлић и Душко М. 
Петровић, из Румуније Љубица Рај-
кић и шеф Представништва Репу-
блике Српске у Србији Млађен Ци-
цовић упалили свијеће и положили 
цвијеће на гроб Петра Кочића, јед-
ног од најзначајнијих писаца срп-
ског реализма.

ТВОРАЦ НОРМЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Књижевник Ранко Рисојевић је 

истакао да је за писце долазак на Ко-
чићев гроб право мало ходочашће. 

 – Кочић је својим дјелом без 
претјераних метафора говорио као 
месија о смислу нашег постојања. 
Кочић нам је оставио прије свега 
један језик, врло значајан језик. Он 

је један од тих по којима је стварана 
норма српског језика и савременог 
српског језика. Оставио нам је при-
повијетке, публицистичке радове, а 
исто тако и као трибун, оставио нам 
је у аманет ту нашу ангажованост.

Пред Кочићевим гробом говорио 
је Милован Витезовић, предсјед-
ник Удружења књижевника Србије.

– Језик снаге и стила којем сам 
био посвећен још од ране младо-
сти јесте Кочићев језик. Ја мислим 
да се он чита, хтјели ми то или не. 
Питање је колико одмичемо у чита-
њу и увјерен сам да је о њему, нећу 
рећи све речено, али доста је рече-
но, али треба и понављати. Јер сви 
ми писци имамо исту молитву „о, 
Господе, дај нам језик...” – рекао је 
Витезовић и посебно нагласио да је 
Кочићев гроб право мјесто на којем 
се српски писци завјетују да наред-
них десет година истрајно и орга-
низовано раде на очувању српског 
језика и писма, те да ће Удружење 

књижевника Србије позвати писце, 
професоре, учитеље, све који желе 
да се посвете очувању српске ћи-
рилице, као писма којим је писао 
Свети Сава, који је Вук реформи-
сао, којим је писао Петар Кочић и 
којим данас пишу сви српски писци.

Млађен Цицовић, шеф Пред-
ставништва Републике Српске у Ср-
бији, рекао је да Представништво и 
ове године настоји да на најбољи на-
чин организује окупљање на Kочи-
ћевом гробу и да, како је навео, из-
нова покаже значај очувања српске 
културе, традиције, језика и писма.

– Kочић је томе дао значајан до-
принос: и оним што је чинио у по-
литици, а наравно прије свега и нај-
више својим дјелима – рекао је Ци-
цовић истакавши изузетно велику и 
важну улогу Петра Кочића у очува-
ња културе, традиције и језика, као 
и српског националног идентитета.

Цвијеће су књижевници и шеф 
Представништва Републике Српске 
положили и пред споменик Кочи-
ћу у Чубурском парку, у којем про-
шле године Удружење књижевника 
Србије поставило и споменик чита-
оцу књига.

Пјесник Зоран Kостић је рекао 
да је „судбина српског језика и срп-
ског народа кроз историју испрепле-
тена”, те додао:

– Нисмо били довољно будни, 
нисмо имали довољно однос према 
језику који је имао Петар Kочић. И 

многи његови сљедбеници, и његови 
истомишљеници, славни браћа Ћо-
ровић, Шантић, говорим о писци-
ма из БиХ у којима је сазријевала 
та мисао о томе да се мора опста-
ти, а да би се опстало на том просто-
ру на коме од искона живимо мора 
се опстати у језику. Ја зато говорим 
да је Република Српска плод њихо-
вих учења и њихових порука и ми 
смо данас пред спомеником једног 
од твораца Републике Српске – на-
помиње књижевник Зоран Kостић.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У УКС
У свечаној сали Удружења књи-

жевника Србије одржано је и тради-
ционално књижевно вече посвеће-
но Петру Кочићу. Пред пуном са-
лом говорили су: Милош Јанковић, 
замјеник предсједника Удружења 

књижевника Србије, Ранко Рисоје-
вић у име Удружења књижевника 
Српске и Новица Соврлић, пред-
сједник Друштва књижевника Ко-
сова и Метохије. Јанковић, Рисоје-
вић и Соврлић говорили су и своје 
пјесме, као и: Љубица Рајкић, Зоран 
Костић, Мирослав Алексић, Ристо 
Василевски, Срђан Опачић и Душко 
М. Петровић.

Кочићевом дану у Београду при-
суствовала је и Весна Малишић, 
праунука Петра Кочића са сином 
Стефаном.

Кочићев дан у Београду орга-
низовали су Представништво Ре-
публике Српске у Србији, Удруже-
ње књижевника Републике Српске 
и Удружење књижевника Србије у 
сарадњи са Друштвом књижевни-
ка Косова и Метохије. СРНА

 » Пред спомеником Кочићу у Чубурском парку

 » Детаљ са традиционалне књижевне вечери у  сали Удружења књижевника Србије
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У Лушци Паланци одржани 2. 
Подгрмечки књижевни сусрети 

– Благо оном ко може путовати 
без освртања, ко може спавати мир-
ним сном, благо мени што имам 
вас, драге људе мога завичаја, дра-
ге Подгрмечлије – рекао је др Ва-
со Предојевић, модератор и један 
од иницијатора Подргмечких књи-
жевних сусрета који су се по дру-
ги пут одржали у Лушци Паланци. 

Поздравио је и уважене госте, 
међу којима и начелника општи-
не Сански Мост, Фариса Хасанбе-
говића и предсједавајућу општин-
ског вијећа Сански Мост, Десанку 
Миљевић.

Предојевић је нагласио да је у 
Културном дому у Лушци Палан-
ци отворена и библиотека подгр-
мечких писаца и подсјетио је да је 
обиљежено и 120 година постојања 
основне школе у овој варошици.

Стихове својих пјесама казива-
ли су Гојко Мандић Сански Мост, 
Михајло Орловић Босански Мила-
новац, Јован Шекеровић Дубовик, 
Ђуро Тркуља Копривна, Борислав 
Тешић Сански Мост, Драго Врући-
нић Јелашиновци, Ђуро Ђука Агба-
ба Бенаковац, Винко Пиљагић Пи-
љагићи Поткозарје, др Васо Пре-
дојевић Предојевић Главица, као 
и Дане Ђелић који је сусрете отво-
рио и свирањем на фрули.

Васо Предојевић, (80) родом из 
Предојевић Главице, брда изнад Лу-
шци Паланке, сада живи у Љубљани, 
али није заборавио Подгрмеч и сјећа 
га се и кроз своје пјесме. Посљедња 
која је изашла из штампе је Сањар на 
путу наде, посвећена родном крају, 
а пар примјерака књиге поклонио је 
библиотеци, као и гостима књижев-

них сусрета. Подсјетио је и на вели-
ке подгрмечке књижевне ствараоце 
из претпрошлог и прошлог вијека. 
Најприје на Јову Г. Поповића који је 
стварао још прије 120 година, а умро 
врло млад у 21 години, говорећи сти-
хове његове пјесме Моја кућа. Исто 
тако и на Јову Тонтића из Грданова-
ца, такође рано преминулог са само 
35 љета, прочитавши стихове пјесме 
Куће у Грдановцима.

Биографија Јове Поповића и пје-
сма Моја кућа, налазе се у новоо-
твореној библиотеци, као и репринт 
књиге Јове Тонтића, чија су дјела 
сачували његова жена и син. Не-
спорно да је највећи од свих књи-
жевника из овог краја Бранко Ћо-
пић, рођен у 15 километара удаље-

ним Хашанима. Одломке из њего-
вих дјела, говорио је ученик осмог 
разреда Александар Панић.

На крају програма предложено 
је да се на наредним, трећим Под-
грмечким књижевним сусретима 
уведе нови модел, да буду пред-

стављена два књижевна ствараоца 
и њихов књижевни опус. Домаћи-
ни су најзаслужнијима додијели-
ли захвалнице, а нови сусрет за-
казан је наредне године, почетком 
јула мјесеца.

ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ХАСАНБЕГОВИЋ: НЕСТАЈУ СВИ НАРОДИ 
Начелник општине Сански Мост, Фарис 
Хасанбеговић, рекао је да је на овом простору све 
већи проблем мањак људи.
– У Санском Мосту је све мање и Срба и Бошњака. 
Људи напуштају ове просторе и зато сви имамо 
заједнички проблем. Како бисмо остали и опстали 
морамо да отварамо нове фирме, иначе нам  нема 
опстанка, па ни оваквих сусрета.

ОТВОРЕНА БИБЛИОТЕКА

Као увод у манифестацију Миљана Прошић, 
магистар психологије, свечано је отворила 
библиотеку подгрмечких писаца. Она се посебно 
захвалила Миланку Инђићу – Тубићу, што је 
опремио просторије библиотеке. Захвалила се свим 
дародавцима књига, између осталих, и Удружењу 
Срба из општина Босанске Крајине у Федерацији 
БиХ, који су поклонили више од 70 примјерака 
међу којима и њихово издање Босанска крајина и 
Далматинска загора (прилог за историју).

 » др Васо Предојевић и учесници манифестације Подгмечки књижевни сусрети

ЧАС ИСТОРИЈЕ ПОДСЈЕТИО НА ДАНЕ КАДА ЈЕ ГРМЕЧ БИО СИГУРНО УТОЧИШТЕ ЗА РАЊЕНЕ БОРЦЕ ИЗ ЦИЈЕЛЕ ЗЕМЉЕ 

Корчаница је сачувала ватру слободе   
Конзул у Конзуларној 

канцеларији у Дрвару 
Предраг Митић, пред-

ставници српских општина 
које су остале на подручју 
Федерације БиХ, делегација 
Удружења Срба из општина 
Босанске крајине у Федера-
цији БиХ, челници Мјесне за-
једнице Лушци Паланка, као 
и други гости Подгрмечких 
спортских игара, 7. јула су 
положили вијенце и цвијеће 
на спомен комплекс Корча-
ница, гдје су присуствовали 
и часу историје. Меморијал-
на зона, изграђена крајем се-
дамдесетих година прошлог 
вијека, обухвата више обје-
ката направљених у НОБ-у, 
од 1941–1943. године, а при-
сутне је о тим догађајима ис-
црпно информисао Ђуро Тр-
куља, некадашњи кустос овог 
музеја.

Када се од Лушци Палан-
ке, крене према Босанској 
Крупи, након неколико ки-
лометара, скреће се лијево, 
и након десетак минута во-
жње стиже се до спомен ком-
плекса Корчаница. Ово по-
дручје познато је у Другом 
свјетском рату као једна по-
задинска цјелина, гдје су се 
поред партизанских болница 
налазиле и радионице и дру-
ги пратећи објекти.

ЗАПУШТЕНИ СПОМЕНИК
На подручје Меморијал-

не зоне, некада су долазиле 
екскурзије, како би се млади 
упознали са историјом овог 
краја, радиле су ту и школе 
у природи, а долазили су и 
бројни други туристи да по-
сјете ово тада лијепо уређено 
мјесто. Послије Другог свјет-
ског рата, подручје је хорти-
културно уређено, био је са-
грађен спомен-обелиск, че-

сма и двије гробнице у ко-
јима су сахрањени посмрт-
ни остаци 316 палих бора-
ца НОВЈ.

Данас је ово подручје го-
тово скроз уништено, као и 
неколико стотина метара 
удаљен хотел. Простор ис-
под споменика био је испу-
њен водом, у који су некад 
туристи и ђаци, убацивали 
новчиће и замишљали жеље, 
данас је претворен у појили-
ште за коње уз помоћ којих 
људи из околне шуме извла-
че дрва. Обелиск је терен за 
графите, а гробнице су де-
вастиране и опљачкане – ба-
карна слова некада истакну-
та на зидовима, подсјетник 
на прошла времена када је 
преносио поруку мира буду-
ћим покољењима, завршила 
су као секундарна сировина 
за неки ситан новац.

Средишњи дио спомени-
ка чинио је рељефни приказ 
овог подручја, са макетама 
објеката некадашње ратне 
болнице, на који се спуштала 
сунчева свјетлост кроз отвор 
на плафону. Данас је у мраку, 
само гомила стакла и смећа, 
истини за вољу, скупљеног, 

али неодвеженог, довела до 
тога да се овај споменик не 
може препознати.

Представници Мјесне за-
једнице, на челу са Драганом 
Прашталом, њеним предсјед-
ником, учинили су доста тога 
да се, бар за ову прилику, сре-
ди околина споменика. Дра-
ган се и први обратио присут-
нима по њиховом доласку на 
ово мјесто дубоко уписано 
у историју Грмеча и НОР-
-а, захваливши се свима ко-
ји су дошли на спортске игре, 
а првенствено онима што су 
хтјели сазнати нешто више о 
Корчаници.

ПАРТИЗАНСКИ ГРАДИЋ
У ПОДГРМЕЧУ

Ђуро Тркуља, професор 
српског језика, радио је у 
Основној школи Симо Ми-
љуш у Лушци Паланци. У то-
ку 40-годишњег радног вије-
ка, обављао је и послове по-
литичког функционера у оп-
штини Сански Мост, дирек-
тора фабрике УНИС Лушци 
Паланка, кустоса – истори-
чара у Меморијалном центру 
Корчаница. Тркуља је имао 
много тога да каже о споме-

нику Револуције, како му је 
званично име, али и о пла-
нини Грмеч која се протеже 
дужином око 70 км, између 
токова ријека Уне и Сане. Све 
вријеме Другог свјетског ра-
та то подручје било је слобод-
на партизанска територија, 
осим, како је Тркуља рекао, 
неколико недјеља током бит-
ке за рањенике 1943. године.

 – На историјском, леген-
дарном Грмечу, на 22 мје-
ста, било је изграђено пре-
ко 136 разних објеката, ко-
ји су служили за НОБ, чија 
је површина износила преко 
тринаест хиљада квадратних 
метара. Најзначајније гра-
ђевине је представљало пет 
партизанских болница са 60 
објеката и укупне површине 
преко седам хиљада квадрат-
них метара. Главна болница 
била је Корчаница са дваде-
сет и шест пратећих објека-
та (радионице, магацини за 
оружје, магацини за жито 
гдје је било смјештено пре-
ко стотину вагона пшенице, 
изграђене зграде за култур-
но-забавни програм) – рекао 
је Тркуља.

– Поред тога, изграђе-

на је електрична 
централа, парни 
млин, пекара и 
многи други пра-
тећи објекти. Био је 
то прави мали пар-
тизански градић усред 
шуме, подигнут рукама 
вриједних грмечлија. У овој 
болници лијечено је преко 
три хиљаде рањеника из свих 
крајева наше земље –  рекао 
је, између осталог Тркуља, 
наводећи да би спомен ком-
плекс требало привести на-
мјени зашто је потребно да 
се укључи локална самоу-
права, представници Репу-
блике Српске и многи други 
добронамјерни људи.

По завршетку часа исто-
рије, делегације Мјесне за-
једнице Лушци Паланка и 
Удружења Срба из општина 
Босанске крајине у Федера-
цији БиХ, положиле су ви-
јенце на споменик Револуци-
је. Затим су се упутили пре-
ма Лушци Паланци. У раз-
говорима касније вођеним, 
истакнуто је да би требало 
средити опустошени хотел, а 
самим тим би се могао запо-
слити одређен број млађих 

људи. Нажалост, како сада 
изгледа, шансе за то нису ве-
лике, што не значи да се не-
ће наћи неко да из економ-
ских разлога овај угоститељ-
ски објекат стави у функцију.

Представници српских 
општина које су остале на 
подручју Федерације БиХ 
разговарали су са чланови-
ма делегације Удружења Ср-
ба из општина Босанске кра-
јине у Федерацији БиХ, како 
и на који начин се може по-
спјешити развој овог краја. 
Једно је сигурно да без отва-
рања радних мјеста и евенту-
алног повратка млађих људи, 
који би се имали гдје врати-
ти, али немају од чега да жи-
ве, тешко се може замисли-
ти свјетлија будућност под-
грмечких Срба.  

 ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » Представници српских општина на подручју ФБиХ, делегација Удружења Срба из општина Босанске крајине у ФБиХ и челници МЗ Лушци Паланка
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Манастир Свете Ане код Дарувара у Славонији
Манастир Свете Ане 

код Дарувара руши 
сва правила, извр-

ће наметнуте оквире и не-
одступно се враћа животу. 
Најприје кроз православну 
вјеру.

Усред шуме, у једној удо-
лини села Доња Вријеска, ви-
сока црква готичког стила, 
прозори са ломљеним луко-
вима, остаци старог звоника 
са шпицастим сводовима…

У порти православна мо-
нахиња са керушом вучјака. 
Висока млада жена са пла-
вим очима у црној ризи. Ви-
сока стара готичка црква са 
чудесном историјом.

Саградили су је римока-
толички монаси из реда Све-
тог Павла у 15. вијеку и једна 
је од ријетко сачуваних го-
тичких сакралних објеката 

у Славонији. Пред турским 
пустошењем римокатолици 
се повлаче, а манастир бива 
опљачкан и спаљен.

У Великој сеоби Срби са 
простора Косова и Маке-
доније се насељавају на ове 
просторе, а православни мо-
наси траже погодна мјеста 
да заснују нове српске мана-
стире. Манастир Свете Ане 
би тада зарастао у густу шу-
му и полуразрушен, већ два 
вијека бјеше напуштен. По 
благославу патријарха срп-
ског Арсенија Трећег Чарно-
јевића Mанастир Свете Ане 
обнављају и насељавају срп-
ски монаси. Касније ће ау-
стријски цареви ово потвр-
дити својим граматама, по-
клањајући Српској цркви у 
трајно власништво Mанастир 
Свете Ане код Дарувара.

Манастир је пострадао и 
у задњем рату, а његове двије 
монахиње умрле су у прогон-
ству. Од 2018. године у Ма-
настир Свете Ане вратило се 
православно монаштво у ли-

ку мати Герасиме. А живот 
ове младе монахиње посеб-
на је прича. Родом је из Ши-
беника, рођена у Загребу, са 
породицом у избјеглиштву 
стиже у Србију, у Новом Са-

ду завршава студије енгле-
ског језика и књижевности, 
монашки завјет полаже у Ма-
настиру Часног крста на Пе-
лопонезу у Грчкој… Посли-
је скоро 12 година монашког 
живота у Грчкој зажељела је 
да се врати и служи свом на-
роду. По благослову митро-
полита Амфилохија добија 
службу да обнавља Манастир 
Свете Ане код Дарувара.

У тој обнови затичемо ма-
ти Герасиму. Дочекује нашу 
малу ходочасничку групу у 
истинској радости, са живом 
љубави, на чистој „источној” 
екавици…

– Ви сте прва српска гру-
па из Београда која ме је по-
сјетила. Живјела сам 11 го-
дина са 40 грчких монахиња 
на Пелопонезу. Била сам та-
мо једина Српкиња. Наш ма-

настир је имао велику фарму 
крава, производиле смо си-
реве. Моје послушање је било 
да радим у мљекари. А онда 
сам се зажељела мог српског 
народа. Грци су ипак други 
менталитет, а ми Срби ни-
када се не можемо на то на-
вићи. И ево, вољом Божјом 
сада сам овдје, трудим се да 
обновим овај древни српски 
манастир. Морам рећи да ја-
ко добро сарађујем са хрват-
ском полицијом. Од локалне 
самоуправе добила сам по-
моћ за оправку манастирског 
пута. Добре воље приступам 
свима и то људи осјете. Поно-
сим се својим српским пори-
јеклом, свуда се потписујем 
ћирилицом и говорим срп-
ском екавицом на којој сам 
образована. Други то пошту-
ју. ГОРАН ЛУЧИЋ

 » Мати Герасима се након 11 година вратила свом народу

 » ИСТОРИЈСКА ПОСЈЕТА: Прва група ходочасника из Србије која је посјетила манастир Свете Ане » Манaстир обновљен по благославу патријарха српског Арсенија Трећег Чарнојевића

ЗАДУЖБИНА КРАЉА МИЛУТИНА ВИЈЕКОВИМА МЕТА ОКУПАТОРА

Манастир Глоговац – чувар 
православља и традиције Јања 
Kада се крене од села Бабићи, старим пу-

тем према Шипову, након четири кило-
метра, стиже се до средњевјековног манасти-
ра Глоговац, посвећеног Св. великомучени-
ку Георгију, унутар чијих зидова се налази 
истоимена црква. Манастир је смјештен у 
прелијепом амбијенту кањона рјечице Гло-
говац, изграђен је у првој половини 14. ви-
јека, а према историјским подацима, настао 
је као задужбина српског краља Милутина. 

ТУРЦИ , ПА УСТАШЕ ЗАПАЛИЛИ СВЕТИЊУ...
У манастиру затичемо монаха Стефана 

који нам је показао шта се све налази унутар 
ове светиње, а након тога смо се упутили ка 
цркви посвећеној Светом великомученику 
Георгију. Од оца Стефана смо сазнали да су 
манастир запалили и порушили Турци 1463. 
године, а игумана Јоаникија набили на колац.

– Прошло је много времена док није први 
пут обновљен. То се десило тек у другој поло-
вини 19. вијека. Приликом добијања дозво-
ле која је стигла из Стамбола, тадашњи везир 
Омер паша Латас, потурчени Србин, не оче-
кујући да ће обнова бити одобрена, љут због 
тога, нареди да манастир може да буде по-
дигнут на таквом мјесту одакле се неће чути 
црквена звона, а да светиња не буде већа од 
крзна воловске коже. Легенда каже да су се 
мјештани досјетили и од воловске коже на-
правили опуту (канап), добијајући тиме на 
дужини темеља цркве. Након тога, саградили 
су цркву од ваганског камена, а већ раније је 
одлучено да се то уради баш у уској клисури 
мале ријеке Глоговац, гдје је некада постојао 
уништени средњевјековни манастир – прича 
нам монах Стефан, у манастирском храму, 
који је дуго времена био средиште духовно-
сти локалног становништва.

– Друга обнова манастира је извршена на-

кон аустроугарске окупације између 1890. и 
1892. године. Тада је око манастира подиг-
нуто насеље које је постало управни центар 
Јањске висоравни. Почетком Другог свјет-
ског рата, усташе су 1941. запалиле насеље и 
манастирски комплекс. На празник Покрова 
пресвете Богородице, 14. октобра 1942, уста-
ше су запалиле и манастирску цркву. 

КОМУНИСТИ ЗАБРАНИЛИ ОБНОВУ
По завршетку Другог свјетског рата, ко-

мунистичке власти су уништиле остатке на-
сеља и забраниле обнову манастира. Забрана 
је трајала до шездесетих година двадесетог 
вијека, када је дозвољено обнављање мана-
стирске цркве. Обнова цркве је завршена у 
јесен 1966. године. Одлуком Светог архије-
рејског сабора Српске православне цркве, 
манастир је 1990. ушао у састав новоосно-
ване Епархије бихаћко-петровачке – наста-
вља своју причу, монах Стефан, додајући да 
је до сада био сам овдје у манастиру, а да му 
је недавно дошао сабрат из манастира Завала.

ПОСЈЕТЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 
Патријарх српски Павле је манастир осве-

штао 1991. и том приликом је новоизабраног 
епископа бихаћко-петровачког Хризостома 
Јевића, произвео у чин архимандрита мана-
стира Глоговац. Патријарх српски Павле је 
манастир посјетио четири пута, 1991, 1998, 
1999. и 2005. године. Обнова манастира је 
извршена у периоду од 1999. до 2005. годи-
не. Од 2011. до 2016. године, настављено је 
уређење манастира изградњом конака, зво-
ника, чесме, салетла и економског дијела. 
Код манастира Глоговац одржава се тради-
ционална духовна и културна манифестација 
Јањски сабор, прве недјеље послије Духова. 

