9 772466 347005

z ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА z ПИСАН ИЈЕКАВСКИМ ИЗГОВОРОМ z ГОДИНА VI z БРОЈ 61 z ФЕБРУАР—МАРТ 2021. z БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

ИНЂИЈА ЈЕ МАГНЕТ
ЗА ПОСЛОВНЕ ЉУДЕ
И НАЈПОЖЕЉНИЈЕ
МЈЕСТО ЗА ПОРОДИЦУ

СРБИ У РЕГИОНУ
ЗАСЛУЖУЈУ ЖИВОТ
БЕЗ СТРАХА И
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ!

ВЛАДИМИР ГАК

АРНО ГУЈОН

ДАРА ИЗ ЈАСЕНОВЦА — ПРИКАЗАН ПРВИ СРПСКИ ИГРАНИ ФИЛМ О СТРАДАЊУ У НАЈМОНСТРУОЗНИЈЕМ ЛОГОРУ У НДХ

Ширење истине о Јасеновцу
је српски национални интерес
ФОТО: AЛЕКСАНДАР ЛЕТИЋ / ПРОМО

ISSN 2466-3476

СРПСКО КОЛО

ЈЕДИНИ ПОСЛИЈЕРАТНИ ЛИЧКИ ГЕНЕРАЛ-ПУКОВНИК И НЕКАДАШЊИ НАЧЕЛНИК ШТАБА ПЕТЕ ВОЈНЕ ОБЛАСТИ

АНДРИЈА РАШЕТА: Неспособни српски политичари
су својим глупостима пресудили и себи и Крајини!

СКУПШТИНА СРБИЈЕ ОДБИЛА ПРИЈЕДЛОГ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗБЈЕГЛИЦАМА

НЕ ЗАБОРАВИМО СТВАРАОЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЛИНТА: Влада
Србије има обавезу
да трајно ријеши
стамбено питање свих
протјераних Срба!

СЈЕЋАМО
СЕ ЧУВЕНОГ
ДОКТОРА
ЈАНКА
КОМНЕНИЋА

2 АКТУЕЛНО

» Пише: Трифко Ћоровић

Око националног
програма нема погађања

Најважнији допринос филма Дара из Јасеновца је
чињеница да је у српској кинематографији најзад
произведен филм који говори о страдању нашег
народа у једном од најмонструознијих фашистичких
логора, како је то, по степену бруталности и суровости
убијања, дефинисао израелски историчар Гидеон
Грајф. Филм је приказан, као телевизијска премијера,
у најударнијем термину (субота вече) у Србији,
Републици Српској и Црној Гори, што упућује на
закључак да је могуће сваки национални задатак
ваљано одрадити под условом да за то постоји
искрена политичка воља.
Међутим, намеће се питање да ли данас Србија има
јасно дефинисан национални програм?
За разлику од Закона о истополном партнерству, који
ће се, према најавама, ускоро наћи у скупштинској
процедури, још се не назире кад би се на дневном
реду могла наћи расправа о доношењу Резолуције
о геноциду над српским народом у НДХ 1941–
1945. године и о геноцидном етничком чишћењу
над српским народом у Хрватској и у дијелу БиХ за
вријеме крвавог грађанског рата 1991–1995 године.
Није то једина мука. Српски историчари су
контрадикторни у изјавама везаним за број жртава у
НДХ, као и самом Јасеновцу, што само иде у прилог
хрватским десничарима опсједнутим немогућом
мисијом доказивањa да Јасеновац, заправо, и није
био никакав логор.
Одбрана стратешких националних интереса угрожена
је и непотребном подјелом која је изазвана жустром
полемиком око термина геноцида у клерофашистичкој
држави коју су предводили поглавник Анте Павелић
и надбискуп Алојзије Степинац. Термин Покољ који
је наметнуло, без сумње, најпродуктивније удружење
грађана које се бави културом сјећања, Јадовно 1941
из Бањалуке мјесецима дијели српски национални
корпус. Без жеље за било каквим арбитрирањем
видљиво је да се популација која се свакодневно
бави културом сјећања подијелила између дијела
потомака усташких жртава, научне јавности окупљене
око институције Музеј жртава геноцида, па и саме
цркве и надлежног владике. Умјесто да уједињени
континуираним и сихронизованим дјеловањем
културу сјећања подигну на приоритетни ниво српске
националне политике, интезитет међусобних оптужби
и тешких ријечи прешла је одавно сваку границу
доброг укуса.
У мору српских подјела охрабрују најаве из којих се
може видјети жеља за новим филмским остварењима
на исту тему, али да ли је реално очекивати да српска
кинематографија сачува национални интерес?
Без учешћа државе не може се градити национални
програм. Први корак ка том циљу требало би да буде
доношење Резолуције о геноциду над српским народом
у злочиначкој НДХ што би била увертира за градњу
Меморијалног центра. Тиме би се јасно направио
отклон од комунистичких мантри и вишедеценијског
прећуткивања истине, а српски народ би напокон
добио јасну поруку — око националног програма нема
погађања.