 ЖЕЉКО ЂЕКИЋ  » СЛИКА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА НА ПОКЛОН: Миодраг Линта са сарадницима у посјети манастиру Глоговац
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Књижевна традиција 
српског народа на те-
риторијама које обу-

хвата данашња Република 
Хрватска, изузимајући Ду-
бровник из времена његове 
државне самосталности, сво-
ђена је под одреднице Књи-
жевни рад Срба у Хрватској 
(С. Кораћ) или Књижевност 
Српске Крајине (Д. Иванић). 
Ако се узме у обзир положај 
српског народа у Хрватској, 
чије језгро чине Срби с по-
дручја Крајине (аустријске 
Војне Границе), повезани са 
Србима околних подручја и 
средишта (Далмација, Ду-
бровник, Загреб, Ријека), та 
два појма су у основи алтер-
нативна. Књижевни рад Ср-
ба из Крајине није био изо-
лована цјелина, али усљед 
историјских околности сте-
као је низ засебних црта. Ди-
јелом се развија у чврстој ве-
зи с другим културним сре-
диштима српског народа (ис-
прва, XVIII в., у Карловачкој 
митрополији, касније у Бечу, 
Пешти, Трсту, Венецији, Н. 
Саду, Београду, Загребу, За-
дру, Дубровнику), а од сре-
дине 19. вијека и у тијесној 
вези са хрватском књижев-
ношћу, до дјелимичног ута-
пања у њу, асимилације за 
вријеме социјалистичке Ју-
гославије. Културноисториј-
ским положајем та се књи-
жевност ствара „на граници“, 
изложена интензивном оп-
штењу с другим културама 
и опасностима од угрожава-
ња идентитета, што, с друге 
стране, подстиче потврђи-
вање националне особено-
сти, отвара дијалог с европ-
ским књижевним покрети-
ма и води ка модернизацији 
домаће традиције. Истовре-
мено је опстајала чврста ве-
зе с фолклорним коријени-
ма (косовски мит, паганска 
предања и вјеровања, лири-
ка и епика, језик). 

Књижевна баштина кра-
јишких Срба сеже у средњи 
вијек. Манастири у Далма-
цији су подигнути већ у XIV 
вијеку, а са сеобама из Бо-
сне и Херцеговине и са по-
дизањем нових манастира у 
Војној Граници одржавала се 
стара књижевност (богослу-
жбене књиге, хагиографије). 
У тој традицији најсамостал-
нији су, обојени мјесним при-
ликама и личним ставом, за-
писи. Често се тичу тешких 
прилика, особито за врије-
ме аустријско-турских рато-
ва крајем XVII вијека (запис 
из манастира Пакре). 

Уви нами! И ва та лета 
бише љутије рати и крвем из-
литија и пљененија христи-
јанском роду от проклетих 
Турков и Њемцов, и расеја се 
по всеи земљи српски народ. 

НОВА КЊИЖЕВНОСТ
Велики почетак и нове 

српске књижевности и књи-
жевног рада међу крајишким 
Србима пада у XVIII вијек. 
На једној страни Захарија 
Орфелин (Вуковар, 1726 – 
Нови Сад, 1785), многостра-
на личност (пјесник, проза-
ик, покретач часописа, поле-
мичар, издавач приручних 
књига), српској књижевно-
сти даје национално обиље-
жен барокни лик, а на другој 
Доситеј Обрадовић (Чаково 
код Темишвара, 1739 – Бео-
град, 1811) свој пут ка про-
свјетитељству отпочиње међу 
далматинским Србима (До-
ситејеве рукописне „Букви-
це“). Добрим дијелом под ње-
говим утицајем формира се 
знаменити круг крајишких 
књижевника, Павле Сола-
рић (Велика Писаница код 
Бјеловара, 1779 – Венеци-
ја, 1821), Сава Мркаљ (Сје-
ничак, Кордун, 1783 – Беч, 
1833) и Јован Дошеновић 
(Почитељ, Лика, 1781 – Бу-
димпешта, 1813): посред-
ници европских литература 
(италијанске, њемачке), фи-
лолози, књижевни историча-
ри, реформатори српске ћи-
рилице и пјесници, на путу 
ка романтизму. Њима је дије-
лом животних путева близак 
Герасим Зелић (Жегар, 1752 
– Будим, 1828), аутор значај-
ног Житија (1823), аутоби-
ографске прозе, жанра који 
ће међу крајишким Србима 
имати истакнуте заступни-
ке (Н. Грујић, С. Матавуљ, 
М. Жицина, М. Миланковић, 
Д. Медаковић...). 

Нова генерација краји-
шких Срба обогаћује и срп-
ску и хрватску књижевност. 
Идеја о илирској нацији и 
илирском језику, о заједнич-
ким политичким циљевима 
Срба и Хрвата, 40-их година 
19. вијека, привукла је пје-
сника Огњеслава Утјешено-
вића Острожинског (Остро-
жин, 1817 – Беч, 1890), ау-
тора збирке пјесама Вила 
Острожинска (1845, 1871). 
Касније је радио да у свом 
епу Недељко „слије народност 
и цркву српску“. У оквири-
ма чврстих српско-хрватских 
веза је Петар Прерадовић 
(1818-1872). Под утицајем 
рјечника и стиха народне по-
езије, држао се облика мо-
дерне европске традиције, 
класичног насљеђа (збирке 
пјесама Првенци, 1846, Нове 
пјесме, 1851), увјерен у брат-
ство двају народа.

РАЗМАХ ПРОЗЕ 
Док је прву половину XIX 

вијека обиљежила поезија, у 
другој главно мјесто заузима 
проза. То је вријеме реали-
зма, оријентације на савре-

мени живот и на друштвене 
прилике. Овај правац хвата 
маха од 60-их година, а међу 
крајишким Србима најистак-
нутији су му заступници Бу-
де Будисављевић (Бјелопо-
ље код Коренице, 1843 – За-
греб, 1919) и Симо Матавуљ 
(Шибеник, 1852 – Београд, 
1908). Први је писац Лике, 
њене традиције и савреме-
них прилика (С личке груде, 
Загреб, 1913; Из старог за-
вичаја, Н. Сад, 1914), а дру-
ги је, по обиму, разноврсно-
сти и по умјетничким резул-
татима, најмоћније књижев-
но име међу Србима из Хр-
ватске. „Као да ја полажем 
испит пред мојим писцем“ , 
написао је Андрић о Матаву-
љу. У приповијеци је дошао 
до чистог склада и јаког ути-
ска (Пилипенда, Поварета, 
Ошкопац и Била), а романом 
Бакоња фра Брне ушао у срп-
ску романсијерску класику. 
Снажно је утицао на потоње 
књижевне нараштаје. 

Нове оријентације у књи-
жевности, с виднијим отпо-
ром реализму, укључују се 
у модерну (књижевност од 
краја XIX вијека до Великог 
рата): држи се до аутономи-
је литературе, јача естетско; 
трага се за интимом, индиви-
дуалношћу и лиризмом, све 
до склоности ка мистичном 
и нејасном. У овом периоду 
издвојио се приповједач Ми-
лан Будисављевић (Корени-
ца, 1874 – С. Карловци, 1928) 
збирком Биједни људи (Загреб, 
1899), изазвавши знатну па-
жњу књижевне критике, док 
Милан Прибићевић (Сла-
вонски Брод, 1877 – Монтре, 
Швајцарска, 1937), у наслову 
своје једине збирке, У мраку и 
магли (Мостар, 1904), наговје-
штава и симболичан и соци-
јално-политички смисао своје 
прозе. Али је само Вељко Ми-
лићевић (Чаглић, Славонија, 
1886 – Београд, 1929) опстао 
као значајно име српске књи-
жевности у цјелини: роман 
Беспуће (1912) се узима као 
зачетник модерног српског 
романа с Нечистом крви Б. 
Станковића. Нов у компози-
цији, а изнад свега у беспре-
корној формалној дограђе-
ности, приповједачкој еконо-
мичности и стилској чистоти. 

Два су имена значајна за 
историју српске драме у пе-
риоду модерне. Петар Пе-
тровић Пеција (Оточац, 
1877 – Загреб, 1955) писао је 
за Хрватско народно казали-
ште, усредсређен на снажне 
душевне и еротске опсеси-

је. Најпознатије су му Ркаћ 
(1904), „драма из народног 
личког живота“, и комедија 
Пљусак, писана у техници во-
двиља. Модерне концепције је 
стопио са готово дословним 
преузимањем живе говорне 
ријечи личког завичаја. Ђу-
ро Димовић (Јасеновац, 1872 
– Београд, 1966), жанровски 
разностран, књижевни глас 
је стекао на драмским дјели-
ма извођеним у позориштима 
Загреба, Прага и Београда. Те-
матски из народне традиције 
или средњовјековних хагио-
графских списа, по обради су 
у традицији театра модерне 
(за њега „нова стварност ни-
је пучки већ магијски реали-
зам“). У овом раздобљу глас 
угледног пјесника стекао је 
Мирко Королија (Кистање, 
1886 – Шибеник, 1934), засту-
пљен у Антологији Б. Попови-
ћа (1911). У крајишко пјеснич-
ко насљеђе се уклапа снажном 
националном тематиком, ро-
манским формама, високим 
артизмом, разиграним вер-
бализмом, па и екстремним 
спојем паганске путености и 
звучне хероике (В. Десница). 

АВАНГАРДА; СОЦИЈАЛНА 
КЊИЖЕВНОСТ 

Послије Великог рата кра-
јишка грана српске књижев-
ности у авангардним стру-
јањима постаје један од ње-
них центара: Љубомир Ми-
цић (Сошица, Јастребарско, 
1895 – Качарево код Панче-
ва, 1971), оснивач зенити-
зма, интернационалног по-
крета (часопис Зенит, Загреб 
– Београд, 1921-1926); његов 
брат, Бранко Ве Пољански 
(Сошице, Јастребарско, 1898 
–  Париз, 1947), те Драган 
Алексић (Бунић, код Коре-
нице, 1901 – Београд, 1958), 
заступник дадаизма и ради-
калног раскида са претход-
ном литературом. Сви оспо-
равају традиционалне обли-
ке и друштвена начела, на-
пуштају смисаону кохерент-
ност текстова, јачају везе са 
ванлитерарним и са непо-
средним искуством. Визуел-
ним конструисањем текстова 
приближили су поезију мо-
дерном сликарству и иску-
ствима филма.

Умјеренију струју, веза-
ну за европски експресиони-
зам, обнову реализма и мо-
дернизма те јачање социјал-
не књижевности од 30-их го-
дина обиљежиће Н. Бартуло-
вић, В. Велмар-Јанковић, 
М. Кашанин, посебно браћа 
Петровић (Емил и Петар), 

док ће се у поезији афирми-
сати Ј. Хрваћанин, браћа 
Ђукић (Бранко и Душан), 
Д. Јерковић и В. Влаисавље-
вић. У покрету социјалне ли-
тературе истакнуто мјесто је 
заузела романсијерка Милка 
Жицина (Првча, Славонија, 
1902 – Београд, 1984), с дје-
лима која су превођењем сте-
кла интернационални углед 
(Кајин пут, 1934). 

Књижевност за окупаци-
је и народноослободилачког 
рата усредсредила се на Срп-
ску ријеч (1943 – 1955, ота-
да Просвјета), а по ослобо-
ђењу српски писци објављу-
ју у хрватским књижевним 
гласилима и у Просвјети, је-
дином српском листу у Хр-
ватској. Врло брзо најистак-
нутије књижевно име међу 
Србима у Хрватској поста-
је Владан Десница (Задар, 
1905 – Загреб, 1967). Јавио се 
већ у свом Магазину Сјеверне 
Далмације (1934-1935), али 
је тек романом Зимско ље-
товање (1950) изазвао књи-
жевну критику. Нападнут из 
идеолошких разлога, роман 
је у иностранству оцијењен 
као један од умјетнички нај-
значајнијих европских одзи-
ва на рат. Врло успјеле збир-
ке приповиједака из далма-
тинског живота слиједио је 
роман Прољећа Ивана Гале-
ба, књига мисли и асоцијаци-
ја, дигресија, слика, есеја, и 
књига јединственог напора да 
се раздешеност људске суд-
бине стави истовремено као 
пројект приче и пројект пое-
тичке расправе, у стилизаци-
ји која је готово без премца 
по естетској функционално-
сти сваког детаља. Уз Десни-
цу треба поменути и Мирка 
Жежеља (Бенковац, 1907 – 
Загреб, 1980), романсијера 
модерне и историјске тема-
тике и Роксанду Његуш (Др-
ниш, 1915 – Београд, 2008), 
која је из међуратних соци-
јалних тема својих првих ро-
мана ушла у изгон Срба из 
Хрватске (Отписани из ру-
жичасте зоне, 1998). У овој ге-
нерацији су се издвојили пје-
сници Владимир Поповић 
(Задар, 1910 – Загреб, 1995) и 
Григор Витез (Косовац, Оку-
чани, 1911 – Загреб, 1966), 
обојица и темама и ставови-
ма везани за НОБ. Поповић 
је поемом Очи (усташки зло-
чини око Удбине, 1942) стао 
у ред с Јамом И. Г. Ковачића 
и Стојанком мајком Кнежо-
пољком С. Куленовића, а Ви-
тез је постао jeдан од најпо-
пуларнијих пјесника за дјецу 
у српско-хрватском књижев-
ном простору. Нешто мла-
ђи, истом периоду припада 
и Војин Јелић (Книн, 1921 
– Загреб, 2004), један од нај-
плоднијих писаца Крајине, 
с девет романа, међу којим 
је по обликовању казивања, 
одсуству идеолошких пара-
метара, снази језичког нату-
рализма и лирским парабо-
лама најуспјелији Анђели ли-
јепо пјевају (1953). 

Књижевни рад Срба у Хр-
ватској за вријеме социјали-
стичке Југославије губи по-
степено националну само-
сталност, сведен на један 

лист и календар СКД „Про-
свјета“, да би у току међу-
националних заоштравања, 
70-их година и ови трагови 
националне идентификаци-
је били укинути. Међутим, 
писци српског поријекла, 
иако укључени у хрватске 
корпусе, испољавају знако-
ве идентитета у језику, те-
матици и односу према срп-
ској књижевној традицији. 
Млађа генерација аутора и 
ауторки поријеклом из Хр-
ватске на подручју ове ре-
публике сврстава се једино 
у хрватску књижевност, док 
у другим републикама при-
падници с овог подручја дје-
лују као српски писци, у сво-
јим дјелима одржавајући ве-
зу са завичајем. Најзначајни-
ји су прозаисти Драго Кека-
новић (Сл. Пожега, 1947) и 
Јован Радуловић (Полача, 
1951 – Београд 2018). Кека-
новић је оријентисан пост-
модернистички у првим ро-
манима и збиркама припо-
виједака (у Загребу и у Бео-
граду, али везан за завичај-
ну тематику, док се посљед-
њих деценија окреће судби-
ни српског народа и Срба по-
слије изгона из Хрватске (Ве-
прово срце, 2012). Радуловић 
је изишао на глас као при-
повједач стварносне прозе 
(Далмација), драмски писац 
који је подигао против се-
бе партијске форуме у Ју-
гославији (Голубњача), раз-
открио званичну хипокри-
зију и вратио потиснута сје-
ћања на усташке злочине. 
Романе и позније припови-
јетке тематизује око пропа-
сти српске интелигенције у 
Далмацији (Прошао живот, 
1997) и изгона 1995 (Од Ог-
њене до Благе Марије). У мла-
ђим генерацијама, које су 
се расијале по Србији, као 
прозаисти су се афирмиса-
ли Анђелко Анушић, широ-
ким панорамама из истори-
је крајишких Срба и Мирко 
Демић, аутор постмодерних, 
неоавангардних романсијер-
ских, новелистичких и мје-
шовитих облика.

У поезији крајишких Ср-
ба издваја се неколико пје-
сничких опуса, настајалих 
послије Другог свјетског ра-
та. Међу њима најистакнути-
ја мјеста имају Дара Секу-
лић (1931), Бранислав Зељ-
ковић (1927-2002), Милош 
Кордић (1944), Здравко Кр-
становић (1950), Небојша 
Деветак (1955-2018), Нико-
ла Вујчић (1956) и Ђорђе 
Нешић (1957). Различити по 
степену модерности и тема-
тици, по пјесничким обли-
цима, отворени за строге и 
слободне облике, готово сви 
су у својој поезији направили 
оштар тематски заокрет по-
слије пропасти Српске Краји-
не и изгона српског народа с 
њихових вјековних огњишта. 
Књижевност крајишких Ср-
ба (Срба у Хрватској) у овом 
периоду је у свим облицима 
(фикција, документарност) и 
на свим нивоима (професи-
онална, аматерска) постала 
поуздана веза са личном суд-
бином и судбином народа.

НАСТАВИЋЕ СЕ...

БАШТИНА КРАЈИШКИХ СРБА  3.

 » СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ДАЈЕ БАРОКНИ ЛИК: Захарија Орфелин

Пројекат Завичајног удружења Сава Мркаљ из Новог Сада, 
Баштина крајишких Срба, биће приказан у пет наставака, 
од јуна до октобра, а обухватиће неколико области: истори-
ју, фолклор, књижевност, етномузику и сакралну баштину. У 
сваком од наставака биће приказан извод из текстова који 
много шире обрађују наведене области, а који ће до краја 
године бити објављени у књизи Баштина крајишких Срба. 
Циљ пројекта је да се кроз историјски оквир, од 16. вијека до 
данас, широј јавности представи и приближи материјална и 
нематеријална културна баштина крајишких Срба. 

Пише: проф. др Душан Иванић  КЊИЖЕВНОСТ
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Дo  Доњег Тишковцa села 
на Тромеђи Далмације, 

Лике и Отоманске импери-
је, испод  Црних потока гдје 
је подигнут босански устанак 
против Отоманске империје, 
стиже се  из два правца. Оба 
пута су веома лоша, уска, ма-
кадамска. Један је је од Ре-
сановаца,  други од Грахова.   

СЛИЈЕПИ ПУТ
До српског села Стрми-

ца које је у Хрватској према 
Книну води трећи пут од кога 
нема неке користи. Мало се 
користи због преласка преко 
два гранична прелаза.  Доњи 
Тишковац је након растурања 
Југославије много  претрпио  
када су републичке границе 
постале државне.

-Овдје  је некада живјело 
200 ђака и 700 људи са пра-
вом гласа. Данас становника 
села има врло мало, али они 
заслужују да имају цјелокуп-
ну инфраструктуру, рекао је 
Драган Дивјак, предсједник 
Удружења крајишких општи-
на у Федерацији БиХ чија је 
делегација поводом поста-
вљања споменика устанку 
стигла у село.

Тишковац је некада бујао 
од живота, живјело се срећно 
уз важну пругу Бихаћ - Книн 
која је свакоме гарантовала 
запослење одмах по пунољет-
ству. Обрађивао се сваки ми-
лиметар земље, а данас је на 
некадашњим њивама и ба-
штама трава и растиње. Нема 
струје, која је некада стизала 
из Хрватске. Повратници ку-
пују или добијају као донаци-
ју соларне панеле. За кому-
никацију користе класичне 
мотороле, јер нема сигнала 
мобилне телефоније. 

-Некада је било, дођеш из 
војске и одмах сутра идеш да 
радиш на жељезницу. Радило 
се напорно свако је од детета  
па надаљеимао своје задуже-
ње. Ниси имао када ни девој-
ку да погледаш - прича Бор-
ко Вукобрат, сада београдски 
пензионер а некада запосле-
ник савезне полиције. 

Он је обезбjедио превоз 
споменика тешког 600 кило-
грама из Београда и лично га 
превезао до Доњег Тишков-
ца гдје га је уз помоћ Јове 

Јарића и осталих мјештана 
поставио на бетонско посто-
ље.  Није задовољан односом 
Грахова коме село припада.

-Када сам ја ишао у шести 
разред у школи овдје је било 
око 200 ђака. Била је то нај-
већа осмогодишња  школа у 
Грахову и убједљиво највећа 
мјесна заједница.  И још уви-
јек се дрзне понеки  Грахо-
вљак да каже "што ћемо у Ти-
шковцу када нема народа". 
Док будем гмизао  долазићу 
овдје.  Ту сам растао, највећи 
дио мога срца је овдје.  Мо-
ји су родитељи на оној дру-
гој тачки , на граници Руму-
није у Накову. Мој ђед је са-
храњен тамо, тамо су моји 
родитељи, стричеви, њихова 
дјеца. Тамо ми је ђед  и отац 
и оба стрица. Тамо ми жи-
ви рођени брат,  један у  Ки-
кинди, један у  Суботици, ја 
у Београду, један у Зрењани-
ну. А овдје су ми бака и све 
четири тетке, прича  Борко. 

 На питање како функци-
онишу соларни панели Јово 
Јарић нам каже да је онај ко-
јег је купио у стању да акуму-
лира струју за неколико да-
на, док је капацитет донира-
ног  један дан. 

Разговор смо водили у ве-
черњим сатима , баш у врије-
ме када се музу краве. Нају-
печатљивија слика те вечери 
је када Јовина супруга  попут 
каквог рудара у јами носећи 
око главе повез са лампом 
одлази кравама. 

Јово држи једину кафа-
ну у селу, а некада их је би-
ло три. Каже да је овог лета 
заклао 100 јањаца. У квали-
тет  овдашње јањетине лич-
но смо се увјерили након што 
је завршена свечаност поста-
вљања споменика.

Млади Мирко Буцало чи-
ји је покојни отац са планине 
Уилице, а мајка из Тишков-

ца. нам је испричао муке 
оних који живе у Доњем Ти-
шковцу. :

-Дио села преко пруге 
1957. године одвојен је Лици, 
а 1971. године село је треба-
ло припасти Далмацији или 
Лици и можда би тако би-
ло боље, јер не бисмо имали 
проблема колико имамо да-
нас. Посебно је компликова-
но од  како је Хрватска ушла 
у ЕУ - прича Буцало и дода-
је да су људи прије и посли-
је рата спојени са Книном, 
са Стрмицом. 

- Људи су ишли на посао 
у школу, али када је Хрват-
ска ушла у ЕУ, они се ништа 
нису договорили са Босном. 
Макадамски пут до Стрмице 
буквално је био затворен, то 
је за њих илегалан улазак у 
Хрватаску и свако ко би ту-
да прошао правио би вели-
ки прекршај.  Сада су стави-
ли рампу и  катанац на њу, а 
они који су добили погранич-
ну карту добили си у кључеве 
за рампу, мјесто контролишу 
камерама.

РАЈ ЗА ЛОВЦЕ
Вукови су се намножили. 

Јови Јарићу су заклали четри 
ловачка пса. Вепрова има то-
лико да  је ово мјесто прави 
рај за ловце. Дио тог раја је 
и ријека Бутижница из које 
можете да пијете воду.    

Има змија отровница. Ка-
ко су путеви какастрофални,  
девојка коју је ујела змија је-
два је преживела јер је тре-
бало пуно времена на путу  
до болнице.  

Село има доста старијих 
људи који из Хрватске при-
мају пензије. Постоји пут  
према  Книну који свака ја-
ка киша га онеспособи.  Из  
Доњег Тишковца  било је до-
ста учених људи, многи су 
далеко догурали и још при-
је рата заборавили на свој за-
вичај. Парадоксално је да су 
сада услови за живот много 
лошији него непосредно на-
кон повратка протјераних у 
акцији  Маестрал.

-Када смо се вратили 
2000-те, имали смо воз,  те-
лефон, струју. Сада нема ни-

шта.  Пругом воз не пролази, 
са ње је покрадено све што се 
могло покрасти. Пруга пре-
сијеца Хрватску и Босну  на 
много мјеста. Била би она на 
обострану корист, али је циљ 
да овдје има што мање Срба.  
Највећа грешка општине је 
то што на  нису обезбиједи-
ли струју. Било је више про-
јеката, било је и пара које је 
дала Европска комисија. Не-
јаки смо не можемо ништа да 
учинимо - закључује Буцало. 

Борко Вукобрат додаје 
да су неких десетак, петна-
ест људи добили пограничне 
карте за малогранични пре-
лаз. Међутим, мало ко то ко-
ристи. 

-Ако хоћу да видим прија-
теља са друге стране и играм 
балоте, попијем нешто, у 
другој сам држави. Гранич-
на патрола тражи личне кар-
те, и спроводи у  Книн.  Од 
добре воље судије зависи да 
ли ћеш се задржати 36 сати 
без икаквог образложења - 
каже Борко.

ОКОЛО НАОКОЛО 
У вријеме напада Хрват-

ске 1995. године Борко  је 
имао је много муке да уби-
једи оца да не остане у Ти-
шковцу и да се мора бјежати. 
У селу су примјетни трагови 
дивљања новоусташа . Шко-
ла је тада спаљена и данас је 
то рушевина. На њој је оста-
ла плоча са именима погину-
лих у  Другом свјетском рату. 

Јово Вукобрат нам обја-
шњава да је покрај школе би-
ло и обиљежје посвећено же-
љезничарима . Данас се са те 
металне конструкције не мо-
же ништа прочитати. 

-Некада смо пругом до-
лазили лако и брзо гдје год 
смо хтјели. До Книна или на 
сјевер. Данас морамо ићи на 
Дрвар или на Грахово. Нама 
је ићи наоколо куд год да кре-
немо - закључује Јово. 

Мигрантима је ово мјесто 
иделано за прелазак границе. 
Често провале у неку од на-
пуштених кућа и ту ноће, а 
знало се десити да непозва-
ни уђу у кућу и траже храну.  
 Д. БАШОВИЋ

ДОБРОВОЉЦИ

Из  Доњег Тишковца је 
1914. године 14 момака 
отишло пјевајући да се 
боре за краља и Србију и 
ниједан се није вратио.  
Водио их је див висок 
2,25 метара. 

САМО ЈЕДАН ЂАК У ДОЊЕМ ТИШКОВЦУ  
У Доњем Тишковцу је кажу  просјечно било петоро ђака по 
кући. Драган Јарић је данас једино дијете које иде у школу у 
Грахову. Општина Грахово је организовала превоз ученика 
до школе макадамским путем који је урађен прије десет 
година. Пут је доста лош,тако да је на комбију којим смо се 
возили камење пробушило једну гуму. 

ТУЖНА СУДБИНА СРБА ДОЊЕГ ТИШКОВЦА У КОМЕ ЈЕ ПОДИГНУТ УСТАНАК ПРОТИВ ТУРАКА 

Село заборављено од свих

НУКЛЕАРНИ ОТПАД У ДВОРУ НА УНИ 

Нови притисак на Србе
Черкезовац је уроњен у пади-
не најпознатије банијске шуме 
и планине. Њу су кроз историју 
упорно и званично звали Зрин, 
по мjесту које су, као једно од 
рjеђих на овом простору, насе-
љавали Хрвати. У циjелом овом 
крају су већином живjели Срби. 
Они су банијске горе између Уне 
и Купе звали једном ријечју Ша-
марица. Велика брдовита шума 
опјевана је у Другом свјетском 
рату као слободарска. У њој се 
српски народ скривао од уста-
шког ножа, а ту су Срби и Хр-
вати основали прве оружане 
партизанске јединице. На Ша-
марици се скривао и посљед-
њи војник РСК Живко Кораћ. 
Вјешто избјегавајући хапшење, 
није хтио да се повуче из зави-
чаја, а извршио је самоубиство, 
шест година послије Олује, када 
су га опколиле хрватске поли-
цијске снаге.
Шамарица је у посљедњих не-
колико година у жижи јавности, 
од када се хрватска власт изја-
снила да је баш село Черкезо-
вац у општини Двор најповољ-
није мјесто за одлагање нукле-
арног отпада.
На цијелој Банији се сви углав-
ном противе одлагању отпада 
у овом крају. Срби сматрају да, 
хтио то неко да призна или не, 
депонија значи још једно етнич-
ко чишћење. Отпад би био де-
понован у војној бази која овдје 
одавно постоји. Осим информа-
ција да је хрватска влада наја-
вила да за то постоје озбиљ-
не намјере, нема прецизнијих 
информација. Када смо хтјели 
да фотографишемо предвиђе-
но мjесто није нам дозвољено, 
а полиција је захтиjевала да се 
униште фотоси капије напра-
вљени из далека.
Протести су организовани у 
свим банијским општинама, 
противе се и Срби и Хрвати, али 
људи с којима смо ових дана 
разговарали сматрају да народ 
неће нико ни да пита. Изгледа 
да ће хрватска власт имати веће 
проблеме с народом Републи-
ке Српске, па и онима из канто-
на БиХ. Черкезовац се налази 
два–три километра од Уне, ко-
ја је овдје граница. Под шама-
ричке горе спада и Радоч, нај-
виши врх овог горја, али он се 
налази с босанске стране, па се 
не сматра банијским.
Зашто хрватска влада мисли 
да је ово напуштено село та-
ко погодно за опасно смеће? 
Двор се налази на врху троу-
гла чије су двије стране готово 
једнако удаљене од Јасеновца 
на истоку, односно Глине на 
западу, симбола злогласног и 
најсуровијег етничког чишће-
ња Срба у историји. Можда и 
због великог шумског склони-
шта у Двору су цивили најма-
ње страдали, па је ова општина 
и данас након Олује већински 
српска. Када су се петрињски 
Срби у овом погрому повла-
чили пред хрватском војском 
– која је, постоје докази, зао-
стало становништво кад није 
било свједока углавном уби-
јала, а послије се правдало да 
је ријеч о паравојсци – одсту-
пало се управо преко Шама-
рице, а старијем народу који 
памти претходни рат било је 
јасно да Крајине више нема. 
Ова област у Другом свјетском 
рату никад није пала, а овај пут 
је напуштана. Разочаране же-
не су бацале кључеве од кућа, 

свјесне да им више неће бити 
потребне.
На другом шамаричком пу-
ту, прозваном Дворска цеста, 
који води од Глине, такође су 
схватили да од спаса у шуми, 
као некада, неће бити ништа. 
Осим Банијаца ту су пресјецане 
колоне избјеглица и с Кордуна. 
Преко такозване суве међе, на 
обронцима планине, надирали 
су муслимани, у међувремену 
названи Бошњацима. Они ко-
ји су преживјели масакр цивила 
из колона на „Дворској цести” 
тешко израњавани завршили 
су и у загребачким болница-
ма гдје их је одвезао Унпрофор.
Припадници међународних 
снага, са задатком да штите 
цивиле, ту су се нашли пошто 
се стање смирило. Крајишни-
ци су причали да су тада схва-
тили да крајишка војска није ни 
планирала да се одупре напада-
чима на резервним положајима 
баш на Шамарици, а то је народ 
очекивао. Хрватски медији су 
послије тог масакра, емитују-
ћи слике разбацаних трактора, 
приколица, па и крвавих тра-
гова, лажно тумачили да је све 
урадила српска војска тенкови-
ма јер јој је у бјежању и спасава-
њу својих глава народ био пре-
прека. Требало је двије децени-
је да се огласи дански батаљон 
Унпрофора, који је открио да су 
у основној школи у Двору мучки 
побијени инвалиди у колицима, 
који су се у Олуји повукли из пе-
трињске болнице, аутобусом. У 
близини су били и Данци који 
су фотографисали тијела поби-
јених у колицима.
Да ће да нађу спас Банијци су 
вјеровали јер је та шума у њи-
ховој свијести значила слободу 
за коју су пале огромне жртве. 
На почетку Другог свјетског ра-
та у близини највишег банијског 
врха, на такозваном Чавић брду, 
основан је партизански покрет. 
Овамо су преко Саве прешли 
сисачки Хрвати и договорили 
се с многобројнијим Србима да 
дигну устанак против окупато-
ра и усташа. Поред велике базе 
овдје је основано и низ парти-
занских јединица, па и чувена 
Седма банијска ударна диви-
зија. Већину тих јединица чи-
нили су Срби.
Прва оружана акција био је на-
пад на жандармеријску стани-
цу у Банском Грабовцу 23. јула 
1941. Вођа напада је био Васиљ 
Гаћеша, који је послије прогла-
шен за народног хероја. Посли-
је акције партизани су се пову-
кли у шамаричке шуме. Навод-
но су погинула три жандарма, а 
онда су усташе кренуле у одма-
зду. Извели су из банијских се-
ла 1.290 (како пише на пригод-
ном обиљежју) мушкараца Ср-
ба, недужних цивила, одвели их 
на пољану, наредили им да ис-
копају јаме и ту су их поубијали 
и сахранили, једне преко дру-
гих. Сљедеће године у подша-
маричком селу Брубањ у уста-
шкој засједи погинуо је Васиљ 
Гаћеша, а у начин погибије до 
данас се сумња. Послије рата у 
Банском Грабовцу је обиљежа-
ван само устанак као велики по-
духват у организацији Комуни-
стичке партије, а и послије ра-
та деведесетих година прошлог 
вијека овдје се окупљају анти-
фашисти, десничари негодују, а 
медији спекулишу бројем стра-
далих и постепено га умањују.

ЂУРО ЂУКИЋ/ ПОЛИТИКА

 » Урош Вукобрат  » Јово Јарић  » Мирко Буцало 
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ОТКРИВЕН СПОМЕНИК УСТАНКУ СРБА КРАЈИНЕ ПРОТИВ ОТОМАНСКЕ ИМПЕРИЈЕ

Почаст устаницима војводе Голуба Бабића 
који су гинули за уједињење са Србијом
У мјесту Тишковац, општина Грахово, 

на Преобрaжење је откривен споме-
ник устанку Срба Крајине против Ото-

манске империје. Овим је исправљена велика 
неправда према Србима овог краја поносних 
људи јер је устанак који је водио војвода Голуб 
Бабић, био скоро потпуно заборављен. Да у 
устанку није учествовао будући краљ Петар 
Карађорђевић под именом Петар Мркоњић 
још мање би се знало јер је историја у први 
план ставила устанак Херцеговаца у Невеси-
њу познат као Невесињска пушка. Оно што 
устанак чини значајним је и изјашњавање 
вођа устанка о уједињењу Босне са Србијом.

Пјевачка група Личка калдрма је ојкачом 
обиљежила почетак свечаности којој су при-
суствовали и замјеник предсједника СО Др-
вар Драгољуб Бјелајац и Предраг Митић из 
конзулата Републике Србије у Дрвару. Пред-
сједник Удружења (девет) крајишких општи-
на Федерације БиХ Драган Дивјак се захвалио 
житељима мјесне заједнице Доњи Тишковац 
и Скупштини општине Грахово, коју је пред-
стављао предсједник СО Грахово Драган Пр-
па, на доприносу у остварењу идеје на којој 
се заједнички радило четири године.

– За овај споменик треба захвалити мје-
штанима Тишковца првенствено Борку Ву-
кобрату и Урошу Вукобрату из оближњих Ре-
сановаца који је покренуо иницијативу, во-
дио Одбор Удружења и извео ствар до кра-
ја. Наш задатак је да поштујемо и цијенимо 
историју, културу и обичаје – рекао је Дивјак.

 ОВДЈЕ СЕ ГАВРИЛО ОЈУНАЧИО 
ДА ПУЦА У ФЕРДИНАНДА

Урош Вукобрат, инжењер поријеклом из 
Ресановаца, који је радни вијек провео у Же-
љезницама Србије као један од директора, је 
истакао да је сан устаника било уједињење 
са Кнежевином Србијом.

– Наши преци прије 144 године дигли су 
устанак на који треба да смо поносни. Тај 
устанак је издала Аустрија. Потом моћни-
ци свјетски на Берлинском конгресу 1878. 
године дају Аустрији да влада нама и они су 
владали 40 година Босном. Нико тада ни-
је смио да говори или пише о том устанку. 

Краљ Петар, тада Петар Мркоњић, долазио 
је у Тишковац, тајно у воловским колима, 
сакривен у бурету и боравио код устаника. 
У том рату било је братства и јединства ви-
ше него икада. Из Далмације, Лике, сви су 
подржавали устанак. То је било јединство 
за понос, али је Аустрија издала, пустила 
је Турке да би ударили са леђа, из Далма-
ције, са Плавна. Тадашњи свјетски моћ-
ници нису дозволили да устанак успије 
и да будемо дио Србије. Био је то сан ко-
ји су сањале генерације. Те заслуге наших 
предака су нешто о чему треба да говори-
мо, да говоримо о томе што је било овдје 
у Црним Потоцима, у Тишковцу. Гаврило 
Принцип чувајући овце на Обљу одакле је 
могао да види ова брда, гледао је стално 
овамо, у Црне Потоке, у залазак сунца и 
размишљао о томе шта се овдје, гдје данас 
стојимо, десило. Ојуначио се, убио је Фер-
динанда, избио је свјетски рат и уништено 
је аустријско царство, а буна је уништила 
турско. Нама се стога свете и западњаци и 
источњаци. Ми сада испаштамо, али ми не 
треба да бринемо, ми смо снага и има да 
опстанемо, а опстаћемо ако будемо ције-
нили оно што су наши преци чинили. Овај 
споменик смо подигли да се зна да су овдје 
ти Црни Потоци, да је овдје дигнут устанак 
и да је одавде то кренуло. Ја само потен-
цирам оно што је наше и да не смијемо да 
се тога устанка одричемо, већ треба да се 
поносимо што смо одавде и што смо такви 
и што смо то урадили. Живјела Тромеђа.

Историчар Ненад Урић био је као запосле-
ник Историјског института у Београду разо-
чаран тиме да је историјска наука потпуно 
избрисала чињеницу да су устаници прогла-
сили уједињење са Србијом. Урић се извиња-
вао што нема глас „снажан као што су имали 
устаници који су своје саборце могли дозва-
ти на 200 метара.

– Они су се дозивали гласом, али и трубом 
која се звала горија. Њеним звуком окупљали 
су се послије бојева, али и разгонили непри-
јатеља. Голуб Бабић у почетку није био овдје 
присутан, био је у Загребу код Илије Гутеше 
гдје је прикупљао оружје. Требало је да добије 
350 пушака. Тај поход на Беговску кулу у Ти-
шковцу предводио је његов брат Миле. Био је 
крупан, јак, угледан. Као омиљеног, великог 
човјека звали су га Милинџа. Послије Првог 
српског устанка када је наговјештена слобода 
српског народа било је више устанака. Мора 
се рећи да је моторна снага увијек била Херце-
говина. Тако је било и у овом устанку. Због че-
га је то тако? Они су се много темељније спре-
мали. Прво, код њих се много теже живјело и 
они су упорно настојали да се ослободе и ве-
лике су жртве полагали. Друго, велика је пред-
ност што су могли да се ослањају на Црну Го-
ру, рекао је Урић.

НИКАДА ТЕ НИСАМ ВИДИО, 
АЛИ ТЕ ПОЗНАМ ГОСПОДАРУ

Урић је испричао како је почео устанак.
– Овај крај је био доста насељен, како се 

то може видјети из турских пописа. Тај со-
цијални моменат је био кључан код свих 
тих устанака, осим те тежње за слободом. 
Када Голуб Бабић долази из Србије гдје се 
био склонио послије Дољанске буне, и ов-
дје од једног од имућнијих сељака, Јована 
Шкундрића као најугледнијег у селу, тра-
жио да он подигне устанак, овај то одбија. 
Рекао је: тек сам се оженио, очекујем дије-
те. Али назвао је Бабића господарем, иако 
га до тада никада није видио. У то вријеме 
само Милоша и Карађорђа су тако звали. 
Познаш ли ме Јово, питао је Бабић, а овај 
је одговорио: Никада те нисам видио, али 
те познам, господару. Откуда тај углед ја 
из свега што сам прочитао нисам могао да 
сазнам. То је једна страна приче. Друга је 
да су сами Турци послије устанка у Херце-
говини у јулу, осјећали да овдје долази до 
комешања. Да ће бити устанак нису крили 
ни у Србији, ни Срби из Војводине, ни ови 
овдје. Некако је најрадикалнија била ново-
садска Застава која је писала да ће на Пре-
ображење доћи до општег устанка у Босни. 
Турци су то пратили и почели да хапсе по 
селима и зато је устанак избио прије време-
на. Због тога је много људи страдало. Значи, 
нисмо били дипломате, нисмо скривали на-
мјере. Буне су успјешне само када изнена-
диш противника.

ГРЧКА, РУМУНИЈА И БУГАРСКА 
НЕЋЕ ПРОТИВ ТУРСКЕ

Србија је била та нада да устанак може 
успјети. Србија је не само својим постоја-
њем као аутономна кнежевина него и сво-
јим дјеловањем настојала да помогне осло-
бођење српског народа.

– Дуга је прича зашто устанак није могао 
успјети. Ријеч је о односу међу великим си-
лама и Србија је знала те околности. Јован 
Ристић, тада министар спољних послова је 
говорио: Нисмо сигурни да можемо сада 
побједити Турску, али ако изостанемо са-
да, изгубићемо повјерење српског народа у 
тим крајевима. Србија је покушавала много 
пута да обнови савез из времена кнеза Ми-
хајла Обреновића са Грчком, Румунијом, 
Бугарском, али није успјела. Непосредно 
пред рат склопила је савез са Црном Гором.

Дакле, Ристић је рачунао да може да се 
подигне око 15.000 људи. Могло је и више, 
али није их било јер није било оружја. Када 
су Срби напали Петровац, на стотине мла-
дића је чекало да добију оружје. Нестало је и 
муниције. На овом простору осим Тишковца 
устаници су ослободили Грахово као најве-
ће мјесто на овом простору, али нису Кључ, 

Петровац, Ливно. Штаб устанка био је овдје 
у Црним потоцима. Голуб је рекао: ја сам до-
шао да ослободим све од Бихаћа до Ливна.

ПРОГЛАС О УЈЕДИЊЕЊУ 
БОСНЕ СА СРБИЈОМ

Устаници су у марту 1876. имали највећу 
територију, али већ сљедећег мјесеца су по-
тиснути у планинске крајеве, потом је ушла 
Србија у рат са Турском, али није било до-
вољно наоружања, муниције, хране. Главни 
одбор је био у Новој Градишци гдје је био 
Васо Видовић, а овамо је у име одбора био 
Спасоје Бабић.

– Крајем јула Симо Билбија и још неки 
устаници са подручја Баније послали су пи-
смо Васи Видовићу тражећи помоћ за из-
бјеглице. Он одговара да је Србија у рату и 
да нема ко да шаље. Видовић објашњава да 
кнез Милан има 150.000 војске и да мора то 
да одржава. Одговор Билбијаже све говори: 
Па и ми смо његова војска. То показује ве-
лику везаност овог краја за Србију. Проглас 
о уједињењу Босне са Србијом у исто врије-
ме када су Херцеговци прогласили уједиње-
ње са Црном Гором први је потписао Голуб 
Бабић. Они нису могли због борби да одр-
же скупштину која би се о томе изјаснила, 
па је око 30 истакнутих Срба из овог кра-
ја потписало тај проглас о уједињењу. Пи-
сао сам чланак за Зборник САНУ о БиХ и 
питао многе о томе. Нико ништа не зна, то 
је чињеница која је потпуно заборављена. 
Знам да је то немогуће, немогуће је било 
за оне просторе који су уз Србију, а камо-
ли овдје на далекој Тромеђи. Али то је би-
ла воља народа.

У најбољем периоду када је из Србије по-
слат пуковник Милета Деспотовић. Њему је 
4. августа 1976. године Голуб Бабић предао 
команду над устаницима којих је било око 
3.000. Међутим, преко јадранске луке Клек, 
помоћ Турцима шаље Цариград. Стижу ба-
шибозуци наоружани острагушама пушка-
ма. Српска војска је имала пуњење сприје-
да, а већ у то вријеме било је пушака које су 
могле по пет метака да испале. Априла 1877. 
Руси улазе у рат са Турцима што нагло по-
правља положај устаника. Црни потоци били 
су неосвојиви, али Аустријанци пропуштају 
Турке да ударе са леђа. Другачије није мо-
гло јер је Војна крајина била велика потпора 
устаницима. Тачно годину дана након дола-
ска пуковника Деспотовића, 4. августа 1877. 
пропао је устанак. Мање групе наставиле су 
отпор скривајући се у планинама.

– Из Србије, која је била врло исцрпљена 
ратом, савјет је био да се не гине, да се уста-
ници умире. То треба разумјети јер је пред 
крај рата турска војска била двоструко већа. 
Устаници, међутим, нису то потпуно пошто-
вали, закључио је Урић. ДРАГАН БАШОВИЋ

ПОШТОВАНИ ВОЈВОДА

Све велике старјешине од Грмеча до Ливна 
поштовали су Бабића као свога старјешину. 
Према ријечима Урића, Бабић јесте био 
прави вођа, али је и много других заслужно 
за устанак. То показује податак који се 
може наћи у Архиву Србије да је на другу 
скупштину у марту 1878. у Тишковцу из ових 
крајева дошло 400 посланика. Тада се већ 
наговјештавало да ће БиХ бити дата Аустро-
угарској и они су расправљали шта чинити.

 » ПОРЕД СПОМЕН ПЛОЧЕ ПОСВЕЋЕНОГ ГОЛУБУ БАБИЋУ И ЊЕГОВИМ САБОРЦИМА:  Драган Прпа, Предраг Митић, Драган Дивјак и Предраг Стефановић (десно од споменика) 
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ЗАПИС СА МОСТА У ВИШЕГРАДУ

Први пут, а као да сам га хиљаду пута прешао…
ПИШЕ: МИЛОШ КОРДИЋ

„Мост је стајао као осуђен, али још у 
суштини недирнут и цио, између два за-
раћена свијета.” То је посљедња речени-
ца XXIII, претпосљедњег поглавља рома-
на На Дрини ћуприја српског нобеловца 
Иве Андрића.

Тек што је прошло нешто више од сто-
тину година послије догађаја на који се 
односи та реченица, стојим на том 
мосту. А ради се о мосту на ри-
јеци Дрини у Вишеграду, ко-
ји је подигао Мехмед-паша 
Соколовић. Велики везир 
Отоманског царства. Ср-
бин рођењем. А Турчин 
данком у крви.

Андрићева реченица 
односи се на мост чија је 
градња завршена 1571. го-
дине, по хришћанском рачу-
нању времена. Или 975. по Хеџри 
(пресељење Мухамедово из Меке у Ме-
дину, 16. јула 622. године н. е, од када 
мухамеданци рачунају своје године – 
по Лексикону страних ријечи и изра-
за Милана Вујаклије). Док су „два за-
раћена свијета” у том тренутку, у тим 
годинама на које се односи реченица, 
били аустроугарски и њемачки окупа-
торски свијет на једној страни и српски 
ослободилачки свијет у Првом свјет-
ском рату на другој страни.

На тренутак застајем. Па, стојим. За-
тим лагано, све ногу пред ногу, корачам 
по сјајним, модерним бијелим плочица-
ма којима само малко као да је додато 
окер нијансе. Па ми се чини да оне не 
припадају архитектури историје овог 
каменог моста. Само на тренутак то ми 
се чини. Јер се одмах преносим до ових, 
ововремених мајстора који су, претпо-
стављам, нема томе давно поплочавали 
површину моста којом пјешаци (овим 
мостом само они) ходају, прелазе мост, 
и који, види се, ти врсни мајстори вјеро-
ватно нису могли другачије. Који нису 
могли да врате мосту ону његову слав-
ну, каменосну историјску некадашњост.