СРПСКО КОЛО

Оснивач и издавач: Савез Срба из региона
Главни и одговорни уредник: Трифко Ћоровић
Лектор: Драгана Бокун
Веб администратор: Милисав Шапић
Редакција: Драгана Бокун, Жељко Ђекић,
Драгана Шиповац и Јелена Рокнић
Сарадници: Боро Ркман (Хрватска), Драган Башовић,
Ратко Бубало (правни савјети),
Шпиро Лазиница (правни савјети),
Наташа Дробац, (правни савјети)
Адреса: Отона Жупанчича 14, Нови Београд
Дописништво: Булевар ослобођења 26, Нови Сад
Мејл: srpskokolo@ssr.org.rs
Телефон: 021/6613–600
Сајт: www. ssr.org.rs
Тираж: 11.000 примјерака
Дизајн и прелом: Студио Хум, Барајево
Штампа: Штампарија Борба а. д., Београд
ISSN 2466-3476
Израду Српског кола помогли су: Град Смедерево,
општине Бачка Топола, Мали Зворник, Ковачица и
ГО Обреновац

СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕН ПРАЗНИК СРЕТЕЊА

Предсједник Александар Вучић уручио 170
одликовања поводом Дана државности Србије
редсједник Републике
Србије Александар ВуП
чић уручио је, поводом Дана државности Републике Србије, одликовања заслужним
појединцима и институцијама и поручио да је Сретење
велики дан за Србију, дан када се рађала модерна српска
држава.
Предсједник Вучић је истакао да је Сретење наш буквар и читанка, вријеме преиспитивања, вријеме јединства нашег народа, ма гдје да
живи. Он је подсјетио да је то
дан када је вожд Карађорђе
Петровић подигао устанак за
ослобођење од Турака, али и
дан када је захваљујући књазу Милошу Обреновићу и Димитрију Давидовићу Србија
донијела модеран и либералан, ванвременски Устав –
испред свог времена.
– Ово је празник свих оних
који воле и живе за своју Србију. Сретење надахњује наш
народ на распетом Косову и
Метохији, даје енергију и нашем народу у Црној Гори, неријетко заборављеном од матице. Честитам празник и нашем народу у Српској јер су
наши празници и ваши, и обрнуто. Истом роду припадамо
и нико нема право да нам то
одузме – навео је Вучић и нагласио празник који даје снагу
за опстанак српског огњишта,
српског имена и презимена,
тамо гдје је то најтеже.
– Хвала јунацима нашег
доба, који су Србији много
дали и живјели не само за себе, него за нас. Дати Србији
не тражећи ништа за узврат,
уградити своје дјело у њено
име, жртвовати се за њу – највише је што неко за живота
може да уради и зато Србија
одговара захвалношћу и највећим признањем које може
да пружи. Њихова имена биће уписана у вјечну књигу части, храбрости и хвале – поручио је предсједник Вучић
лауреатима.

ФОТО: БАНИЈА ОНЛАЈН
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» Александар Вучић и Бранка Бакшић Митић
Указом предсједника Републике Србије, поводом Дана државности, одликовано
је 170 појединаца, установа
и удружења.
Вучић је поводом Дана
државности замјенику руског премијера Јурију Борисову уручио Орден Републике Србије на ленти, за изузетне заслуге у развијању пријатељских односа двије земље,
као и патријарху московском и све Русије Кирилу, а
исто признање је намијенио
и предсједнику Грчке Прокопису Павлопулосу.
Сретењским орденом првог степена одликовани су режисер Емир Кустурица за заслуге у области филма, руски вајар Александар Рукавишњиков за израду споменика Стефану Немањи, Православни богословски факултет
у Београду за развој духовно-просветитељске дјелатности и Шумарски факултет у
Београду.
Орден Карађорђеве звијезде првог степена Вучић
је уручио режисеру филма
Дара из Јасеновца, Предрагу
Гаги Антонијевићу за заслу-

ге у области филма, а исто
признање за заслуге у области музичке дјелатности додијелио је Горану Бреговићу, Момчилу Бајагићу Бајаги,
Борисаву Бори Ђорђевићу и
оперској првакињи Јадранки
Јовановић, као и сликару Милану Цилету Маринковићу.
Сретењским орденом другог степена за заслуге у културним дјелатностима одликовани су глумац Александар
Берчек и пјесник Перо Зубац
док су Орденом трећег степена одликовани Народни музеј
Топлице у Прокупљу, Народни музеј у Шапцу и Шабачко
позориште.
Постхумно су одликовани некадашњи начелник Сектора за ванредне ситуације
МУП-а Србије Предраг Марић као и 15 медицинских
радника који су преминули
од посљедица инфекције вирусом корона.
Златном медаљом за заслуге одликовано је и деветоро кинеских љекара који
су помагали српским колегама на почетку епидемије, а признање је припало
и Пекиншком институту за

генетска истраживања захваљујући чијој донацији је
у Београду отворена лабораторија Ватрено око за тестирање на присуство корона вируса.
Одликована је и умјетница перформанса Марина
Абрамовић за изузетне заслуге у области умјетности.
Указом предсједника Србије, међу добитницима одликовања поводом Дана државности нашло се и седморо новинара међу којима су
Братислав Илић са телевизије
Б92, новинарка ТВ Пинк Гордана Узелац, Данијела Давидов Кесар из дневног листа
Политика, Зоран Максимовић са Прве српске телевизије и Јелена Зорић са телевизија Н1.
Одликовано је и двоје страних новинара – Јинг
Занг, новинарка Чајна централ телевижн, као и Мајкл
Фројнд из дневног листа Јерусалем пост.
Златном медаљом за заслуге у хуманитарном раду
одликована је Бранка Бакшић
Митић, замјеница градоначелника Глине.
АГ

АПЕЛ ДА СЕ ЈЕДНАКО ТРЕТИРАЈУ СВИ ГРАЂАНИ ИЗ РЕГИОНА

ЛИНТА: ПРОТЈЕРАНЕ СРБЕ ИЗ ХРВАТСКЕ
ОСЛОБОДИТИ ПЛАЋАЊА PCR ТЕСТА
редсједник Савеза Срба
протјераних Срба и других
држављана Србије.
П
из региона Миодраг ЛинЛинта подсјећа да је Влата апелује на Кризни штаб
за сузбијање заразних болести и Владу да се од плаћања накнаде за PCR тестирање
на присуство корона вируса
ослободе протјерани Срби из
Хрватске и чланови њихових
породица.
Ради се о држављанима
Србије и лицима са избјегличким статусом који морају да иду у Хрватску да одржавају своја имања, плаћају
рачуне, посјете старе родитеље, врше поправку кућа,
у случају смрти најближих
чланова породице и др.
Добро је познато да протјерани Срби из Хрватске од
завршетка рата воде тешку
борбу да сачувају своја имања и земљу и при том имају
велике новчане издатке. Због

тога плаћање PCR тестирања у висини 9.000 динара по
члану породице представља
огроман удар на кућни буџет.
Линта подсјећа да је Кризни штаб на сједници одржаној 28. децембра 2020. године донио одлуку да се од плаћања накнаде за PCR тестирање изузму држављани Ср-

бије који имају стални или
привремени боравак у Њемачкој.
Линта још једном апелује на Кризни штаб и Владу
да хитно укину PCR тестирање на корону и обавезан
карантин за улазак из Хрватске у Србију јер наведена мјера погађа велики број

да већ дозволила улазак у Србију без PCR теста и обавезног карантина у трајању од
10 дана грађанима Босне и
Херцеговине, Албаније, Бугарске, Сјеверне Македоније, Црне Горе, а од 3. фебруара и грађанима Мађарске.
Сматрам да је нелогично
и некоректно да грађани наведених 6 држава могу да уђу
у нашу земљу без PCR теста и
обавезног карантина, а то не
могу држављани Србије који су родом и поријеклом из
Хрватске и преостали Срби
у Хрватској који немају српски пасош.
У посебно тешкој ситуацији су Срби са Баније јер је
то подручје погођено разорним земљотресом.