Кишица малко би, па малко не би. Ви-
ше не би, него би. (А и какав је то мост 
без кишице?! Какав је то узани простор 
поред Дрине, ни долина ни кланац – ошу-
мљени простор око своје зелене Дрине 
воде – ако није малко замрачнији? Јер 
дневног свијетла сасвим је довољно и од 
моста. Од камених блокова тако вјешто 
уграђених у њега да је тешко и разми-
шљати о томе: како, када, од ког каме-
на, колико година, вјекова…) Плочице су 
клизаве па мора добро да се пази на крх-
ке кости година у кожи у којој их носим 
кроз све дубљу своју старост. И коју, ту 
старост, док застајкујем и стојим, у мо-
сту видим. Јер Андрић пише:

„… оне неколике десетине година из 
средине деветнаестог вијека за који је 
турска царевина догоријевала у тихој 
грозници. Мјерене оком савременика, 
те су године изгледале сразмјерно мир-
не и срећне, иако је у њима било повода 
за бриге и страховања, иако су наилазиле 
и суше и поплаве, и опасне заразе, и уз-
будљиви догађаји сваке врсте. Само, све 
се то дешавало споро, постепено, у крат-
ким трзавицама међу дугим затишјима…

А мени, сада, овог часка, те године из-
гледају као да су се поредале овдје гдје 
стојим. Гдје лагано ходам, па поново за-
стајкујем. Овдје, гдје ослушкујем врије-
ме које не осјећам као садашње вријеме, 
него као оно које је мени ово у коме су 
те године, те недавне моје године „из-
гледале сразмјерно мирне и срећне…”

Али, каква варка: нису!
Спорост оног времена вјероватно је 

условила брзину овоме времену у коме 
су се изненада, на просторима некада-
шње, тек почетком друге половине 20. 
вијека наоко смирене Босне и Херцего-
вине, нашла, не дакле два, него три зара-
ћена свијета. На несрећу људску, народну 
(и муслиманску, и српску, и хрватску), по 
чијим се лединама, лединама тог наро-

да (или тих народа), по 
његовим шумама, пла-

нинама, селима и каса-
бама шире пустиње сада-

шњости: младих је све мање, 
посла нема, а само се туристи, 

мигранти и припадници племена арап-
ских нафтних магната множе и купу-
ју, посебно на бошњачким просторима. 
Много тога купују што је од непокретно-
сти на продају. И даље, та би садашњост, 
ускоро, а не дао Бог, могла остати и без 
свијета своје будућности ако настави ова-
ко, како и каква сада постоји: са пустим, 
непрегледним пропланцима и путеви-
ма без народа, с оронулим, давно напу-
штеним кућама по ријетким селима, са 
пропланцима и пољима без стоке… Тек 
су се краве и овце могле видјети по па-
шњацима кад се од Невесиња иде пре-
ма Гацком, у Републици Српској. Па се 
од села Луке, Рибара и Фојнице уђе на 
почетке Гатачког поља, односно у села 
Градину, Луковице, Надиниће… Лива-
де уредно покошене, све се зелени, тра-
ве до миле воље, краве и овце пасу. Рје-
чица Мушница на мјестима пресуши-
ла, нема је. А онда се поново појави и 
удаљи од пута – иначе рјечице и потоци 
у тим источнохерцеговачким предјели-
ма пониру, нестају у камену, у каменим 
утробама околних планина. Али и у ка-
меним утробама широког Невесињског 
и Гатачког поља.

Да, стојим на мосту и ослушкујем то 
прошло вријеме у овом времену.

Дрина, зелена… али не само зелена 
као зелена, што би јој се тек тако мо-
гло написати, приписати – напишеш: 
зелена, па онда немаш даље муке с од-
гонетањем те посебне, да ли од плани-
на неба, или неба у планинама, или од 
смарагда њене људском оку недокучи-
ве дубине… па онда немаш муке с од-
гонетањем те посебне њене зелености, 
не, него је то она зелена боја којој се не 
може просвијетлити, па тачно одреди-
ти и написати њена, дринска зелена…

А Дрина тече као и прича Андрићевог 
романа. И причом романа Дрина тече.

И вода, ту, код стубова моста, требало 
би да се чује како незаустављиво хучи – 
не, ја чујем нешто друго. Застајем и на-
гињем се преко камене ограде и слушам 
како то камен из дубине својих вјекова 
хучи док удара: овдје он удара и распо-
лућује воду. Као огромним мачем да је 
сијече. Нагињем се, слушам и чујем да 
је то тако – тако ми се чини.

А ја и даље мало стојим, па мало 
ходам и размишљам: између којих ја 
то свјетова стојим, овдје, на вишеград-
ском мосту? Крајем јула 2019. године. 
Прошавши током два претходна дана 
предјеле свијета чудне државе која се 
зове Босна и Херцеговина, коју чине два 
њена свијета: свијет Бошњачко-хрват-
ске федерације као свијет једног и сви-
јет Републике Српске као свијет другог 
ентитета… Прошавши, велим… имам 
осјећај, тог тренутка, ту, на мосту исто-
рије, књижевности, градитељског уми-
јећа, ратова, граница једних царста-
ва која су преко тог моста Дрину пре-
лазила, одлазила у освајања, враћала 
се поражена, одумирала, нестајала… 
Друга била поробљавана, уништавана 
и нека, само нека, поново ницала као 

из пепела… Имам осјећај да свега то-
га нема. Да ништа од тога није ни би-
ло. Да су ту само Дрина и њен камени 
мост. Мост који је премошћује како би 
се могло прелазити из једног људског 
времена у друго.

Туристи су данас, овог дана, ријетки 
око моста и на мосту. Али их има. Истина, 
много више у Андрићграду. Неке странце 
чујем како се оглашавају на енглеском, 
њемачком… а претходна два дана мно-
го више сам се наслушао арапских јези-
ка по бошњачком Сарајеву, Мостару, на 
извору ријеке Буне код Благаја… И да 
сам те арапске чуо на мосту, вјероватно 
бих застао и прозборио, онако спотиха, за 
себе, како је, ево… ево је поново, ево оне 
давне границе „између…”, и тако даље.

Па се сјетим оног јадног створа који 
је, 1992. године, пријетио да ће срушити 
мост. Заувијек срушити. Али, десило се 
– није га срушио. Прст судбине? Алах? 
Христ? Ко је ту побиједио? Ко је зауста-
вио јадног створа који је знао какву би 
светињу срушио? Светињу, симбол по-
бједа и пораза, пораза и побједа „изме-
ђу два зараћена свијета”. Тај мост, ко-
ји је симбол и свједок људског трајања. 
Свједок српског постојања и опстајања и 
с једне и са друге стране Дрине. Српског 
постојања много давнијег од овог давног, 
словенског, који смо учили и којим нас 
и даље кривотворитељи уче.

Први пут сам на вишеградском мо-
сту. Исти је као и на мојој, читајући ро-
ман, давно створеној слици. И на Дрини 
је која тече, тече, тече… И пет пута у пет 
држава читао сам и прочитао роман На 
Дрини ћуприја. И сваки пут били су ми 
другачији: и Дрина, и мост, и градитељи, 
и народ, и војске, и мост, и историја…. 
И поново мост. И они мостови о којима 
је Иво Андрић много тога мудрог, дубо-
ко људског написао, али увијек упитног 
кад је премошћивање у питању. Никад 
он није сумњао у мостове колико у оне 
који их граде, подижу, којима они слу-
же, који прелазе преко њих. Одувијек су 
они, кроз вијеке вјекова, били у питању.

И сјећам се кад сам прелазио, у свом 
родном крају, мост на ријеци Уни изме-
ђу Костајнице и Босанске Костајнице, та-
кође сам застајкивао, стајао. Да, и ту је 
то био мост, кроз дугу историју, „између 
два зараћена свијета”. А да ли се поновио 
својим постојањем између…

… А вријеме мили смртоносно пола-
ко. И чини му се да му овај мост преко 
кога је хиљадама пута прешао, али који 
никад добро није погледао, лежи сада 
цијелом тежином на плећима, као нео-
бјашњива и судбоносна тајна, као мора у 
неком сну, али сну без буђења…

Пише Иво Андрић при крају романа 
о судбини газда Павла који је само од-
једном све изгубио.

Стојим и даље на мосту и сјећам се да 
сам и сам као газда Павле…

А како ми је само давна жеља била да 
бар једном видим, да стојим, да лагано 
корачам по мосту који премошћује не 
само ријеку Дрину него и границу „два 
зараћена свијета”.

Стоји мост, стојим ја, а само вода те-
че. Вода без повратка до мјеста на коме 
ми стојимо.

Па ми се чини да сам и сам хиљадама 
пута преко тог моста прешао.

ПЕНЗИОНИСАНИ ГЕНЕРАЛ ВРС  
СТЕВАН ТОМИЋ ОТИШАО У ВЈЕЧНОСТ

Уз највише војне и државне почасти, у 
Горњем Драгаљевцу код Бијељине са-
храњен  je пензионисани генерал Војске 
Републике Српске /ВРС/ Стеван Томић 
који је у 73. години преминуо на Војноме-
дицинској академији у Београду.
Након опијела у манастирској Цркви 
Светог Архангела Гаврила у родном 
Горњем Драгаљевцу, генерала Томи-
ћа је на посљедњи починак испратио 
велики број мјештана, пријатеља, са-
бораца, војника, те генералова породица. Одликован је Орде-
ном за војне заслуге са сребрним мачевима, Орденом народ-
не армије са сребрном звијездом, Орденом за војне заслуге са 
златним мачевима и Орденом Његоша другог реда. Опроштај-
ним говором, у име сабораца, од Томића се опростио генерал 
Петар Шкрбић који је истакао да су Томићу у богатој војнич-
кој каријери додијељена бројна одликовања у Југославији и 
Републици Српској.

Братоубилаштво се 
једино може исправити 
измирењем и опростом
Традиционално сваке годи-

не 7. августа  на Централ-
ном саборишту у Горњем Зао-
стру одржава се ”Вече гусала, 
поезије, историје и традици-
је“ у оквиру којег је ове годи-
не уприличена промоција ро-
мана, писца Жељка Чуровића 
”Црвена Гора”.

О књизи су говорили Бра-
нислав Оташевић, књижев-
ник, Горан Киковић, истори-
чар, Миладин Јоксимовић, 
књижевник и аутор.

Историчар Горан Киковић 
је рекао да је деценијама по-
тискивано све оно што је би-
ло национално српско

- Нису случајно та време-
на названа ”вуненим”. Нажа-
лост, још нису прошла и данас 
се не смије казати онако ја-
сно и гласно своја национал-
на припадност. Ми смо једи-
ни народ који се споримо око 
тога шта смо и ко смо– рекао 
је Киковић.

Књижевник Бранислав 
Оташевић је истакао да би 
овај роман требало да буде 
обавезна лектира за будуће 
генерације, како се више ни-
кад не би догодило да удари 
брат на брата.

Чуровић је истакао да је у 
вријеме Другог свјетског ра-
та лако било манипулисати 
са младим људима који, ва-
спитан и у духу патриотизма 
је било важно једино да се бо-
ри против окупатора. 

- У  току рата имали смо 

двије југословенске војске, ни-
смо имали српску. Рат је намет-
нуо брато-убице, кумо-убице и 
оче-убице… То је једна истина 
којој морамо погледати у очи 
и коју морамо исправити, а то 
можемо искључиво и једино 
измирењем и опростом” – по-
ручио је Чуровић.

Током вечери учествовали 
су пјесници Миладин Јокси-
мовић, Давид Лалић, Вулко 
Шћекић, Милован Зековић, 
Радован Обрадовић и Радо-
је Мишковић познати народ-
ни гуслари: Радојица Бугарин, 
Милоје Бугарин, Вујадин До-
брашиновић, Жељко Чуровић, 
Синиша Петрић, Жарко По-
повић и Арсеније  Поповић.

Вече је увеличала пјевач-
ка група Удружења народног 
стваралаштва ”Ђурђеви Сту-
пови” из Берана.

Наредног дана у цркви Св. 
мати Параскеве у Горњем За-
остру, одржана је литургија а 
потом  парастос невино стра-
далим жртвама и припадни-
цима Југословенске краљев-
ске војске у Отаџбини у Дру-
гом свјетском рату. Потом је 
традиционално посјећен гроб 
војводе Милана Добрашино-
вића, који је један од покрета-
ча овога сабора у Горњем За-
остру који је одржава ове го-
дине по седамнаести пут. На 
саборишту је усвојен  Проглас 
о помирењу међу потомцима 
сукобљених страна у Другом 
свјетском рату.  ГЛАС ХОЛМИЈЕ

 » Посјета гробу војводе Милана Добрашиновића

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЖЕЉКА ЧУРОВИЋА ЦРВЕНА ГОРА
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ПРЕПОДОБНА МАТИ АНГЕЛИНА  
СУДБИНСКИ ЧУВАР ПРИГРЕВЧАНКИ
У част славе, Преподобне 

мати Ангелине српске, 
КУД Пригревица је 11. 

августа одржао велики слав-
ски концерт у препуној сали 
Дома културе у Пригревици.

Поред домаћина наступа-
ли су и СКД Просвјета из Дво-
ра на Уни (Хрватска), Завичај-
но удружење Срба Озрена и 
Посавине из Борова Села (Хр-
ватска) и Дарко Лончар, сами-
чар из КУД-а Никола Тесла из 
Бачког Брестовца.

Након концерта, дружење 
је настављено свечаном вече-
ром уз освештање и сјечење 
славског колача и пригодну 
бесједу свештеника Младена 
Глушца, у присуству  протоје-
реја Душана Нишевића, све-
штеника у пензији.

НАЈМЛАЂИ ОДУШЕВИЛИ
Слава је била и прилика да 

се КУД захвали својим најза-
служнијим члановима. Ове 
године, захвалнице су добили 
Стево Арбутина, као најстари-
ји члан КУД-а Пригревица и 
Боса Мартиновић, за очување 
банијске ојкаче.

За организацију концер-
та заслужна је предсједница 
КУД-а Душица Мрђеновић. 
Она је уједно била и корео-
граф најмлађим извођачима 
који су послије само два мје-
сеца храбро изашли на бину 
и побрали све симпатије пу-
блике.

Велике аплаузе изазвале 
су и кореографије СКД Про-
свјета пододбор Двор, на чи-
јем челу је Маријан Јаноше-

вић који је за Српско коло ре-
као да Двор има дугачку фол-
клорну  традицију.

–  Послије Другог свјетског 
рата друштво се звало КУД 
Милош Чавић, након поврат-
ка српског становништва по-
слије Олује организовали смо 
се у склопу СКД Просвјета, 
пододбор Двор – рекао је Ја-
ношевић.

Имају око 60 активних 
чланова, и још око 40 који 
плаћају чланарину, долазе 
на скупштину, али не плешу 
и не пјевају.

– Велику помоћ нам пру-
жа Општина и начелник Ни-
кола Арбутина у организова-
њу Светосавске академије, у 
мају Ђурђевданске академије, 
јер Свети Георгије је храмовна 
слава Двора. У деветом мјесе-
цу организујемо концерт по-
водом Дана општине.

Иако је ово друштво ама-
терско, вриједно и предано 
раде да би своје наступе до-

вели до жељених резултата, 
што је публика у Пригреви-
ци и препознала.

– Да би се добили резулта-
ти мора се радити као профе-
сионалац да би на прави на-
чин представили прије свега 
себе,  КУД, нашу општину и 
Банију – нагласио је Јаноше-
вић додајући да имају про-
блем као и свако друштво са 
подмлатком.

БРАЋА ИЗ ХРВАТСКЕ
Да тај проблем не посто-

ји само у СКД-у рекао нам је 
предсједник Општине Двор 
Никола Арбутина наглаша-
вајући  као један од највећих 
проблема недостатак радно 
способног становништва.

– Општина Двор је 1991. 
године имала 14.555 станов-
ника, по попису УНХЦР и 
доступним подацима само 
420 становника није одлази-
ло са својих кућних прагова. 
1991. године су отишли Хрва-

ти, 1995. Срби. Према попи-
су из 2001. било је 5.742 ста-
новника, тек трећина прије-
ратног становништва. У при-
лог нам тек не иде попис из 
2011.  са 5.570 становника, 
од чега је 40 % људи старије 
од 60 година.

Што се тиче образовања, у 
Двору се примјењује Ц модел 
образовања припадника на-
ционалних мањина, што зна-
чи да дјеца имају могућност 
да као додатне предмете уче 
српски језик и вјеронауку .

Арбутина истиче да Оп-
штина  има проблем са на-
ставним кадром, а и дјеце је 
све мање у школама. Ипак 
труде се да на све могуће на-
чине пруже подрушку у очу-
вању културе, језика и тради-
ције српске заједнице у Двору.

Нешто боља ситуација је 
у Борово у којој, према ри-
јечима Зорана Баћановића, 
предсједника ове општине, 
већину од 90% чини српско 
становништво.

– Школу похађа готово 300 
ученика, по моделу А, одно-
сно, настава се одвија на срп-
ском језику и ћириличном 
писму - каже Баћановић ко-
ји као главни проблем исти-
че одлив младих људи.

Борово је на само 10 ки-
лометара од Вуковара, гдје 
је стално може осјетити нетр-
пељивост од стране хрватског 
становништва према Србима.

– Трудимо се да умири-

мо тензије, учимо нашу дје-
цу да расту у друштву које је 
различито. И не морамо уви-
јек имати исто мишљење, али 
то не значи да се морамо сва-
ђати – рекао је Баћановић и 
додао да, на жалост, има ро-
дитеља и са једне и са друге 
стране који не одгајају дјецу 
у том духу.

Културни живот у Боро-
ву је богат, током цијеле го-
дине има много манифеста-
ција и свака је изузетно по-
сјећена. Са начелником Oп-
штине Борово дошла је и ди-
ректорка Радија Борово Дра-
гана Бошњак.

ПРЕКРЕТНИЦА
Након концерта разгова-

рали смо и са Душицом Мр-
ђеновић предсједницом КУД-
-а Пригревица.

– Од прошле године слави-
мо Преподобну Мати Ангели-
ну. Одабрали смо је за славу, 
првенствено због симболич-
ног поређења њеног житија 
са нашом ситуацијом у дру-
штву. У тешко вријеме стати 
у одбрану културно-историј-
ског насљеђа, не можете без 
заступника пред Богом који је 
испуњавао на земљи исти по-
зив. То је била св. Мати Анге-
лина. На прослави прве сла-
ве сазнајемо да је, на неки на-
чин, св. Мати Ангелина ода-
брала и нас јер док је у При-
гревици деведесетих посто-
јало Коло српских сестара, 

управо они су прослављали 
св. Мати Ангелину као сво-
ју славу. Ми то нисмо знали, 
и било је веома пријатно из-
ненађење за свештеника Љу-
бишу Човића када је чуо коју 
смо славу одабрали – рекла 
нам је Мрђеновићева видно 
задовољна због добре посјете.

– Свако друштво доживља-
ва прекретнице у свом раду, 
наш опоравак траје пуну го-
дину дана и трудићемо се да 
истрајемо. Прошле године са-
мо у Пригревици смо имали 
чак 6 концерата и били су вр-
ло посјећени. Ове године, из 
финансијских разлога, при-
нуђени смо смањити актив-
ности, али вјерујем да ће до-
ћи бољи дани.

Мрђеновићева се захвали-
ла свима који су помогли да се 
ова манифестација одржи, а то 
су мјештани Пригревице, као и 
спонзори ПерСу маркети, пре-
дузеће Џими Комерц из При-
гревице, пекаре: Златни Клас 
и Прерадовић, и СТР Ранко.

– Захвалност дугујемо и 
пријатељима КУД-а Пригре-
вица Марку Теслићу и Пери-
ци Попићу, Стани Црногорац, 
Далији Радмановић и Софији 
Чугаљ, свим нашим чланови-
ма, гостима, публици и редак-
цији листа Српско коло који 
неуморно прате наш рад, као 
и Славку Полимцу Чин Чину 
бившем члану КУД-а.

ДРАГАНА БОКУН 
ФОТО: СЛАВКО ПОЛИМАЦ » Никола Арбутина  » Маријан Јаношевић

 » Начелник општине Борово Зоран  
Баћановић и Душица Мрђеновић

У Пачиру одржани 8. Завичајни дан 
У организацији Клуба избје-

глих, прогнаних и досеље-
них лица Завичај из Пачира, 
на језеру Багрема 17. августа 
одржана је по осми пут мани-
фестација Завичајни дан. Како 
нам је рекао секретар Клуба 
Павле Лужаић на ову мани-
фестацију су посебно поно-
сни, јер окупља пријатеље и 
земљаке, а само такмичење је 
ревијалног карактера. 

Такмичари су се надмета-
ли у балотању, бацању каме-
на с рамена и повлачењу ко-
нопца док су најмлађи скака-
ли у џаковима. Домаћини су 
били најуспјешнији у бало-
тању и надвлачењу конопца. 

На челу са предсједником 
Клуба досељених и прогна-
них лица општине Бачка То-
пола Милом Павлицом, дру-
го мјесто у балотању освојила 

је екипа Бачке Тополе, док је 
друга екипа домаћег Пачира 
била трећа.

У надвлачeњу канапа дру-
го мјесто освојила је Банија, 
а треће Република Српска.

Tакмичар Завичајне за-
једнице Република Српска 
био је најуспјешнији у баца-
њу камена с рамена, Слоги 
је припало друго, а Пачиру  
треће мјесто.

Организатори су учесни-
цима и гостима обезбједили 
пасуљ, а послије такмичар-
ског дијела дружење је на-
стављено уз музику.

Клуб Завичај из Пачира 
током године има бројне ак-
тивности, а препознатљиви 
су по дочеку православне Но-
ве године, када имају више од 
100 гостију, а преко дана нај-
млађе обрадују пакетићима. 
 ДРАГАНА БОКУН » Најмлађи су се опробали у скакању у врећи  » Екипе Баније, Пачира и Републике Српске
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И поред пријетњи Кордунаши и 
Банијци одржали завичајно вече
У организацији Завичајног 

клуба Кордунаша и Бани-
јаца Милош Војновић у Вуко-
вару се под јаким полициј-
ским обезбјеђењем одржало 
традиционално Кордунашко-
-банијско вече. У музичком 
дијелу програма наступио је 
вокални солиста Бране Паић.

Предсједник Завичајног 
клуба Боро Ркман навео је 
да су организатори попусти-
ли под притиском јавности и 
дијела институција и отказали 
наступ Момчила Станића Мо-
ме, прије свега због безбједно-
сти окупљених гостију. 

Ркман истиче да органи-
затори не желе неугодности 
и тензије и да су зато испо-
штовали препоруке надле-
жних институција и отказа-
ли наступ спорног музичког 
извођача.

По завршетку манифеста-
ције исказао је задовољство 
атмосфером и расположе-
њем свих учесника. 

– Показали смо да смо љу-
ди који се знају веселити, који 
се знају пјесмом и емоцијама 
вратити у завичај. У културо-
лошком смислу оним што смо 

донијели из нашег завичаја и 
што оваквим манифестаци-
јама чувамо, нисмо никоме 
ко је добронамјеран опасност. 
Напротив, својом традицио-
налном културом и обичаји-
ма оплемењујемо укупни кул-
турни миље, не само Вуковара 
већ и читаве државе. Неки су 
на нашу културу ишли ђоном 
и пријетили нам тражећи не 
само отказивање извођача већ 
и читаве културно-забавне ве-
чери. Очекивали су ваљда да 
ћемо бити неразумни и насје-
сти на оно што прижељкују и 
што им је био циљ. За тензи-
је су потребне најмање двије 

стране. У нама нису нашли, 
нити ће икада имати овакву 
врсту „партнерства” – пору-
чио је Ркман. 

Он је у име организатора 
поздравио дискретну поли-
цијску заштиту учесника ма-
нифестације, нагласивши ка-
ко ни током припрема мани-
фестације, од момента када 
су се појавиле овакве врсте 
ултиматума и пријетњи, па 
све до њеног краја, нису били 
у дилеми око уважавања суге-
стија надлежних институција.