АКТУЕЛНО 3

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

СКУПШТИНА СРБИЈЕ ОДБИЛА ПРИЈЕДЛОГ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ИЗБЈЕГЛИЦАМА

ЛИНТА: Влада Србије има
обавезу да трајно ријеши
стамбено питање свих
протјераних Срба!
Н
ародна скупштина Србије је са 152
гласа одбила да се на дневном реду
нађе Приједлог закона о измјенама и
допунама Закона о избјеглицама, који је 23.
марта ове године поднио народни посланик
Миодраг Линта.
Образлажући свој приједлог Линта је истакао да би се његовим усвајањем створили
формални предуслови да се на праведан и
свеобухватан начин коначно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба из Хрватске и Федерације БиХ.
– Ради се о највећим жртвама ратова на
простору бивше Југославије, заједно са интерно расељеним лицима са Косова и Метохије. Подсјећам јавност да је Комесаријат за
избјеглице и миграције у претходном периоду урадио анкету у којој је евидентирано више од 17.000 прогнаних породица које живе
као подстанари или у нељудским условима
који нису достојни човјека у 21. вијеку. Србија је 2012. године почела да реализује тзв.
Регионални стамбени програм, чији је циљ
био да у наредних пет година, дакле до 2017.
године, ријеши стамбено питање за 17.000
прогнаних породица, али Програм се спроводи веома споро и непрофесионално – рекао је Линта.

НЕМА РЈЕШЕЊА ЗА ЈОШ 12.000 ПОРОДИЦА

Он је истакао да је лоше спровођење Програма видљиво кроз чињеницу да Програм
траје четири године дуже од предвиђеног
рока, а да су избјегличке породице додатно
разочаране изјавом комесара за избјеглице и
миграције Владимира Цуцића који је недавно навео да ће на крају овог Програма бити
ријешено свега 7.500 прогнаних породица.
– Апсолутно је неприхватљиво и недопустиво да се Програм заврши, а да 9.500 прогнаних породица које су анкетиране остану
без крова над главом – рекао је Линта и додао да је поред овог броја евидентирано још
неколико хиљада породица које живе у статусу подстанара или у нељудским условима.
– Због тога сам предложио да Влада преузме обавезу да се овај стамбени програм
продужи док год то питање не буде ријешено – истакао је Линта.

ОМОГУЋИТИ ОТКУП СТАНОВА

Он је истакао да је својим приједлогом тражио да се стамбено ријеши питање и више од
1.000 прогнаничких породица које нису имале
формално-правни статус избјеглице или прогнаника, али су суштински протјерани.
– Комесаријат за избјеглице им није омо-

ЧИЊЕНИЦЕ

zz
Према анкети Комесари-

»» УПОРАН У БОРБИ ЗА ПРАВА ПРОГНАНИХ СРБА:

Миодраг Линта, предсједник Савеза Срба из региона

гућио да конкуришу за рјешавање својих
стамбених питања кроз станове, додјелу грађевинског материјала, монтажне куће и сеоска имања – рекао је Линта и додао да је овим
приједлогом обухватио још три специфичне групе прогнаних породица којима није
омогућено да откупе станове у којима живе.
– Тражим да се породицама корисницима
тзв. СИРП програма омогући откуп станова.
То је Програм трајне интеграције у седам локалних самоуправа које је финансирала италијанска Влада, као и да се омогући право откупа
за 49 прогнаничких породица које живе у становима ДИПОС-а у Београду. Такође, тражим
да се омогући право откупа свим прогнаничким породицама које су добиле своје станове
кроз пројекат „Социјалног становања” и кроз
тзв. ”Пројекат социјалног становања у заштићеним условима” – рекао је Линта.

СМАЊИТИ ОТКУПНУ ЦИЈЕНУ

Он је у свом приједлогу тражио и да се
смањи откупна цијена са 50% на 75% наводећи три разлога.
– Први разлог је што се ради о највећим
жртвама ратова, други разлог је што је највећи број тих станова урађен веома лоше и
неквалитетно, а трећи, најважнији разлог
је што је највећи дио средстава за рјешавање стамбеног питања дала Европска унија и
други међународни донатори – рекао је Линта. Он се заложио и да се оним породицама
које су већ потписале уговоре о купопродаји из истих разлога омогући Анекс уговора
и да се откупна цијена са 50% смањи за 75%.

БЕЗ ПОДРШКЕ ПОСЛАНИКА КОЈИ
СУ И САМИ БИЛИ ИЗБЈЕГЛИЦЕ

Његов приједлог подржало је свега седам
посланика у Скупштини Србије, а занимљиво
је да међу њима није било оних посланика
који су и сами били међу прогнаним.