Манифестацији су прису-
ствовали представници Зави-
чајног клуба Озрена и По-
савине из Борова, Удруже-
ња Банијаца и Кордунаша из 
Београда, Коријени из Сом-
бора, представници Завичај-
ног удружења из Голубинаца, 
замјеник вуковарско-сријем-
ског жупана Ђорђе Ћурчић и 
бројни други гости.

У ХРАМУ СВЕТОГ ЂОРЂА НА ЧУКАРИЦИ СЛУЖЕН ПОМЕН ВОЂИ ДАЛМАТИНСКИХ СРБА У БОРБИ ПРОТИВ ОСМАНЛИЈА

Стојан Јанковић јунаштвом је ушао у 
народне пјесме и српске бесмртнике
У Храму Светог Ђорђа на 

Чукарици, 31. августа, 
једанаести пут заредом, 

окупили су се поносни потом-
ци ускока из Равних котара и 
Буковице, и њихови пријате-
љи, на помену славном јунаку. 
Парастос Стојану Митровићу 
Јанковићу и његовим преци-
ма и потомцима, служио је 
протојереј Витомир Костић, 
док је домаћин овогодишњег 
окупљања био др Стеван Вук-
ша, некадашњи угледни ље-
кар и предсједник општине 
Бенковац.

Ове године навршава се 
322 године од погибије нај-
славнијег српског ускока чи-
је је јунаштво трајно записано 
на страницама српске исто-
рије. И не само историје, не-

го и поезије. А кога јунаштво 
уведе у народну пјесму, кажу 
наши стари, онда му је и сла-
ва вјечна.

Након  парастоса окупље-
нима се обратио протојереј 
Витомир Костић.

– Драго ми је да обраћа-
те пажњу на своје претке, јер 
само тако можемо да чувамо 
успомене на њих. Свакоднев-
но можемо да чујемо и види-
мо да држава Хрватска и њен 
народ жели да присвоји на-
ше јунаке, научнике и друге 
познате Србе. Сличан случај 
имамо и са Стојаном Јанко-
вићем. Задатак свих нас је да 
чувамо вјеру коју смо доби-
ли од предака до краја вије-
ка и свијета – рекао је про-
тојереј Костић наглашавају-

ћи да треба да своје волимо и 
цијенимо, али и да туђе по-
штујемо.

Након помена присутни 
су се упутили на ручак. Била 
је то прилика да се још јед-
ном подсјетимо на све оно 
што је чинио Стојан Јанко-
вић, а све је поздравио и до-
маћин овог окупљања др Сте-
ван Вукша, који је окупљени-
ма пренио поздраве првог до-
маћина овог окупљања Срђа-
на Воларевића.

– Забрињава ме начин на 
који се односимо према сво-
јој историји. Док други кра-
ду наше насљеђе, у Србији се 
ћутке прелази преко тога – ре-
као је др Вукша, показујући 
карту коју је Шафарик напра-

вио 1842. године, са становни-
штвом тадашње Аустроугар-
ске, која је обухватала и за-
падне српске земље са укупно 
два и по милиона становника.

 – Од тада, па до данас ни-
шта се није промијенило. На-
ши пријатељи са Запада ко-
ристе сваку могућност да нас 
потискују према Истоку – за-
кључио је др Вукша.

Присутнима су се обрати-
ли и Саво Штрбац, Обрад Зе-
лић, Момчило Суботић, Жив-
ко Бабић, Србољуб Зорица и 
Миодраг Линта. На крају зва-
ничног дијела, за домаћина 
наредног окупљања, изабран 
је Србољуб Зорица, а кроз дви-
је године Живко Бабић.  

 ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

МЛЕЦИ ГА НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ СВ. МАРКА
Стојан Митровић Јанковић (1635–1687), у српској народној 
пјесми чешће изговаран као Јанковић Стојан, био је 
управник морлака, сердар Котара, каваљер Св. Марка, 
коњички капетан, заповједник тврђаве Островице. 
Прославио се као вођа далматинских Срба против 
Отоманског царства. Борио се у Кандијском рату (1645–
1669) вођеном између Млетачке републике и Турске за оток 
Кандију (Крит), као и у Морејском рату (1683–1669), вођеном 
за Мореју. У фебруару 1666. заробљен је на ријеци Зрмањи 
у борби против Турака, након чега је одведен у Цариград, 
одакле је успио да се ослободи након 14 мјесеци ропства. 
За војне заслуге и показану храброст у овим ратовима и 
каснијим биткама, Млетачка република је Стојана Јанковића 
1670. године, одликовала Орденом витеза Светог Марка и 
именовала за каваљера (витеза) Светог Марка додијеливши 
му посједе од преко 100 хектара винограда и ливада и 
дворац Јусуф-аге Тунића, касније, у народу познатији као 
Кула Јанковића. Погинуо је 23. августа 1687. године током 
напада на Дувно. » др Стеван Вукша са Шафариковом картом

 » Детаљ са помена у цркви Светог Ђорђа на Чукарици 

КО ЈЕ БИО МИЛОШ ВОЈНОВИЋ
Милош Војновић по којем Завичајни клуб носи име рођен 
је на Кордуну, а био је један од лидера српске заједнице 
током мирне реинтеграције. Између осталог , био је први 
предсједник Заједничког вијећа општина те оснивач и 
потпредсједник СДСС-а. Умро је 2002. године.

На основу члана 1. Правилника о додељивању награде „Завичај мојих предака“ и Одлуке 
Управног одбора од 23. августа 2019. године, Удружење Огњена Марија Ливањска, Београд 

објављује

КОНКУРС  ЗА НАГРАДУ 
„ЗАВИЧАЈ МОЈИХ ПРЕДАКА“

за најбоље радове младих аутора, у оквиру:
- Књижевних врста (есеј, путопис, кратка прича, поезија);
- Ликовног израза (сликање, цртежи, графика, вајарство);

- Фотографије

На конкурсу могу учествовати аутори млађи 
од 18 година, радовима о завичају, који се, у 
контексту овог Конкурса, односи на подручје 
општина Ливно и Грахово. 
Један аутор може конкурисати у свакој 
области, са највише три рада.
За књижевни израз радови се достављају 
на српском језику и ћириличном писму, у 5 
(пет) примерака, а дозвољена дужина 
појединачног рукописа је највише 10.000 
словних карактера са размацима.
Уз радове ликовног израза и 
фотографије неопходно је доставити: 
оригинал рад са 4 (четири) фотографије
/копије, као и краћи опис рада.

УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА
1. Радови се достављају потписани шифром. 
Шифру можете сами формулисати по 
сопственом избору, и може укључивати 
слова и/или бројеве.
2. Подаци о аутору достављају се у посебној 
коверти насловљеној шифром, затвореној, 
у којој се налази попуњени образац са 
следећим подацима:
- пуно име и презиме,
- датум рођења,
- адресу становања,
- контакт: телефон, мејл адресу,
- краћу биографију аутора.
Образац можете преузети на 
www.omlivanjska.com
3. Коверту са подацима о аутору и саме
радове ставити у другу, већу коверту и 
послати путем поште, на адресу: 

Удружење ОМЛ, Милана Ракића 14, 11271 
Сурчин, са назнаком „За конкурс: Завичај 
мојих предака“.
Рок за достављање радова је 5. новембар 
2019. године. 
Радови се не враћају.
Жири ће изабрати у свакој категорији по три 
најбоља рада који ће бити награђени.
Информације о награђеним ауторима и де-
лима биће објављене на страници Удруже-
ња www.omlivanjska.com и страницама за-
вичајних удружења која покривају подручја 
завичаја по овом конкурсу, Извештају о го-
дишњим активностима Удружења ОМЛ, као 
и листу Српско коло.
Радови који се објаве не хонораришу се, а 
објављују се под пуним именом аутора.
Награде ће бити уручене у оквиру 
свечане манифестације коју организује 
Удружење ОМЛ или на годишњој Скупштини 
Удружења ОМЛ.

Награде се, у свакој категорији, састоје 
од плакете и новчаних износа:
ПРВА НАГРАДА: Златна плакета и новчани 
износ од 5000,00 РСД;
ДРУГА НАГРАДА: Сребрна плакета 
и новчани износ од 3000,00 РСД и
ТРЕЋА НАГРАДА: Бронзана плакета 
и новчани износ од 2000,00 РСД

Контакт телефони Удружења ОМЛ 
064/613 01 03, 064/61 55 073

Председник Удружења Никола Петровић
Председник УО  Гордана Достанић



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА САБОРОВАЊЕ  25

Повратничка смотра фолклора у Дрвару
У Дрвару је одржана 19. повратничка ме-

ђународна смотра фолклора “Аматери 
своме граду” на којој је наступило тридесе-
так културно-умјетничких друштава из зе-
мље и региона. 

Радослав Боснић, предсједник Аматерско 

културно-умјетничког друштва “Мира Лу-
кач” из Дрвара, рекао је да су  гости из Бо-
санске Отоке, Кључа, Пискавице, Гламоча, 
Мркоњић Града, Шипова, Босанског Грахо-
ва, Книна, Накова ову манифестацију учи-
нили величанственом. 

Завичајни дани на Губинској парохији
У српском селу Губин у општини Ливно, 

Завичајно удружење Огњиште организо-
вало je тродневну манифестацију Завичајни 
дани на Губинској парохији. Манифестација је 
окупила око 800 Срба из свих крајева свије-
та, а организовано је више спортских и кул-
турних догађаја. 

– Ово је манифестација која окупља људе 
који су се вратили у завичај и оне који долазе 
у завичај како би његовали традицију и сво-
јим потомцима показали одакле су им ко-
ријени – рекао је члан Удружење Огњиште 
Лазо Пајчин. Он је истакао да Срби у Ливну 
живе веома тешко.

– Српска села у Ливањском пољу су забо-
рављена од свијета, а малобројни повратници 
преживљавају. Здравствена заштита је лоша, 
путеви су уништени и недовршени, користи 
се вода из бунара, а Срби купују храну у по-
кретним продавницама – рекао је Пајчин и 
додао да је манифестација прилика да при-
вуче оне који могу помоћи повратницима.

Све је почело молитвом у Цркви Успења 
пресвете Богодорице у Губину. Окосницу кул-
турно-умjетничког програма чинио је АКУД 
Мира Лукач из Дрвара и пjесник Илија Ињац. 
Потом је наступило обраћање званица, а за-
тим ручак и народно весеље. Током дана ор-
ганизована је и акција прикупљања новчаних 
средстава за изградњу конака. 

Другог дана организован је излет на Тро-
глав, док је трећег дана приређена завичај-
на олимпијада којој је присуствовало око 
150 људи. Одржавала су се такмичења у на-
влачењу конопца, бацању камена с рамена, 
малом фудбалу и балотању. Посебну пажњу 
привукли су најмлађи.

Манифестацији су присуствовали дирек-
тор Фонда за пружање помоћи избјеглим, 
прогнаним и расељеним лицима АП Војво-
дине Душко Ћутило, вршилац дужности ди-
ректора Републичког секретаријата за расе-
љена лица и миграције у Влади Републике 
Српске Драган Штрбац, предсједник Одбо-
ра за заштиту права Срба у Федерацији БиХ 
Ђорђе Радановић, начелник општине Гла-
моч Небојша Радивојша и начелник општи-
не Источни Дрвар Милка Иванковић, као и 
помоћник начелника општине Дрвар Дра-
гољуб Бјељац. Програм су увеличали срп-
ски министри у Ливањском кантону Васи-
лија Броћета и Милош Баук, делегат из реда 
Срба у Дому народа Парламента Федерације 
БиХ Драго Пузигаћа и доцент доктор Ники-
ца Грубор. Манифестацији су присуствова-
ли и представници села Пријани код Гламоча 
са којима се село Губин побратимило. У на-

родном весељу учествовали су Крајишници 
Недељко и Драган, група Грмеч Божо и Репа 
и група Губин. Манифестацију је подржала 
Радио телевизија Републике Српске, Новин-
ска агенција Срна, као и Радио Дрвар. Фи-
нансијску подршку дало је Шумско газдин-
ство Клековача Потоци Источни Дрвар и 
српски министар у Ливањском кантону Ва-
силија Броћета.

– Током трајања манифестације све је из-
гледало као прије 25 година, односно при-
је рата, због људи који су ту били – рекао је 
члан Удружења Огњиште Обрад Вуковљак.

У седам села губинске парохије од нека-
дашњих 600 домаћинстава, данас је обно-
вљено само тридесетак кућа српских поврат-
ника. У Губину је у току градња црквено-на-
родног конака поред Цркве Успења Пресве-
те Богородице, за који је прикупљан новац. 
Српски повратници у Ливањско поље, као 
и они који живе далеко од завичаја истичу 
важност подршке Републике Српске и Репу-
блике Србије и надају се бољим временима 
за српски народ.

Један од организатора манифестације 
била је Јелена Дешић, новинарка из Дрвара 
која помаже останак и повратак Срба у за-
вичај. Она је истакла да ће Срби испод кра-
јишког неба заувијек бити на својим огњи-
штима и да ће јединствено радити на јачању 
наших односа и борбе за опстанак и останак 
на овим просторима.

– Овај простор је вјековима склон рато-
вима, исељавању и протјеривању, али увијек 
смо се враћали и нисмо дали оно што је наше 
– рекла је Јелена која је и сама отишла 1995. 
године у колони која је кренула из Книнске 
крајине, али се вратила на камен својих пре-
дака.  ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА 1, 2. И 3. НОП ЛИЧКЕ БРИГАДЕ

КО ИСТОРИЈУ ЗАБОРАВЉА,  
ОНА МУ СЕ ПОНАВЉА
У склопу програма Ко исто-

рију заборавља, она му се 
понавља у организацији Удру-
жења бораца, потомака и по-
штовалаца НОР-а, 6. Личке 
пролетерске дивизије Никола 
Тесла и 35. Личке ударне ди-
визије, 31. августа 2019. годи-
не, у Сали Дома РВИ Београ-
да, у присуству преко 70 чла-
нова удружења и „гостију”, 
одржан је Јавни скуп – Свеча-
на сједница Удружења, на ко-
јој је свечано  обиљежен Дан 
формирања 1, 2. и 3. Личке 
пролетерске ударне бригаде, 
које су касније током НОР-а 
биле у саставу  6. Личке про-
летерске дивизије.

Сједницом је предсједавао 
Вељко Жигић, а пригодни ре-
ферат о формирању, ратном 
и поратном путу наведених 
бригада, присутнима је пре-
зентовао Радован Обрадовић, 
члан УО Удружења.

Презентован је и Инфор-
мативни приручник, Лика 

1941/45. – од партизанских 
одреда, оружаног устанка, до 
формирања бригада и 6. Лич-
ке пролетерске дивизије, ау-
тора Вељка Жигића.

Присутне су поздравили 
представник Републичког од-
бора СУБНОР-а Србије, Вла-
димир Орешковић, син Мар-
ка Орешковића, НХ и једног 
од вођа устанка у Лици, који 
је овом приликом постао и 
члан Удружења, Ђуро Шка-

љац представник Удруже-
ња 8. Кордунашке дивизи-
је, као и представник Краји-
шких бригада, Драган Дивјак.

На скупу је био и пред-
ставник Представништва Ре-
публике Српске у Београду, 
Борислав Максимовић, ко-
ји је навео да му је част и ве-
лико задовољство бити међу 
борцима, потомцима и по-
штоваоцима НОП бригада и 
других партизанских војних 
формација НОВ Југославије.

– Када год нисмо били 
сложни, били смо изложени 
тешком уништавању – рекао 
је Максимовић и позвао на 
јединство и слогу.

Извођењем пригодних ре-
цитала и пјесама родног краја 
и завичаја, програм су увели-
чале пјевачке групе, ЗУГ Ћи-
ро Личка Калдрма – Дрвар и 
Изворна група Звуци Кордуна.

За озвучење и музику по-
бринуо се Радован Тртица.
 ДРАГАНА БОКУН

 » Вељко Жигић

УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА 6. ЛПУД НИКОЛА ТЕСЛА И 35. ЛУД ПОСЈЕТИЛИ ЦРНУ ГОРУ

Потомци црногорских и личких 
партизана састали се у Плужинама
У организацији Удружења 

бораца 6. ЛПУД НТ, ре-
ализована је дводневна по-
сјета Црној Гори – пивском 
крају – Плужинама, као дио 
обиљежавања Ратног путa, 
6. Личке пролетерске диви-
зије Никола Тесла, у НОР-у, 
1941/45. године. Делегаци-
ју су чинили предсjедница 
Удружења Марија Обрадо-
вић, Сњежана Михајловић, 
Радован Обрадовић, Милена 
Вурдења, Мирко Бошњак и 
Мирко Малиновић и Милка 
Маљковић Обрадовић.

Тако су се поново састали 
Црногорци и Личани, раме 
уз раме, у пивском крају, на 
Аеродрому Брезна, Боркови-
ћима, Долу…

Августа мјесеца 1944. го-
дине, срели су се са пушком у 
руци, а сада, 2019. године, са 
осмијехом на лицу и нескри-
веним поносoм што су потом-
ци славних предака, бораца 
3. Црногорске и 6. Личке ди-
визије, који су својим херој-
ским дјелима у тешким усло-
вима, у десетодневним крва-
вим борбама од 12. до 22. ав-
густа 1944. године, омогући-
ли евакуацију 1.059 рањеника 
у јужну Италију.

Како је посјета текла и 
„протекла”, довољно је на-
вести ријечи свих учесника 
које je за Српско коло пренио 
Вељко Жигић.

– „Били смо као једна сло-
жна породица, достојни на-
ших предака, ко је био пам-
тиће, а ко није жалиће” и зато 
на крају само да и овим пу-
тем и на овај начин, у име 
Делегације удружења и Удру-
жења у цјелини, изразим за-
хвалност организатору – до-
маћину, на и више него то-
плом и срдачном пријему, 
али и захвалност Комесари-
јату за избјеглице и миграци-
је Р. Србије, који је обезбје-
дио бесплатан превоз – ком-
би са возачем Гораном. 

 Д. БОКУН

 » Заједничка песма ЗУГ Ћиро Личка Калдрма - Дрвар и Изворна група Звуци Кордуна.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЖЕЉКА ДРОБЦА – БУВЦА

ИСТИНИТЕ ПРИЧЕ О ГРАЧАЦУ
– Покушао сам кроз при-

че да дочарам једно подне-
бље, природну интелигенци-
ју, менталну и физичку снагу 
и ведар дух људи са тих про-
стора. У ствари, све је крену-
ло објавом прве, па друге… 
и тако редом, прича на дру-
штвеним мрежама. Захваљу-
јући ентузијазму мојих при-
јатеља, оне су укоричене у 
једну књигу и представљене 
читаоцима. Не могу рећи да 
ме то не чини поносним јер 
на промоцији су углавном 
били људи који познају тај 
менталитет и из тог су краја. 
Мада су ми, морам признати, 
за разлику од комплимената 
мојих земљака блиских тој 
тематици, дражи били ком-
плименти мојих пријатеља из 
Београда и Србије. Схватио 
сам да Грачачке приче прева-
зилазе оквире локалне среди-
не – рекао је за Српско коло, 
непосредно након промоци-
је, Жељко Дробац, познатији 
својим пријатељима у Лици 
по надимку Бувац, односно 
Жеган, како га овдје у Бео-
граду сада зову.

Одавно сала Клуб ресто-
рана Тесла није била пунија, 
мада су овдје промоције одр-
жавали најпознатији краји-
шки књижевници и не само 
они. Пријатна домаћинска 
атмосфера, прожета личким 
хумором, акустичним гита-
рама и умјесним упадица-
ма, добрим гостима и ништа 
мање, лошијим домаћином.

Познато нам је да дога-
ђаји из прошлости, ма ка-
кви они били, добри, лоши, 
славни, мање славни, про-
сто изблиједе. Забораве се, 
ако их неко не забиљежи и 
запише. Зато ова књига, бро-
шура или како год је назва-
ли, можда најпримјереније, 
Грачачке приче, свједочи о 
једном временском раздо-
бљу од седамдесетих до де-
ведесетих година.

Дробац се дрзнуо да на-
пише ове 52 приче. Реакци-
ја је било и добрих и лоших, 
срећом по аутора много ви-
ше ових првих. То га је охра-
брило, да их, како рече „уко-
ричи”, да организује њихову 
промоцију и да позове своје 
пријатеље, књижевне ства-
раоце из Грачаца да се и они 
ове вечери представе својим 
пјесмама и причама. Успјели 
су у томе…

На почетку промоције чу-
ли смо Сузану Агбабу Сошић. 
Грачанка, која сада живи и 
ради у Бијелом Пољу, гово-
рила је стихове своје пјесме 
Немој ме сврставати. Пјесму 
је посветила Грачацу, напи-
сала од срца, рецитовала из 
душе, и за то била награђена 
великим аплаузом.

Аутор је на промоцију по-
звао и Браниславу Јованче-
вић Станисављев. Рођена у 
Дојићима, селу надомак Гра-
чаца, након егзодуса живје-

ла је у Зрењанину, сада у Бео-
граду. Дуги низ година пише 
пјесме, учествује на пјеснич-
ким сусретима, члан је Удру-
жења Поета Дунавски цвет. 
Први пут међу „својима”, по-
казала је оно што умије и зна. 
Врло успјешно…

Жељка Цвјетковић Па-
њевић дошла је из Суботи-
це. Њу је, заједно са поро-
дицом, Олуја тамо однијела. 
Својим стиховима подсјети-
ла нас је на један лички по-
точић Кривак, чија обала го-
тово запљускује њен некада-
шњи дом. Знала се ту давних 
година и Лопарева организо-
вати, познати грачачки па-
стирски сајам. Њено село се 
зове Штикада, а занимљиво 
да је ту рођен и аутор књиге, 
али према предању и Никола 
Тесла се родио у овом селу, 
тачније у порти Цркве Све-
тих апостола Петра и Павла, 
а потом са родитељима на-
ставио пут ка Смиљану, гдје 
је крштен.

Кажу да је Николу Теслу 
мајка Георгина, коју су звали 
Ђука, рођена у свештеничкој 
породици Мандић, у Томин-
гају селу изнад Грачаца, за-
дојила српским пјесмама ве-
заним за Косово и Метохију. 
Баш са тог простора стигла је 
Радица Биљић, говорећи сти-
хове своје пјесме из збирке 
Врата тишине.

Бошка Јованчевића, при-
јератног врсног правника, ду-
гогодишњег функционера у 
Скупштини општине Грачац, 
са тренутним уточиштем у 
Новом Саду, Грачани су има-
ли прилике да виде у једном 
сасвим другом свијетлу. Као 
писца двије књиге пјесама и 
као некога ко их је на себи 
својствен начин представио 
присутнима. На обострано 
задовољство…

Публици се представио 
и један од јунака Грачачких 
прича. Неку годину стари-
ји од аутора књиге, у мно-
гим причама због несташлу-
ка у младости, представљен 
само иницијалима, касније 
фронтмен групе Паук, пока-
зао је оно што најбоље уми-

је и зна. Да свира и пјева уз 
пратњу колеге Миленка Баљ-
ка. Жељко Милаковић је за-
почео пјесму Дјевојко у анђе-
ла претвори мене, а прихва-
тила је готово читава сала.

Да једино Жељко Дробац 
не пише добре приче, увје-
рила нас је својим наступом 
Силвана Цица Тинтор. Нај-
млађа од свих гостију, сво-
јом причом о Грачацу, мјесту 
гдје је рођена и одрасла, из-
мамила је громогласан апла-
уз. Најавила је да бисмо уско-
ро могли присуствовати но-
вој промоцији, овај пут њене 
књиге која је у завршној фа-
зи припреме.

На крају, дошло је врије-
ме да чујемо и аутора књиге. 
Захвалио се свим присутним, 
посебно учесницима програ-
ма. Рекао је да му је био циљ 
да њих буде што више на сце-
ни, како би за њега остало 
што мање времена. Видљиво 
је било да има трему, ма ко-
лико год то хтио да сакрије.

Прочитао је своју 52. при-
чу. Посљедњу у овој књизи, 
писану на специфичан на-
чин, само њему својствен. 
У неколико наврата преки-
дан аплаузом, а неуобичаје-
но књижевним промоцијама, 
по завршетку свог излагања 
морао је да изађе на бис.

Помало чудно, као и за-
кључак у предговору да су 
у књизи само описани дога-
ђаји, како је он рекао: „за ко-
је је чуо, а на некима и био 
присутан”.

„Приче нису измишљене, 
могуће је само да неке ни-
су провјерене”, закључио је 
Жељко Дробац, журећи, да 
уз помоћ Софије Нићифо-
ровић, свим заинтересова-
ним потпише посвету на сво-
јој првој књизи.

По завршетку церемони-
јалног дијела програма, све 
присутне у име Клуба Тесла 
поздравио је Рајко Кесић, по-
желивши аутору да настави 
да пише приче, а гостима до-
бру забаву уз музички про-
грам Драгана Никића. 

 ТЕКСТ: ЖЕЉКО ЂЕКИЋ
ФОТО: ДУШАН ЂЕКИЋ

ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА КОЛЕКЦИЈА СЛИКА ЗОРАНА ЧАРЛИЈА ЧАЛИЈЕ 

Умјетност која извире из коријена
У Галерији Book & Art 15.ав-

густа 2019. у Београду 23. 
самосталну изложбу слика 
академског сликара Зорана 
Чалије отворио је редитељ 
Александар Волић.

Ова изложба је сажетак 
или избор из неколико разли-
читих циклуса његових слика 
како би аутор, како сам ка-
же, могао да сагледа сво-
је трагање и понира-
ње у прошлост, међу 
претке.

– Не можемо да 
побјегнемо од генет-
ског кода или наших 
предака. Изложба је у 
ствари осврт и подсје-
ћање на то ко смо, шта 
смо и гдје смо – поручио је 
Чалија који сматра да су Ср-
би плански доведени у ситу-
ацију да данас тешко одгова-
рају на ово питање.

Први задатак и умјетни-
ка и интелектуалца, сматра 
Чалија би требало да буде да 
стане у одбрану сјећања на 
наше постојање и све кроз 
шта смо прошли.

Поред сликања Чалија се 
већ дуго година бави и пе-
дагошким радом. Упоредо је 
радио са дјецом из Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Косо-
ва и Метохија, а и са Домом 

за незбринуту дјецу у Браће 
Јерковић. 

Умјетници као Зоран Ча-
лија су чувари традиције, ку-
стоси духова, рекао је Чали-
јин кум, новинар и књижев-
ник Зоран Николић.

– Ово је изложба која спа-
ја свијетове данашњице и 
оних који су стварали при-
је нас – рекао је Николић и 
додао да се Чарлијев прозор 
ка Богу налази на сликар-
ском кисту.

Ликовни критичар Ни-
кола Кусовац је назвао Ча-

лију модреним традициона-
листом.

– Аутор  припада групи 
све рјеђих, али хвале ври-
једних српских савремених 
ликовних ствaралаца, који 
настоје да коријенима оста-
ну на свом тлу – истакао је 
ликовни критичар Никола 
Кусовац наглашавајући да 
„на раменима својих предака 
треба да градимо своју кућу”.

У музичком дијелу уче-
ствовале су виолинисткиње 
Јелена Адамовић и Љубица 
Дамчевић. ДРАГАНА БОКУН

ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА АНИТЕ КУНИЋ У КУЋИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА

Тесла свечовјек – порука вјековима  
Анита Кунић из Загреба, 

кордунашког поријекла, 
своје импресије о Николи Те-
сли пренијела је на сликар-
ско платно. Прву самостал-
ну изложбу под називом Те-
сла свечовјек – порука вјеко-
вима представила је и у Бео-
граду, 11.8.2019. у Кући Ђуре 
Јакшића.

Анита Кунић је предста-
вила своја уља на платну, уља 
на дасци и цртеже на којима 
је Никола Тесла.

Изложба је претходно би-
ла постављена и у Новом Саду. 
Док је сликала Николу Теслу, 
Кунићева се водила искључи-
во емоцијама, а не подацима, 
што се испоставило, како са-
ма каже као исправна водиља.

–  Да је Тесла цијели свој 
живот био одан вјери Отаца, 
православљу и Српској пра-
вославној цркви, да је сла-
вио славу и молио се на го-
лим кољенима, сазнала сам 
из чланака и књига Милова-
на Матића. 

Цијела његова породица 
одушевљава, нарочито ње-
гов отац, прота Милутин, ко-
ји је говорио толике језике, а 
за њега се једва зна, те су ње-
гова дјела остала само у тра-

говима. Ауторка изложбе да-
рове Николе Тесле упоређује 
са даровима старозавјетних 
пророка.

– Његова је душа истин-
ски хришћанска и чиста. 

Како је вјера била битна 
у Теслином животу, тако је 
и за Аниту Кунић умјетност 
одраз духовности.

На својој једној слици ка-
ко каже спојила је двије ра-
зличите свјетлости које по-
тичу из истог извора.

– У питању је слика сусре-
та Николе Тесле и Светог Ни-

колаја Жичког који се дого-
дио у САД-у. 

Повукла ме је жеља да 
дам значај сусрету ове дво-
јице апостола свјетлости у 
свијету. 

Двојица величанствених 
Николаја божанских дарова 
и сличних судбина.

Ауторка изложбе се захва-
лила људима који су јој по-
могли, Кући Ђуре Јакшића 
у Београду, њеној како каже 
вриједној куми Босиљки Ве-
змар и Војиславу Јованови-
ћу.  ДРАГАНА БОКУН

 » Босиљка Дојчиновић и Анита Кунић

БИЉЕШКА О АУТОРУ
Зоран Чалија рођен је 14. јуна 1963. године у Скопљу. 
Факултет ликовних умјетности завршио је 1988. 
године у Београду гдје и данас живи и ствара. Од 1989. 
године, члан је Удружења ликовних умјетника Србије. 
Сценографијом се бави од 1983. године. Оснивач дјечјег 
позоришта у дому за незбринуту дјецу Јован Јовановић 
Змај од 1989–2003. године. Редитељ више позоришних 
представа и оснивач позоришног театра 119. Покретач 
низа хуманитарних акција по домовима за незбринуту 
дјецу, са дјецом избјеглицама из Хрватске и Босне и 
Херцеговине, дјецом ометеном у развоју, са дјецом у 
енклавама на Косову и Метохији. Оснивач хуманитарне 
аукције Звона Метохије. Активно излаже од 1993. године 
до данас у Србији и иностранству.

 » Никола Кусовац и Зоран Николић  
говорили о умјетности Зорана Чалије

 » Жељко Дробац и Софија Нићифоровић

 » Радица Биљић, Бранислава Јованчевић Станисављев, Сузана Агбаба Сошић и Жељка Цвјетковић
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ПРОМОВИСАНА КЊИГА СЛОБОДАНА ПРТИНЕ

ДОЊИ ШТРБЦИ НЕКАД И САД
Књига Доњи Штрбци некад 

и сад – Да ли посљедње ва-
тре горе, као дио реализаци-
је програма: Да се и посљедње 
ватре не угасе, Удружења из-
бјеглица из Р. Хрватске, чију 
реализацију је подржао Ко-
месаријат за избjеглице и ми-
грације Р. Србије (КИРС) и 
то у области информисања 
и едукације корисничке по-
пулације, настала је из вели-
ке туге Слободана Пртине за 
родним крајем и домом који 
је морао напустити. Књигу је 
представио 16. августа 2019. 
године, у парохијском дому 
Храма Светог Aрхангела Га-
врила у Батајници, пред ви-
ше од 100 присутних.

У књизи аутор објашњава 
тумачење назива села, опису-
је његово насељавање и пори-
јекло породица које су живје-
ле у њему као и о земљишту, 
обичајима, прелима, цркви и 
вјерским празницима. Једно 
од најљепших поглавља ка-
ко у предговору каже проф. 
др Марина Јуришић је дио о 
ријеци Уни. Послије идилич-
не приче о Уни долазе погла-
вља о рату, и трагедији која је 
задесила Штрпчане – Олуја. 

Велики дио књиге чине 
кућни бројеви, у њему су ра-
споређени Штрпчани по кућ-
ним бројевима.

О издавачу књиге – Удру-
жењу избјеглица из Републи-
ке Хрватске и његовим прет-
ходно реализованим програ-
мима, кратко је говорио Вељ-
ко Жигић, предсједник и за-
ступник Удружења.

– Само писана ријеч оста-
вља трагове. Једна од основ-
них дјелатности нашег Удру-
жења је и издаваштво.

ЛИНТА: ЗАПИСИ  
ЧУВАЈУ ИСТИНУ

Гост промоције био је и 
предсједник Одбора за дија-
спору и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Лин-
та који је нагласио како је 
свима позната трагедија ко-
ју је доживио српски народ 
на подручју Хрватске и Фе-
дерације БиХ.

– Наша села су пуста, вра-
тио се понеки старац и стари-
ца. Зато је веома важно да по-
стоје земљаци попут Слобо-
дана Пртине који својим пи-
сањем и објављивањем књига 
настоје да отргну од забора-
ва наш завичај. Свака књига 
која се објави о нашем селу, 
засеоку, општини је велики 
догађај и на тај начин ће ти 
крајеви бити вјечно записа-
ни. Будућа покољења ће чи-

тати те књиге и знати ко су 
им преци, одакле су родом и 
поријеклом – рекао је Линта 
и пожелио срећу аутору у да-
љем истраживачком и књи-
жевном раду.

РАЈЧЕВИЋ: НАША СЕЛА 
САДА ПОСТОЈЕ САМО 
У ТОПОНИМИМА

Аутор се држао Андриће-
ве максиме да је сваки човјек 
доживотно дужан да чини до-
бра дјела своме родном мје-
сту, завичају, напоменуо је 
проф. Миле Рајчевић.

– Познато нам је да до-
гађаји из прошлости, ма ко-
лико били славни, изблиједе, 
забораве се, ако их нико не 
забиљежи и запише – рекао 
је Рајчевић.

Као свједок времена Пр-
тина се потрудио да саку-
пи што више архивске гра-
ђе, историјских докумена-
та, анкета, интервјуа, аутен-
тичних података са терена, 
да својим Доњоштрпчанима  
и широј читалачкој публици 
пружи податке о селу и ње-
говој околини.

– Аутор је пружио податке 
о аутохтоном становништву 
овог дијела Лике, о његовом 
трајању кроз историју, рекон-
струише, етнолошки анализи-
ра микропростор Лике, и пра-
ти се историјска вертикала тог 
краја од времена српских сео-
ба, па све до грађанског рата 
1991. када су Доњи Штрпци и 
читав етнички простор очи-
шћени, што је започето 1941. 
године, довршено 1995. и са-
да села постоје само у топо-
нимима – рекао је Рајчевић.

По мишљењу Јована Ка-
блара предсједника Удруже-
ња пензионера из Хрватске 
ова књига спада у ред бољих 
завичајних монографија.

На указаном великом по-
вјерењу Пртини се захвали-
ла синовка, политиколог, је-
дан од уредника РТРС – Ба-
њалука Гордана Пртина која 
је лекторисала књигу.

– Ово дјело је важно не са-
мо за његову породицу, него 
и за све остале мјештане Ли-
ке. Није писао патетично, не-
го је навео историјске чиње-
нице, тежак пут избјеглиштва 
и долазак у Србију.

Илија Иља Рајић, пред-
ратни предсједник Општине 
Доњи Лапац је са великим уз-
буђењем причао о свом при-
јатељу Слободану Пртини.

– Пред вама је човјек 
озбиљан, помало мрког из-
гледа, испитивачког погледа, 
а тијела војничког држања. 
На први поглед хладан, а за-
право је његова душа памуч-
на, мекан је и осјетљив. Осје-
ћа све тегобе других као сво-
је. Воли људе и лако и истин-
ски се њима предаје и сара-
ђује са њима – рекао је Рајић.

ПРТИНА: САЧУВАТИ 
ЗАВИЧАЈ ОД ЗАБОРАВА

Слободан Пртина је сре-
ћан јер је књига угледала 
свјетлост дана, и на тај на-
чин ће завичај од заборава 
отети, али са друге стране ту-
жан јер су га са родне груде 
отерали.

– Нисам се оптерећивао 
да књига има неку књижевну 
или историјску вриједност, 
желио сам само да осликам 
завичај што вјеродостојније 
и истинитије – рекао је аутор 
Слободан Пртина.

Грађу је прикупљао више 
од десет година како би она 
имала што више и што исти-
нитијих података.

– У међувремену се доста 
тога промијенило од када сам 
почео да сакупљам грађу, па до 
данашњег дана. Неко се родио, 
неко умро, неко се удао, оже-
нио, преселио… Позвао сам 
читаоце да одмах на почетку 
читања узму папир и оловку, 
те прецртају, реконструишу…

Слободан Пртина се за-
хвалио свима који су уче-
ствовали у промоцији, свима 
који су му помогли да при-
купи грађу и који су му по-
могли око штампања моно-
графије, захвалио се својој 
породици, посебну посвету 
намијенио је ћерки Мирјани, 
која како каже није могла ис-
трпити сва зла, пуцњаве, при-
јетње, Олују, Нато бомбар-
довање и оде „међу анђеле”.

Модератор промоције би-
ла је Саша Бајић, унука Сло-
бодана Пртине, која је овом 
приликом дебитовала и по-
казала се на висини задатка.

На крају промоције пу-
блику је разгалила група Ћи-
ро Личка Калдрма – Дрвар, 
на челу са Жељком Бурса-
ћем, те се међу завичајцима 
заорила личка пјесма на ра-
дост свих присутних. 

 ДРАГАНА БОКУН

ШТИВО ЗА СВЕ ЉУБИТЕЉЕ ЛИКЕ

Како је Миле Рајчевић рекао аутор је дошао и до података 
како су, када и зашто Доњи Штрбци мијењали име, 
општинска сједишта, државе, разне власти, окупаторе… 
Посебно интересантно поглавље у књизи је насељавање 
Штрбаца и кретање становништва касније, све до 
грађанског рата у Хрватској 1991–1995. године и коначно 
када су  хрватском злочиначком акцијом Олуја сви ти 
Срби протјерани са својих вјековних огњишта. Аутор у 
књизи посвећује пажњу и културно-забавном животу тога 
краја, школству, свим просвјетним радницима, развоју 
здравства општине, цвјетању и наглом напретку тога и 
околних села седамдесетих година прошлог вијека… Аутор 
наводи и бројне истакнуте личности који како он рече, 
потичу или вуку коријене из Доњих Штрбаца. Ту је плејада 
руководилаца, интелектуалаца, факултетских образованих 
људи, па и доктора наука, истакнутих културних , спортских 
и јавних радника, официра, предузетника, штрбачких 
неимара, мајстора свих профила, косаца, пјевача...

СРПСКО САБРАЊЕ БАШТИОНИК ИЗ БАЊAЛУКЕ

Из Српске с љубављу за Космет
О храбрости и херојству 

српских војника свjедо-
че бројни филмови, а један 
од њих је приказан у Култур-
ном центру Бански двор у Ба-
њалуци. Ријеч је о докумен-
тарно-играном филму Ратне 
приче са Кошара који описује 
битку на југословенско-албан-
ској граници 1999. године, ко-
ја је трајала 67 дана. Пројек-
цију овог филма организовао 
је Републички центар за ис-
траживање рата, ратних зло-
чина и тражење несталих ли-
ца и Србско сабрање Башти-
оник. Иницијатор приказива-
ња филма било је Удружење 
Баштионик.

Он је нагласио да Срби 
имају пуно сличних примје-
ра у својој историји која је то-
лико богата да нема потребе 
да се било шта фалсификује 
и додаје. 

– Срби нису водили осва-
јачке, него ослободилачке ра-
тове и устанке, нисмо народ 
који је чинио зло, већ смо га 
трпјели. Зато нам је Господ 
дао снагу да и након страда-
ња васкрсавамо. О томе треба-
мо снимати филмове, писати, 
памтити и преносити сјећање 
на будућа покољења. Тако се 
чува, његује и јача љубав пре-
ма роду и земаљској отаџби-
ни. А то је задатак свих нас – 
рекао је Адамовић.

САБРАЊЕ ЕНТУЗИЈАСТА
Он је представио Баштио-

ник као заједницу вјерујућих 
и родољубивих Срба који сма-
трају да је национални акти-
визам хришћанска дужност. 

– Оснивање заједнице на-
стало је тако што је десетак 
пријатеља из свих крајева 
Републике Српске, окупље-
них око националне књижа-
ре Ризница у Бањалуци, још од 
2006. године у разним обли-
цима организовања, прику-
пљало помоћ за сиромашне 
породице, посјећивало ма-
настире бањалучке и других 
епархија, одлазило на Косо-
во и Метохију, учествовало и 
давало подршку црквено-на-
ционалним активностима. Ис-
куство и жеља да још снажни-
је раде на пољу духовне и на-
ционалне обнове, доброчин-
ства и очувању историјског 
насљеђа, уз благослов еписко-
па бањалучког Јефрема, по-
дршку младих, а национал-
но свјесних и литургијски уте-
мељених људи који су се при-
дружили, формализовали су 
2012. године и регистровали 

удружење грађана под нази-
вом Србско сабрање Баштио-
ник – испричао је Адамовић и 
објаснио да ријеч баштионик 
потиче од старе српскосло-
венске ријечи башта што зна-
чи отац, родитељ, предак, а из 
ње означава очевину, наслије-
ђено предачко добро. 

– Тако објашњена ријеч 
најбоље и најсажетије говори 
о суштини рада овог удруже-
ња, односно очувању и обнови 
предачких завјета, духовног, 
културног, историјског и дру-
гог насљеђа српског народа – 
објаснио је Адамовић и додао 
да у седмој години постоја-
ња број чланова стално расте.  

Бројне су активности Ба-
штионика о чему свjедоче већ 
традиоционални догађаји по-
пут Сретењске бесједе, Ми пам-
тимо 24.03.1999, парастоса 
ђенералу Драгољубу Дражи 
Михаиловићу, добротворних 
акција Будимо људи, Кад би 
хљеба било више и Задужбина 
за Косово и Метохију, учешћа 
на мобама и радном ангажо-
вању на црквено-народним 
саборима у Eпархији бања-
лучкој, додјељивања плакета 
Србски родољуб и Србски ђак, 
као и учешће и помоћ брат-
ским организацијама које дје-
лују на пољу вјерско-нацио-
налног рада, а у складу са на-
шим могућностима.

ПОМОЋ ГРЧКОЈ БРАЋИ
Удружење у августу про-

шле године, пар дана након 
катастрофалног пожара у Грч-
кој покренуло акцију Српска 
за Грчку. У року од два мјесе-
ца прикупили су 12.260 евра 
и пребацили их Атинској aр-
хиепископији као симболич-
ну помоћ српског народа Ре-
публике Српске страдалом на-
роду у Грчкој, који нас је мно-
го задужио за вријеме Отаџ-
бинско-ослободилачког рата.

– Најважније је да посто-
ји континуитет активности, 
да преузете обавезе одговор-

но извршавамо и дајемо по-
вратну информацију нашим 
приложницима, пријатељима 
и свима који прате наш рад, 
а чије повјерење смо добили. 
Сви знају да комплетан износ 
прикупљене помоћи у свим 
акцијама прослиједимо и уру-
чимо онима којима је помоћ 
намијењена – рекао је Адамо-
вић који је истакао велике за-
слуге свештеника који омогу-
ћавају да у храмовима у ври-
јеме Божићњег и Васкршњег 
поста буду постављене кутије 
за прикупљање добровољних 
прилога социјално угроженим 
породицама. 

ПО УЗОРУ НА ГУЈОНА
– Од 2012. године пома-

жемо угрожене породице са 
више дјеце у Епархији бања-
лучкој, бихаћко-петровачкој 
и далматинској. Ипак, најве-
ћу пажњу посвећујемо браћи 
која опстају и остају на нашем 
Косову и Метохији. У јануару 
смо покренули акцију при-
купљања помоћи под нази-
вом Задужбина за Косово и Ме-
тохију. Овај пројекат нацио-
налног карактера, представи-
ли смо величанственим кон-
цертом Србских православ-
них појаца у Бањалуци. Узор 
нам је француско Удружење 
Солидарност за Косово и ње-
гов оснивач, наш пријатељ и 
саборац, Арно Гујон, који је 
са својим сарадницима оку-
пио преко 12.000 донатора, 
знаних и незнаних, честитих 
Француза, који својим редов-
ним мјесечним уплатама кон-
тинуирано помажу Србе на 
Космету. 

БАСТИОН СРПСТВА
– Здрава национална сви-

јест јесте љубав према своме, 
а поштовање према туђем, 
другачијем идентитету и из-
бору. Као практичан примјер 
навешћемо активност веза-
ну за обиљежавање стогоди-
шњице ослобођења Бањалуке, 
21.11.2019. године када смо 
на централни градски трг по-
ставили огроман пано са фо-
тографијом Краља Петра Пр-
вог Карађорђевића, његовим 
ријечима „Српска Босна је ба-
стион српства” и нашом пору-
ком „Била, биће и остаће…!”.

Адамовић је посебно ис-
такао значај вјерског иден-
титета. 

– Темељи нашег сабрања 
јесу црква, Света литургија и 
Свето причешће. Одатле цр-
пимо и снагу и надахнуће да 
поштујући оне двије највеће 
заповијести, јеванђељске за-
повијести о љубави, поступа-
мо по ријечима Светог Вла-
дике Николаја, заштитника 
и крсне славе Баштионика 
„Крени од себе”.  

 ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ПОСТАНИ ЗАДУЖБИНАР

Позивамо све читаоце Српског кола да више информација 
о Задужбини и како постати задужбинар потраже на нашој 
страници bastionik.org или нас контактирају путем телефона 
00 387 51 211 802, 00 387 65 526 873 или електронске адресе 
info@bastionik.org.

 » Предраг Адамовић
 » Слободан Пртина и Саша Бајић
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Срби су 1990. године подигли 
устанак против усташког 
режима Фрање Туђмана   
Предсједник Одбора за дијаспору и 

Србе у региону Скупштине Срби-
је Миодраг Линта оцјењује као вр-

хунску и бесрамну лаж изјаву послани-
ка Хрватске демократске заједнице Ми-
ре Ковача да се 17. августа 1990. године 
у Далмацији десила оружана побуна Ср-
ба у, како каже, „режији великосрпског 
програма Слободана Милошевића”. На-
ведену усташку теорију о оружаној побу-
ни Срба с циљем стварања Велике Србије 
заступа хрватски државни врх, хрватски 
ветерани, Католичка црква и многи други 
у Хрватској. Истина је да је српски народ 
17. августа 1990. године подигао устанак 
против усташког режима Фрање Туђмана 
искључиво из страха да му се не понови 
геноцид из времена НДХ. Бројне чиње-
нице потврђују да је ХДЗ на челу с Туђ-
маном био насљедник усташког покрета 
и да је стратешки циљ био стварање Ве-
лике Хрватске без или са што мање Срба.

Линта наглашава да је Туђман фе-
бруара 1990. године на првом Сабору 
ХДЗ-а започео рехабилитацију геноцид-
не НДХ изјавом да је иста била израз хи-
љадугодишње тежње хрватског народа 
за својом државом. На предизборним 

скуповима ХДЗ, уочи вишестраначких 
избора априла 1990. године, вијориле 
су се хрватске тробојке са усташком 
шаховницом која почиње са бијелим 
пољем. Током предизборне кампање и 
послије доласка на власт Туђман је да-
вао разне шовинистичке изјаве којима је 
ширио мржњу према Србима и слао по-
руку да за њих нема мјеста у самостал-
ној хрватској држави. Једна од тих изја-
ва је била да је срећан што није ожењен 
Српкињом или Жидовком. Наведене и 
многе друге србомрзачке изјаве, уста-
шке заставе и усташка реторика ХДЗ-а 
током предизборне кампање су леди-
ли крв у жилама Србима у Хрватској.

Линта истиче да је након доласка на 

власт 14. маја 1990. године Туђман до-
зволио повратак преживјелих усташа у 
Хрватску; усташким злочинцима је ди-
јелио одликовања; Хрватска радио теле-
визија је покренула хушкачку и непри-
јатељску кампању против Југославије, 
ЈНА и Срба; ХДЗ је правио тајне спи-
скове за ликвидацију виђенијих Срба и 
официра ЈНА у скоро свим хрватским 
мјестима; Срби су масовно добијали от-
казе у фирмама и били су присиљава-
ни да потписују тзв. изјаве лојалности. 
У Хрватском сабору крајем јула 1990. 
године доноси се одлука да шаховни-
ца постаје државни симбол Хрватске, 
а већ је усташка шаховница са првим 
бијелим пољем била у масовној употре-
би. Хрватска застава са усташким грбом 
се поставља на Хрватски сабор, на све 
остале државне институције, на уни-
форме полиције и на ленту Фрање Туђ-
мана. Горе наведене чињенице и многе 
друге јасно показују да је српски народ 
17. августа 1990. године подигао уста-
нак не због стварања Велике Србије већ 
из огромног страха да му се не понови 
нови геноцид, покрштавање и насилно 
протјеривање што је доживио у НДХ.

Портрет Анте Павелића у вили Ловра Кушћевића 
доказ да је ХДЗ насљедник усташког покрета
Проналазак портрета и фо-

тографије Анте Павелића 
и фотографије Фрање Туђма-
на у вили бившег министра и 
високог функционера ХДЗ-
-а Ловре Кушчевића један у 
низу доказа да је ХДЗ дирек-
тан насљедник усташког по-
крета, оцјењује предсједник 
Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Скупштине Србије 
Миодраг Линта. Још је Фрањо 
Туђман на Сабору ХДЗ-а у фе-
бруару 1990. године у Загре-
бу отворено рекао да је гено-
цидна НДХ била израз исто-
ријских тежњи хрватског на-
рода за својом државом. ХДЗ 
је странка чији је циљ био да 
заврши посао који је започео 
усташки режим на челу са Ан-
том Павелићем тј. да ријеши 
српско питање огњем и мачем 
и створи етнички чисту Ве-
лику Хрватску. ХДЗ је реали-
зовао дијелом пројекат уста-

шког покрета. Са подручја да-
нашње Хрватске протјерано је 
преко 500.000 Срба, убијено 
је преко 7.000 Срба, а српска 
имовина се од 1990. године 
до данашњег дана системат-
ски пљачка, отима и уништа-
ва. Поред тога, Хрватска вој-
ска и ХВО су под вођством  
ХДЗ-а извршили брутално ет-
ничко чишћење, уништавали 
српску имовину и починили 
бројне злочине над Србима у 

западној Херцеговини и за-
паднокрајишким општинама.

Линта истиче да је Хрват-
ска демократска заједница 
проусташка странка која од 
свог оснивања ради на реха-
билитацији НДХ и усташтва. 
ХДЗ је одмах након доласка 
на власт допустио повратак 
преживјелих усташа у Хрват-
ску и водио жестоку антисрп-
ску кампању. ХДЗ-ова  већи-
на у Хрватском сабору је још 

1993. године донијела наци-
стички закон по коме се пре-
живјелим усташким зликов-
цима исплаћују пензије које 
су заслужили због почињеног 
геноцида над српским наро-
дом. ХДЗ штити своје члано-
ве и друге који су починили 
бруталне злочине над Срби-
ма. ХДЗ-ова већина је, изме-
ђу осталог, донијела одлуку 
да Хрватски сабор буде по-
кровитељ убијеним усташама 
у Блајбургу. ХДЗ сматра да је 
величанствени устанак срп-
ског народа у Србу – 27. јул 
1941. године – био почетак 
покоља Хрвата. ХДЗ никада 
није признао да је у НДХ по-
чињен геноцид над српским 
народом и затражио опроштај 
за хрватски народ. ХДЗ пона-
вља проусташку тезу о велико-
српској агресији односно о ла-
жној агресији Србије и краји-
шких Срба на Хрватску.

Усташки симболи и поруке широм Далмације

КОЛИНДА ГРАБАР КИТАРОВИЋ 
ВОДИ ПРОУСТАШКУ ПОЛИТИКУ     

Хрватска предсједница Колинда Грабар Китаровић у ин-
тервјуу који је дала хушкачком и шовинстичком листу Хр-
ватски тједник још једном је потврдила да води проусташку 
политику, сматра предсједник Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Скупштине Србије Миодраг Линта. Она је у наве-
деном интервјуу досљедно заступала проусташке ставо-
ве о Анти Павелићу, поздраву „За дом спремни”, устанку 
у Србу, Блајбургу и Јасеновцу с нескривеним циљем ре-
хабилитације НДХ и усташког режима. Грабар Китаровић 
окривљује поглавника геноцидне НДХ и нацисту Анту Па-
велића да је издао и преварио Хрвате јер је продао пола 
Хрватске Талијанима, а не због расних закона и почиње-
ног геноцида над српским народом.  За кољачки поздрав 
„За дом спремни” каже да је стари хрватски поздрав и да 
је његова употреба за вријеме рата деведесетих била по-
зитивна.  Грабар Китаровић за устанак српског народа – 
27. јул 1941. године –  против геноцидне НДХ наводи да 
није био устанак већ покољ Хрвата. Она заступа став да 
су убијени усташки зликовци у Блајбургу невине жртве 
јер им тобоже у праведном судском поступку није дока-
зана кривица. Хрватска предсједница тражи да се путем 
форензике тобоже утврди права истина о броју убијених у 
Јасеновцу с јасном намјером да се највећа фабрика смрти 
на Балкану представи као радни логор.
Линта истиче да Колинда Грабар Китаровић досљедно 
заступа проусташке ставове о великосрпској агресији, 
Домовинском рату, Олуји, ћирилици и хрватским злочин-
цима. Линта сматра  да је српски државни и национални 
интерес да се у јавности стално говори права истина да 
је проусташки режим Фрање Туђмана извршио агреси-
ју на крајишке Србе; да је Домовински рат био агресив-
ни и освајачки рат и да су Олуја, Бљесак и друге хрватске 
војно-полицијске акције биле злочиначке акције. Грабар 
Китаровић је рекла да поштује ратног злочинца Томисла-
ва Мерчепа који је одговоран за убиство више од 120 Ср-
ба у Вуковару, као и остале хрватске злочинце који су од-
говорни за брутална убиства и мучења српских цивила и 
ратних заробљеника. Грабар Китаровић је против увође-
ња ћирилице у Вуковар чиме је послала јасну поруку да 
преостали Срби у Хрватској нису добродошли и да им је 
најбоље да се иселе или асимилују.

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе 
у региону Скупштине Србије Миодраг 

Линта оцјењује да појава усташких симбола 
и порука у мјестима Запужане код Бенковца, 
Полача код Книна, Кистање и Ервеник пока-
зују да проусташке снаге у Хрватској наста-
вљају из дана у дан да шире бијесну мржњу 
према Србима. У питању је добро осмишље-
на кампања у функцији застрашивања пре-
осталих Срба и њиховог поновног протје-
ривања са свог вјековног подручја. Власт у 
Хрватској, као и претходне власти, јавно не 
осуђује говор мржње и позив на обрачун са 
Србима. Полиција и правосуђе не пронала-
зе, нити кажњавају организаторе и изврши-
оце ових србомрзачких чинова. Два дана по-
слије прославе злочиначке акције Олуја на 
споменику погинулим борцима из Другог 
свјетског рата и жртвама усташког терора у 
селу Полача исписани су усташко „У” и на-
цистички симбол тзв. „свастика”.

Први графит са усташким словом „У” ис-
писан је на наведеном споменику уочи право-

славног Божића, а крајем јуна на аутобуској 
станици освануо је језиви натпис „Ми Хрвати 
не пијемо вина, него крви четника из Книна”.

Три дана уочи прославе злочиначке акције 
Олуја у селу Запужане осванула је морбидна 
порука „И стожер вам поручује опет ћемо у 
Олује” заједно са усташким словом „У”. Срп-
ско село Запужани налази се 7 километара 
јужно од Бенковца, према Биограду на мору. 
Прво је у низу српских села према Биогра-
ду. Јужније су још Јагодња, Лисшане Тинске, 
Стабањ и Какма, а југоисточно од Запужана 
су Церање Горње, Церање Доње, затим Ми-
рање Горње, Мирање Доње и Пристег. Про-
усташке снаге не могу да се помире са чи-
њеницом да се у ова села од Бенковца према 
мору вратио један број Срба.

Уочи прославе злочиначке акције Олуја 
у центру мјеста Кистање постављена је црна 
ХОС-ова застава на којој стоји усташки по-
здрав „За дом спремни”, а на путу Ервеник–
Жегар исписане су србомрзачке поруке „Ср-
бе на врбе” и „Уби Србина”.

ПРЕДСЈЕДНИЦА ХРВАТСКЕ  
ИЗГОВОРИЛА НИЗ ГЛУПОСТИ И ЛАЖИ

Предсједник Одбора за дијаспору и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Линта, оцјењује да је хрватска пред-
сједница Колинда Грабар Китаровић изговорила низ глу-
пости и лажи тј. да се Србија није суочила са властитом 
историјом, да није признала тзв. великосрпску агресију, 
злочине и геноцид, да скрива податке о несталим хрват-
ским ветеранима и цивилима и да је рехабилитовала чет-
ништво. Линта наглашава да се Хрватска није суочила са 
својом усташком, геноцидном и злочиначком прошлошћу 
и да скоро три деценије активно ради на рехабилитацији 
НДХ и усташтва. Темељ Хрватске у пракси и реалном жи-
воту није ЗАВНОХ и антифашизам већ НДХ и усташтво.
Према Линти, Колинда Грабар Китаровић веома досљедно 
понавља проусташку тезу о великосрпској агресији која је 
званично потврђена у проусташкој Декларацији о Домо-
винском рату. У тој срамној Декларацији, коју је Хрватски 
сабор усвојио 2000. године, стоји да су Србија, крајишки 
Срби и ЈНА тобоже извршили агресију на Хрватску. Пра-
ва истина јесте да је проусташки режим Фрање Туђмана 
извршио агресију на Југославију, ЈНА и крајишке Србе.
Линта истиче да Србија не скрива податке о несталим 
хрватским ветеранима и цивилима, али зато у Хрватској 
постоји преко 30 познатих гробних мјеста гдје се налазе 
посмртни остаци Срба и велики број ексхумираних по-
смртних остатака који се годинама не идентификују. То 
јасно показује да у Хрватској нема политичке воље да 
се ријеши питање несталих и да се то хуманитарно пи-
тање политизује у дневно-политичке сврхе.
Линта наглашава да је српски народ имао два антифа-
шистичка покрета, тј. партизански и четнички. Комадант 
Равногорског покрета Дража Михајловић био је мини-
стар војни у избјегличкој Влади чије је сједиште било у 
Лондону, док је масовни убојица и поглавник геноцидне 
НДХ био највјернији савезник Адолфа Хитлера и наци-
стичке Њемачке са сједиштем у Берлину. Апсолутно је 
неприхватљиво заступати лажну и злонамјерну тезу да 
је Равногорски покрет био фашистички и стављати га 
у исту раван са геноцидним и нацифашистичким уста-
шким режимом.



ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА

СРАМОТНИ ПОКУШАЈИ 
ХРВАТСКЕ ДА ПРИСВОЈИ  
СРБИНА НИКОЛУ ТЕСЛУ
Предсједник Одбора 

за дијаспору и Србе 
у региону Скупштине 

Србије Миодраг Линта нај-
оштрије осуђује најновији 
срамни покушај Хрватске 
да присвоји једног од најве-
ћих свјетских научника Ни-
колу Теслу. 

Опште је познато да је Ни-
кола Тесла рођен 1856. го-
дине у Војној Крајини у Ау-
стријском царству у породи-
ци православног свештени-
ка и крштен је у православ-
ној цркви Светих Петра и Па-
вла у Смиљану. Такође, добро 
је познато да је Војна Краји-
на била једна од покрајина 
у Аустријском царству која 
је у великој већини насеље-
на Србима и која је до њеног 
укидања 1881. године била 
под директном аустријском 

управом. Дакле, Војна Кра-
јина у вријеме Теслиног ро-
ђења нема никакве везе са 
Хрватском нити може у би-
ло којој варијанти бити зе-
мља највећег српског гени-
ја. Јасно је да је Никола Те-
сла српски, а никако хрват-
ски научник.

Линта истиче да наводна 
изјава Николе Тесле да се по-
носи својим српским порије-
клом и својом хрватском до-
мовином јесте обичан фал-
сификат и измишљотина ко-
мунистичких власти посли-
је завршетка рата. Комуни-
стичком режиму било је ве-
ома важно да говори у јавно-
сти да Никола Тесла тобоже 
подржава политику братства 
и јединства којом је успје-
шно заташкан усташки гено-
цид над српским народом и 

спријечена денацификаци-
ја хрватског народа. Важно 
је нагласити да је Тесла био 
добро информисан о масов-
ним усташким злочинима. 
Преко Краљевске владе био 
је упознат да су у његовом 
родном Смиљану и околи-

ни на Светог Илију 2. авгу-
ста 1941. године Хрвати ка-
толици поклали 27 новоро-
ђенчади, 127 дјеце до 15 го-
дина, 340 особа од 16 до 80 
година и 12 особа преко 80 
година, што значи 506 Срба 
у току само једног дана. Чак 
91 члан породице Тесла уби-
јен је у НДХ, а 14 њих стра-
дало је у фабрици смрти Ја-
сеновац. Тесла је као право-
славни Србин сигурно био у 
шоку и није могао да пређе 
преко тога и многих других 
масовних злочина над њего-
вим сународницима. Тако-
ђе, потребно је нагласити да 
крајишки Срби користе ријеч 
„отаџбина”, а не „домовина”. 
Дакле, могућа Теслина изјава 
би била: „Поносим се својим 
српским родом и Крајином 
као отаџбином”.

Лицемјерна пресуда суда да за извођење  
Бојна Чавоглаве казни Роса, а не Томпсона
Лицемјерна је правосна-

жна пресуда Високог 
прекршајног судa у Загребу 
који је новчано казнио ма-
карског пјевача Мариа Роса 
јер је на концерту одржаном 
2015. отпјевао пјесму Марка 
Перковића Томпсона, Бој-
на Чавоглаве, која почиње 
усташким узвиком „За дом 
спремни”, оцијенио је пред-
сједник Одбора за дијаспору 
и Србе у региону Скупштине 
Србије Миодраг Линта. 

Росо је осуђен на сми-
јешно малу новчану казну 
од свега 765 куна и плаћање 
судских трошкова у износу 
од 200 куна што је укупно око 
140 евра. Поред тога, Висо-
ки прекршајни суд није до-
нио пресуду против једног од 
главних промотера усташтва 
Марка Перковића Томпсона 

који скоро три деценије ши-
ри бијесну мржњу према Ср-
бима. Томпсон у својим пје-
смама пјева о клању Срба, 
велича усташтво и геноцид-
ну НДХ, а пјесму Бојна Чаво-
главе отпјевао је много пута 
пред стотинама хиљада Хрва-
та. Јасно је да наведена пре-
суда неће нимало доприније-

ти да хрватски народ започне 
процес суочавања са својом 
геноцидном и злочиначком 
прошлошћу.

Линта истиче да је ва-
жно нагласити да употреба 
усташког поздрава „За дом 
спремни” није и не може 
да буде прекршај већ кри-
вично дјело, злочин из мр-

жње који је мотивисан, при-
је свега, мржњом према Ср-
бима и свему што је српско. 
У члану 325 Кривичног зако-
на Хрватске пише да ће ка-
зном затвора до три године 
бити кажњен свако ко распи-
рује мржњу и подстиче на на-
сиље. У Хрватској по наведе-
ном члану нико није кажњен. 
Скандалозна је чињеница да 
се у Хрватској истицање на-
цистичких и усташких сим-
бола и узвикивање усташког 
поздрава „За дом спремни” и 
даље третира као прекршај у 
чак четири закона, а не као 
кривично дјело. У питању су 
Закон о прекршајима против 
јавног реда и мира, Закон о 
јавном окупљању, Закон о су-
збијању дискриминације и 
Закон о спрjечавању нереда 
на спортским такмичењима.

ЕУ да уведе санкције Хрватској због кршења 
људских права Срба и рехабилитације усташтва
Предсједник Одбора за дијаспору и 

Србе у региону Скупштине Србије 
Миодраг Линта тражи од Европске уни-
је да уведе санкције Хрватској због си-
стематског кршења људских права Ср-
ба и рехабилитације геноцидне НДХ и 
усташтва. О томе говоре бројне чиње-
нице. Хрватска власт организује двије 
велике проусташке манифестације као 
што су прослава злочиначке акције Олу-
ја у којој се слави протјеривање преко 
250.000 Срба и комеморација убијеним 
усташама односно хрватским нацисти-
ма у Блајбургу. Хрватска власт је лега-
лизовала употребу усташког поздрава 
„За дом спремни” и усташког грба тј. 
хрватске шаховнице са првим бијелим 
пољем. Хрватски званичници у јавно-
сти готово свакодневно понављају уста-
шку теорију о великосрпској агресији 
односно да су Србија и Срби извршили 
агресију на Хрватску.

Теорију о великосрпској агресији је 
користио усташки покрет и усташки 
режим на челу са масовним убојицом 
Антом Павелићем. Хрватска власт фи-

нансијски помаже организацију конце-
рата, једног од главних промотера уста-
штва и геноцидне НДХ, пјевача Марка 
Перковића Томпсона. Хрватска поли-
ција и правосуђе су етнички мотиви-
сане институције јер не процесуирају 
организаторе и починиоце злочина из 
мржње према преосталим Србима у 
Хрватској. Хрватска власт велича зло-
чинце који су одговорни или су почи-
нили злочине над Србима, а прешућу-
је и негира српске жртве.

Линта сматра да Европска унија, по-
ред увођења санкција Хрватској, треба 
да захтјева да хрватска власт започне 
процес суочавања са геноцидном, зло-
чиначком и усташком прошлошћу. То 
конкретно значи, између осталог, да хр-
ватска власт донесе одлуку о престанку 
прославе злочиначке акције Олуја; да 
укине покровитељство Хрватског сабо-
ра над срамном комеморацијом убије-
ним усташама у Блајбургу; да укине про-
усташку Декларацију о Домовинском 
рату којом се Србија и Срби називају 
агресорима; да донесе одлуку о укла-

њању и уништавању споменика и дру-
гих обиљежја усташама, терористима и 
ратним злочинцима; да донесе одлуку о 
уклањању десетина хиљада усташких и 
нацистичких графита и порука мржње; 
да укине финансирање концерата Томп-
сона и забрани присуство представника 
централне и локалне власти на њего-
вим концертима; да забрани све друге 
проусташке скупове чији је циљ вели-
чање усташтва, НДХ и ревизија историје 
(окупљање хрватских ветерана и грађа-
на са усташким симболима; обиљежа-
вање оснивања НДХ; промоције књига 
и филмова и одржавање трибина уста-
шке садржине, служење миса Павелићу 
и усташким генералима и др.); да забра-
ни проусташке портале и емисије на те-
левизијама; да допуни Кривични закон с 
циљем да се употреба усташких симбо-
ла, порука, поздрава, пјевање усташких 
пјесама и исписивање усташких и наци-
стичких графита најстроже забрањује и 
кажњава вишегодишњим казнама затво-
ра и великим новчаним казнама по узо-
ру на Аустрију и Њемачку.

УСТАШКА ЗАСТАВА У СПЛИТУ – НAСТАВАК 
КАМПАЊЕ МРЖЊЕ ПРЕМА СРБИМА

Усташке снаге некажњено воде же-
стоку кампању мржње према Срби-
ма, истиче предсједник Одбора за 
дијаспору и Србе у региону Скуп-
штине Србије Миодраг Линта. На-
име, на огради дјечјег игралишта у 
Сплиту окачена је усташка застава 
односно шаховница са првим би-
јелим пољем.
У Сплиту је посљедњих година учестало исписивање 
усташких и нацистичких графита на зидовима зграда, 
дјечјих вртића, школа, и другим мјестима. У питању су 
графити којима се шири мржња и позива на убијање 
Срба („Србе на врбе”, „Убиј Србина”, „Нож, колац, Ја-
сеновац”, „Србосјек сиче, четник виче”, „Мрзим шко-
лу и Србе” усташко „У”, „За дом”, „НДХ”, кукасти крст 
и др. ). У Сплиту имамо и честе случајеве оштећивања 
аутомобила са српским таблицама бушењем гума, гре-
бањем лимарије, исписивањем србомрзачких графита 
и на разне друге начине. Почетком ове године десио се 
бруталан напад усташа на ватерполисте Црвене звезде, 
а затим скандалозно исмијавање Звездиних ватерполи-
ста на сплитском карневалу.
Линта наводи да је апсолутно сигурно да организатори 
и починиоци горе наведених злочина из мржње и мно-
ги други који су се дешавали и дешавају се у Сплиту и 
широм Хрватске неће бити кажњени. Ако и којим слу-
чајем буду идентификовани и ухапшени, ради симули-
рања да је Хрватска тобоже правна држава, веома бр-
зо ће бити пуштени на слободу. Линта констатује да по-
стоји мноштво доказа и да је сваком потпуно јасно да 
је данашња Хрватска проусташка држава чији је темељ 
геноцидна НДХ и усташтво.

НАЈАВА КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА  
ДОКАЗ АНТИСРПСКЕ ПОЛИТИКЕ  
РЕЖИМА  МИЛА ЂУКАНОВИЋА

Предсједник Одбора за дијаспору и 
Србе у региону Скупштине Србије 
Миодраг Линта оцјењује најаву Ми-
нистарства културе Црне Горе да ће 
поднијети кривичне пријаве против 
организатора хуманитарног концер-
та За наше Косово и Метохију који је у 
понедјељак увече одржан у Херцег 
Новом као један у низу доказа ан-
тисрпске политике режима Мила 
Ђукановића. Трагична је чињеница 
да актуелна власт у Црној Гори величанствени концерт на 
којем су доминирале пјесме посвећене Косову и Метохи-
ји и борби српског народа за слободу у Првом свјетском 
рату назива националистичким скупом на коме је тобоже 
негиран црногорски идентитет. Срамно је да власт у Цр-
ној Гори заступа шовинистички став да је познати умјет-
ник Владо Георгиев извођењем пјесме Тамо далеко тобо-
же ширио мржњу. Истина је сасвим другачија. Власт којој 
смета истицање српских застава, пјевање српских пјеса-
ма и помињање српског народа на Косову и Метохији ши-
ри мржњу према својим грађанима који се нису одрекли 
српског националног и културног идентитета.

ИЗЈАВА ПЛЕНКОВИЋА ДА СУ ПРАВА СРБА У 
ХРВАТСКОЈ ЗАШТИЋЕНА ЈЕ ЛИЦЕМЈЕРЈЕ

Предсједник Одбора за дијаспору и 
Србе у региону Скупштине Србије 
Миодраг Линта оцјењује као тешко 
лицемјерје изјаву хрватског преми-
јера Андреја Пленковића да су права 
преосталих Срба у Хрватској зашти-
ћена у складу са највишим стандар-
дима. Српски повратници и протје-
рани Срби не могу да поврате своје 
отете или узурпиране станове, куће, 
земљу и другу имовину, не могу да 
добију накнаду штете за уништене куће и пословне објек-
те који су уништени у терористичким акцијама у низу хр-
ватских градова, заостале, а неисплаћене пензије, динар-
ску и девизну штедњу. Срби су дискриминисани у оствари-
вању права на хрватско држављанство и пребивалиште. 
Многи Срби имају проблема са признањем радног стажа 
који су остварили и прије и током рата. Срби у Хрватској  у 
пракси немају право на слободну употребу српског језика 
и ћирилице, на двојезичне називе градова, мјеста и ули-
ца, на двојезичне натписе на државним институцијама, а 
око 80 српских села и засеока је и даље без струје. Срби у 
пракси не могу да се пропорционално запосле у државном 
и јавном сектору.  У Хрватској и даље има преко 30 позна-
тих гробних мјеста гдје се налазе посмртни остаци Срба, а 
ексхумирани посмртни остаци се споро идентификују. Срп-
ске жртве се прешућују и негирају, а хрватски злочинци се 
славе. Протјерани Срби се хапсе на основу потјерница без 
материјалних доказа.
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РЈЕШЕЊЕ: мома, Илир, луле, оцат, шине, Клајд, БЈ, надмено, ина, гард, НС, перје, Ивандан, 
троле, НТ, Радика, а, Ињац, Нил, каравани 

КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИГНОРИШЕ ЖЕЉУ ТАЛЕНТОВАНОГ КОШАРКАША 

Андрија Вуковић одбио стипендију 
Црне Горе да би носио дрес Србије
Одлука младог подгорич-

ког кошаркаша Андри-
је Вуковића да одбије пози-
ве Кошаркашког савеза Цр-
не Горе и игра за национал-
не селекције Србије изазвала 
је буру у кошаркашком сви-
јету, а његов отац Владимир 
каже, да је све што се дешава 
показало да су Вуковићи као 
породица донијели исправ-
ну одлуку.

На почетку разговора 
питамо, гдје је заправо про-
блем?

– Проблем је што Кошар-
кашки савез Црне Горе не же-
ли да изда потврду да Андрија 
није играо за кадетску репре-
зентацију те земље.Умјесто да 
то ураде, они су наставили да 
шаљу позиве за пионирску и 
кадетску селекцију. Ми смо то 
одбијали, као што нисмо при-
хватили ни државну стипен-
дију, која им је била један од 
адута. Све смо то одбили јер је 
Андрија одлучио, а ја желим 
да испоштујем ту његову одлу-
ку – каже Владимир.
 Када сте одлуку сина са-
општили људима у КС Цр-
не Горе?
– Има више од пола годи-

не. И нисмо то урадили само 
Андрија и ја као његов отац. 
О одлуци коју смо донијели 
обавијестио их је и Кошар-
кашки савез Србије. Из Бео-
града је стигао захтјев да се 
Андрији изда потребна до-
кументација. Онда су крену-
ле приче да им Србија оти-
ма дјецу? Андрија није њи-
хово дијете. Моје је! А мени 
је важно да испоштујем ње-
гову одлуку. То ћу урадити и 
спреман сам на све, посебно 
што сам људима из КСЦГ по-
ручио да смо их као породи-
ца презрели! Да се разуми-

јемо. Ја нисам хтио никога 
да лажем. Да причам да смо 
на путу, а да дијете тренира 
са репрезентацијом Србије. 
Нисмо ми криминалци. Ре-
кли смо им на вријеме, баш 
зато што је одлука захтијева-
ла одређене потезе.

 Шта сада?
– Видјећемо, они су пору-

чили да су спремни на борбу. 
И ми смо, јер се ради о срећи 
нашег дјетета. Које је рођено 
у српској породици и које сам 
ја заједно са његовом мајком 
задојио српством. Не дам да 
га трују, Дукљани! Нама Срби-
ма из Црне Горе прво су оте-
ли државу, па писмо, отимају 
цркву! Сад хоће и дјецу! Е, не 
дам! Моје дијете ће играти за 
Србију јер то жели! По ције-
ну да паузира, док се пробле-
ми не ријеше неће више игра-
ти за Црну Гору, нити ићи на 
тренинге Будућности. А они 
нама као породици не могу 
ништа. Ратом који воде про-
тив Андрије само су нам по-
казали да смо донијели пра-
ву одлуку. КУРИР / НЕНАД КИШ

„
Не дам да ми сина  
трују Дукљани! Нама 
Србима из Црне 
Горе прво су отели 
државу, па писмо, 
отимају цркву! Сад 
хоће и децу! Е не дам! 
Моје дете ће играти 
за Србију јер то жели!

ТАТЈАНА ВЛАЧИЋ ВУЈИЧИЋ УТЈЕХУ ПРОНАШЛА НА СТАЗАМА СВОГ ДЈЕТИЊСТВА

ЧУВАРКА КОРДУНАШКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Кордунаши су били гости Међу-

народног фестивала фолклора 
Крени коло у Врчину. Програм је 
био обогаћен културно-умјетнич-
ким програмом Кордуна под нази-
вом Кордунашки љетни вез. Изло-
жбу је приредила Татјана Влачић 
Вујичић.

Ово је била 21. самостална изло-
жба фотографија Коране и Корду-
на, а друга изложба ручних радова. 
Изложба је била обогаћена пјевач-
ким наступом Кордунаша из Вргин-
моста и Блатуше са њиховом тра-
диционалном ојкачом те рецитова-

њем поезије Taтјане Влачић Вуји-
чић у изведби малих Кордунашица 
Ање и Марине. Дјеца Кордуна, чла-
нови СКД Просвјета из Вргинмоста 
под вођством Сенке Цревар су на-
кон тога учествовала у фолклорној 
манифестацији презентујући Кор-
дун на најбољи могући начин, пле-
шући низ традиционалних кола.

Изложба Кордунашки љетни вез 
приказала је раскош ручне израде и 
маште вриједних дама  употпуње-
на фотографијом природних љепо-
та Коране и Кордуна.

Татјана Влачић Вујичић је рође-
на у Загребу, послије смрти супруга, 
утјеху је пронашла на стазама свог 
дјетињства проведеног на Кордуну 
одакле јој потиче отац Душан.

НАПРАВИЛА КУЋУ 
КОД РИЈЕКЕ КОРАНЕ

У близини ријеке Коране ку-
пила је земљиште, затим дрве-
ну кућу тзв. Кордунашицу у Ми-
хољском која је монтирана 2014. 
у Лаповцу.

– Идеја ми је била да кордуна-
шка кућа буде моје уточиште, мје-
сто мира и одмора. То је сада мо-
је мјесто дружења са пријатељима 
гдје промовишемо народне оби-
чаје и чувамо традицију Кордуна.

Татјана је тако у кући органи-
зовала Прву дегустацију кордуна-

шких јела 2016, Чијање перја 2016, 
Зимско прело 2017. То је тек по-
четак јер има жељу да створи ма-
ло етно село.

Оно што ради имало је одјека и 
ван граница Кордуна, па је 2017. 
године снимљена емисија под на-
зивом Кордун мој понос од стране 
државне телевизије.

ОБНОВА СПОМЕНИКА
Татјана је врло активно учество-

вала у обнови девастираних спо-
меника посвећеним жртвама ан-
тифашистичке борбе. Учествовала 
је у обнови споменика на подруч-
ју Шљивњака, Вељуна, Цвијановић 
Брда и Лаповца. 

– Споменик у Шљивњаку смо 
обновили 2016. Уз помоћ мјешта-
на села Шљивњака и Гробника. Са-
купила сам средства како би пла-
тили мајсторе који су излили нова 
два зида. С тим да је једна плоча са 
именима жртава враћена, а другa 
je израђена уз финансијску помоћ 
СНВ-а Загреб. Имена жртава сам 
нашла и допунила уз подршку и 
помоћ покојног проф. др Ђуре За-
тезала – рекла је Татјана Влачић 
Вујичић за Српско коло.

На Вељуну, 2014. пронађене су 
плоче од бронце са именима жрта-
ва на споменику Вељун.

– Однијела сам плоче у ливницу 

Ујевић у Загребу како би их испра-
вили. Наредне године сам их вра-
тила на Вељун, да би 2018. године 
поставили 16 преосталих плоча са 
именима жртава од камена.

У Лаповцу 2015. уз помоћ ком-
шија обновила је споменик палим 
партизанима Приморско-горанске 
бригаде који су погинули у офан-
зиви 1942. године. 

Поред промовисања Кордуна 
кроз фотографије и бриге о спо-
меницима Татјана Влачић Вуји-
чић је захваљујући пријатељима 
са фејсбука покренулa акцију из-
раде 26 кордунашких традицио-
налних опанака у Славонији те 7 
ћемера за дјецу Вргинмоста, чла-
нове СКД Просвјета.

– Дјевојчица из Гробника која 
живи у врло тешким социјалним, 
хигијенско-здравственим услови-

ма уз моју помоћ и иницијативу је 
удомљена како би успјешно завр-
шила школовање. 

Од пријатеља добија одјећу коју 
поклања породицама и старим ба-
кама којима је потребно. 

Планови за наредни период су 
многобројни.

 Татјана жели да региструје 
Удружење Кордунашица у Лапов-
цу, Удружење Хрватско-руско дру-
штва пријатељства у Војнићу. Та-
кође, њен циљ је промовисати свој 
први роман Мираз у Кордунаши-
ци, промоција прве књиге поезије 
посвећене Корани и Кордуну под 
називом Свијет у којем царује мир 
и љубав у Кордунашици, Ликовна 
колонија у партизанској болници 
на Петровој гори под називом Бу-
дућност партизанске болнице.  

 ДРАГАНА БОКУН

 » Татјанина кућа - кордунашко уточоште
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Уколико желите редовно да добијате свој примјерак  
„Српског кола“ на кућну адресу (у Србији)  довољно је да   
позовете број дописништва у Новом Саду 021/ 66  13  600   
Радно вријеме: понедјељак, сриједа и петак од 9 до 16,  
уторак и четвртак од 12 до 19 часова. 

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

Клуб досељених и прогна-
них лица општине Бачка 

Топола поводом славе клуба 
Преображење, а у оквиру За-
вичајних дана које организује 
Савез српских удружења Сје-
вернобачког округа Суботи-
ца, организовао је 24.8.2019, 
13. по реду турнир у балотању.

Како нам је рекао пред-
сједник Клуба пријавило се 
13. екипа, претходних година 
их обично буде око 16. Они 
као Клуб учествују годишње 
на око 10 турнира.

– У овим просторијама ко-
је смо добили од МЗ окупља-
мо се по неколико пута не-
дјељно, балотамо, картамо, 
дружимо се – рекао је пред-
сједник Клуба Миле Павли-
ца и додао како су они међу 
првима организовали турнир 
у балотању.

Прве балоте је у Бачку То-
полу донио секретар Клуба 
Благоје Ацан избјегавши са 
Плитвица 4.8.1991. године.

– Нас неколико се тада 
окупило и балотали смо по 

ливадама. Једном приликом 
нас је видио један локални 
Мађар и рекао да их и он има 
код куће, донио је дрвене ба-
лоте из Шибеника гдје је слу-
жио војску – рекао је Ацан.

Нажалост, 1995. се дого-
дила злочиначка акција Олу-
ја када су се у Бачку Топо-
лу населили Крајишници из 
Далмације, Лике, Баније и 
Кордуна.

– Прво смо направили 

стазу на језеру, а 1999. годи-
не смо добили просторије за 
Клуб од града, и направили 
прво једну, а затим и другу 
стазу – рекао је Ацан.

Како нам је Ацан рекао 
2000. године су одржали пр-
ви турнир, који је био на ни-
воу општине Бачка Топо-
ла. Учествовало је 8 екипа. 
Побједници су били Благоје 
Ацан, Миленко Марић и по-
којни Перо Баљак који су се 

надметали са Шпиром Лази-
ницом, Зораном Марићем и 
Душаном Гркинићем. Награ-
да је била симболична, гајба 
пива, а турнир се одиграо на 
данашњем терену.

Да би 2007. проширили 
такмичење и од тада им у го-
сте долазе и екипе из око-
лине Београда, Новог Сада, 
Риђице, Палића, Бачког Ду-
шанова…

Прво мјесто освојила је 
екипа из Руменке.  Друго мје-
сто освојила је екипа из Бо-

леча. Треће мјесто екипа из 
Бачке Тополе. Четврто мје-
сто отишло је у Адице (Но-
ви Сад).

Најбољи играч био је Зо-
ран Миланко из побједничке 
екипе Крајина из Руменке.  

Било је ово цјелодневно 
дружење, Клуб из Бачке То-
поле својим гостима је обез-
биједио доручак и ручак, а 
послије додјеле пехара усли-
једила је вечера, и дружење 
уз крајишку музику. 

 ДРАГАНА БОКУН

БАЧКА ТОПОЛА: Руменчани најбољи на 13. турниру у балотању 

 » ДОМАЋИНИ ШАМПИОНСКИ: Прво мјесто освојила је екипа из Руменке

ВЕЛИКА ПОПИНА: Одржано Шесто личко првенство у бућању 
У Великој Попини (општина Грачац) уо-

чи Светог Илије, празника који ово мје-
сто прославља одржан је турнир у бућању.

Ово мјесто у југоисточној Лици некада је 
имало око 350 домаћинстава. Данас је пу-
сто, са тек тридесетак мјештана који су се 
вратили, али за Светог Илију окупи се народ.

Ту се налази храм саграђен 1876. године ко-
ји је дјелимично страдао у Другом свјетском 
рату, а оштећен у посљедњем рату 1995. године

На турниру прво мјесто освојила је еки-
па Прљево (Маринко Сучевић, Жељко Ши-
јан и Симо Шијан). Друго мјесто освојила је 
екипа Подмила (Новак Обрадовић, Никола 
Лукић и Милорад Баљак), док је треће мје-
сто припало екипи Цагали – Врпоље (Стево 
Стојсављевић, Бошко Стојсављевић и Жељ-
ко Грубишић).

Најбољи играч је био Новак Обрадовић.
Послије додјеле признања дружење је на-

стављено на Личком прелу на коме је пјевао 
Миле Делија. 

За Илиндан 2. 8. одржана је служба, кум 
славе је био Ђорђе Стојсављевић.

Сава Лукић поријеклом из Велике Попине 
који данас живи у Владимировцу (општина 
Алибунар) каже да никада до сада није било 
толико аутомобила за Илиндан.

– Из Америке су дошли Мирко Стојсавље-
вић, Дуда Грубишић, из Енглеске Обрад Но-

ваковић, Вукомир Новаковић и Ђорђе, Миле 
и Мики Стојсављевић – рекао је Сава Лукић. 

Личани су се обрадовали и свом омиље-
ном листу Српско коло који се раздијелио за 
трен ока, тражећи да се наредне године по-
шаље бар дупло више примјерака.  

– Сви су радо узели новине, понио сам 
само 60 комада, и одмах раздијелио, сљеде-
ће године носим много више – рекао је Са-
ва Лукић. Д. БОКУН

 » Прво мјесто освојила је екипа Прљево  » Друго мјесто освојила је екипа Подмила  »  Tреће мјесто припало je екипи Врпоље – Цагали
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Некадашњи фудба-
лери Црвене звезде 
и Републике Српске 

Крајине, на свој начин, да-
ли су допринос обиљежава-
њу страдања српског народа 
у злочиначкоj акцији хрват-
ске војске Олуја. На Алтини, 
једном од највећих насеља 
у Београду, гдје су прогна-
ни са простора РСК прона-
шли ново уточиште, 31. ав-
густа, пријатељском утакми-
цом у малом фудбалу, сјети-
ли су се, прије свих, страда-
лих фудбалера и спортских 
радника са подручја РСК, као 
и осталих погинулих и не-
сталих током четверогоди-
шњег рата на том простору. 
Мада резултат на пријатељ-
ским утакмицама ветерана 
никада није у првом плану, 
поготово приликом обиље-
жавања страдања српског на-
рода, вриједи забиљежити да 
је завршен резултатом 10:8 у 
корист Црвене звезде.

Под именом „Да се не за-
борави”, одиграно је неко-
лико турнира у малом фуд-
балу, поводом обиљежавања 
Олује у балону кампа Кошут-
њак. Играли су, поред Звезде 
и РСК, и репрезентација Ре-
публике Српске и ветерани 
Партизана. Нажалост, ова 
традиција је прекинута, а за-
хваљујући спортским ентузи-
јастима из Крајине, Мили Со-
виљу и др Стевану Вукши, по-
ново је дошло до сусрета ве-
терана Црвене звезде и репре-
зентације РСК, овог пута на 
Алтини, једном од највећих 
београдских насеља гдје су 
Крајишници пронашли сво-
је ново пребивалиште.

Ветеране Црвене звезде, 

предвођене са клупе, једном 
од легенди Звезде Милошем 
Шестићем, и репрезентације 
Српске Крајине, предвођене 
двојцем Совиљ – др Вукша, 
на терен је извео некадашњи 
савезни судија из Бенковца, 
Давор Миљевић.

У публици су се нашли 
многи познати спортски рад-
ници и играчи, поникли на 
крајишким теренима, изме-
ђу осталих Марко Стегњаја, 
Драган Лацмановић, Саша 
Штрбац, садашњи тренер пр-
волигаша Будућности из До-
бановаца, и многи други. По-
четни ударац извео је најста-
рији судионик овог меча Три-
вун Травица, својевремено 
играч далматинског лигаша 
Кричке из истоименог мјеста 
поред Дрниша.

Уиграност ветерана 
Црвене звезде је дошла до 
изражаја на самом почетку 
утакмице и није прошло не-
колико минута, а резултат је 
већ гласио 4:0 у њихову ко-
рист. Мора се признати да 
је ипак репрезентација РСК 
имала велику шансу да по-

веде, али са неколико мета-
ра од гола, недовољно преци-
зан био је Далибор Шкорић, 
некадашњи члан београдске 
Црвене звезде.

Пошто је утакмица играна 
на терену са већим димензи-
јама и головима од уобича-
јених за мали фудбал, шан-
се су се, као на траци, ређале 
и са једне и са друге стране. 
Свакако, један од најљепших 
тренутака био је сјајно изве-
ден ударац Милоша Бурса-
ћа са десетак метара, када је 
лопта између пречке и стати-
ве готово поцијепала мрежу 
противника. Какав је то гол 
био можда је најбоље пара-
фразирати изреку Саше Лок-
нера са СОС канала, да га три 
голмана одбранила не би.

На одмор се отишло вођ-
ством Црвене звезде од 6–2. 
У другом полувремену, Кра-
јишници су повезали игру, 
ушли енергичније и Звездина 
разлика почела је да се то-
пи. Сјајан гол у том периоду 
игре постигао је Ален Грао-
вац. Само што је прешао цен-
тар снажно је ударио по лоп-

ти која се зауставила у доњем 
десном углу голмана Звезде, 
Бабића. У једном тренутку, 
Крајишници су се прибли-
жили изједначењу, али су ве-
терани Звезде убацили у игру 
своје најбоље играче и рутин-
ски завршили овај меч.

По завршетку утакмице, 
на трећем полувремену одр-
жаном у ресторану Велебит 
у Земуну, подијељени су пе-
хари и захвалнице. 

Миле Совиљ је рекао да 
су се овај пут окупили како 
би испоштовали жртве и ка-
ко би се подсјетили на дога-
ђаје од прије 24 године који 
се никакако не смију забо-
равити. Побједнички пехар, 
у име Црвене звезде, преузео 
је Саша Марковић, секретар 
секције ветерана нашег нај-
трофејнијег клуба.

– Црвена звезда зна колику 
је подршку имала у Крајини, 
а зна и да су сада Крајишни-
ци једни од њених највећих 
поклоника и зато ми је дра-

го што смо данас одиграли 
овај сусрет у једном прија-
тељском духу. Посебно же-
лим да истакнем да је Олуја 
нешто што нико у српском 
народу не може заборави-
ти, поготово Крајишници ко-
ји су прошли кроз ту голготу 
– истакао је Марковић, упу-
тивши и извињење што утак-
мица није одиграна раније и 
што ветерани нису дошли у 
још јачем саставу, али у се-
зони годишњих одмора било 
их је тешко окупити.

Oрганизатори су се захва-
лили и спонзорима овог су-
срета Неђељку Вукашину из 
Кричака, власнику предузе-
ћа Cristal Co и Саши Стегњаји 
власнику фирме Рефафлекс, 
без чије помоћи би се овај 
сусрет тешко организовао, 
као и домаћину трећег по-
лувремена Петру Драгиче-
вићу, на изврсној храни и го-
стољубивости особља ресто-
рана Велебит. 

 ЖЕЉКО ДРОБАЦ

ВЕТЕРАНИ ЗВЕЗДЕ И РСК МЕЂУСОБНИМ СУСРЕТОМ ПОДСЈЕТИЛИ СЕ СРПСКИХ ЖРТАВА СТРАДАЛИХ У ЗЛОЧИНАЧКОЈ АКЦИЈИ ОЛУЈА

Фудбалери Звезде знају да црвено-бијело 
срце нигдје не куца тако као у Крајини

ДР ВУКША У ДВИЈЕ УЛОГЕ

Доктор Стеван Вукша, легендарни доктор ФК Велебит 
из Бенковца, на овом мечу се нашао у двојној улози. Као 
један од коселектора репрезентације РСК, али у одређеним 
тренуцима и као љекар. Доктор Вукша је имао двије 
интервенције, прву, приликом повреде Саше Стегњаје током 
утакмице, а другу по завршетку утакмице када је једном од 
Звездиних играча због малаксалости требало пружити прву 
помоћ. У оба случаја, др Вукша је професионално одреаговао, 
баш онако како га памтимо још са крајишких терена.

РЕП. СРПСКА КРАЈИНА – Ц. ЗВЕЗДА (8:10)
Балон ШФ Алтина, Судија: Давор Миљевић
Стријелци: Шкорић и Маријан по 2, Шарић, Граовац, Туркаљ 
и Травица за РСК и Бурсаћ 4, Сеовић 3, Николић 2 и Ђаковић 
1 за Црвену звезду
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РСК: Милан Јањић, Дејан Туркаљ, 
Слободан Јокић, Саша Стегњаја, Бориша Брујић, Ален 
Марјан и Далибор Шкорић (још су играли Жељко Ђекић, 
Васо Јањић, Ален Граовац, Душан Ђекић, Жељко Лежаја, 
Дамир Шарић, Душко Алавања)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Драган Бабић, Бранко Николић, Милош 
Бурсаћ, Драган Стевовић, Никола Сеовић, Марко Травица 
и Милан Ђаковић (још су играли Зоран Каваја и Љубан 
Милосављевић)

ЗВЕЗДА ГОСТОВАЛА 1992. У ВУКОВАРУ

Новембра давне 1992. године, на годишњицу када су 
снаге ЈНА и ТО ослободиле Вуковар, одиграна је прва 
утакмица између РСК и Црвене звезде коју је предводио 
тадашњи капитен Иван Аџић, стријелац јединог гола 
на утакмици. Међутим, пошто је Црвеној звезди УЕФА 
запријетила, уколико још једном то ураде, да ће их 
избацити из свих такмичења под њеним окриљем, 
требало је да прође много времена да се ове двије екипе 
поново састану.

 » Др Стеван Вукша, Дамир Шарић и Марко Стегњаја

 » Миле Совиљ и Саша Марковић

 » Рођени Книњанин Далибор  
Шкорић је са великим успјехом 
носио дрес Звезде

 » Стријелци најљепших голова: Ален Граовац и Милош Бурсаћ
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