јата за избјеглице и миграције из 2009. године евидентирано је око
17.000 избјегличких и
прогнаничких породица са подручја Хрватске и
Босне и Херцеговине са
неријешеним стамбеним
питањем.
zz
У Србији је 2012. године
почео да се реализује Регионални стамбени програм. Циљ програма је
био да се у року од 5 година, односно у периоду
од 2012. до 2017. године,
ријеши стамбено питање свих 17.000 избјегличких и прогнаничких породица.
zz
У међувремену, рок за реализацију Регионалног
стамбеног програма неоправдано је продужен до
краја 2021. године, а Комесаријат за избјеглице и миграције је саопштио да ће
до краја 2021. године бити
ријешено свега нешто више од 7.000 породица.
zz
Процјењује се да ће више од 12.000 избјегличких и прогнаничких породица остати без крова над
главом јер нису били сви
обухваћени анкетом.
zz
У Србији је потребно најмање 7.000 станова, 3.000
пакета грађевинског материјала, 1.500 сеоских
имања и 500 монтажних
кућа да се коначно ријеши стамбено питање свих
избјеглих и прогнаних
лица са подручја Хрватске и БиХ.
zz
За рјешавање стамбених потреба избјеглих
и проганих лица највећи дио средстава донирали односно поклонили су
Европска унија, поједине
државе и други међународни донатори.

Приједлог о измјенама и допунама Закона о избјеглицама
ЧЛАН 1.
У Закону о избјеглицама („Сл. гласник РС”, бр. 18/92, „Сл. лист СРЈ”, бр.
42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник РС”,
бр. 30/2010), у члану 1 послије става 1.
додаје се став 2. који гласи:
Право на збрињавање ради задовољавања основних животних потреба и пружање помоћи у процесу интеграције имају
избјегла и прогнана лица која нису имала формални статус избјеглих и прогнаних лица због протјеривања и доласка
у Србији током 1991. године када није
постајао Комесаријат за избјеглице, неинформисаности, страха и др.
ЧЛАН 2.
У члану 19. мијења се став 1. који гласи:
Избјеглици и лицу из члана 18. став 2.
тачка 1) овог Закона и члановима њихо-

вог породичног домаћинства, ради њихове интеграције, Република Србија има
обавезу рјешавати стамбене потребе.
ЧЛАН 3.
У члану 19а послије става 2. додају се
став 3, став 4. и став 5. који гласе:
Право на откуп непокретности имају корисници СИРП програма чије су стамбене јединице изграђене средствима италијанске Владе у седам локалних самоуправа. Право на откуп непокретности
имају корисници стамбених јединица
Друштва за изнајмљивање некретнина
ДИПОС д.о.о. Београд са којима ДИПОС
д.о.о. има закључене Уговоре о закупу.
Право на откуп непокретности имају корисници стамбених јединица, са којима
су закључени уговори о закупу или коришћењу, које су добили кроз пројек-

те „Социјално становање” и „Социјално становање у заштићеним условима”.
ЧЛАН 4.
У члану 19л мијења се став 1. који гласи:
Купопродајна цијена непокретности
утврђује се када се вриједност непокретности која је предмет уговора о купопродаји умањи за 75%.
ЧЛАН 5.
У члану 19. послије става 1. додаје се
став 2. који гласи:
Са лицима која су закључила уговор о
купопродаји непокретности потписаће
се Анекс Уговора из разлога јер је купопродајна цијена непокретности која
је била предмет уговора о купопродаји била умањена за 50 % а сада је умањена за 75 % .

Како се одређује
висина пензије у Србији?

Ступањем на снагу важећег Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, начин одређивања висине пензије
је потпуно измијењен у односу на раније прописе који су
обрачун базирали на утврђивању пензијског основа према
зарадама оствареним у десет најповољнијих узастопних
година стажа. И даље се износ пензије одређује на основу
података регистрованих у матичној евиденцији, односно на
основу навршеног пензијског стажа и остварених зарада,
али се при одређивању висине пензије урачунава цијели
радни вијек.
Први корак у обрачуну је утврђивање свих зарада које је
осигураник остварио у току радне каријере, а затим се
зарада остварена у свакој календарској години упоређује с
просјечним зарадама у Србији у тој години. Од 2003. године
у зараду се урачунавају сви остварени приходи за које су
плаћени доприноси за пензионо осигурање. Дијељењем
износа остварене зараде с просјечним износом добија се
годишњи лични коефицијент. Уколико је остварена зарада
већа од просјечне у Републици Србији, коефицијент је виши
од 1, а уколико је мања коефицијент је мањи од 1.
Након одређивања годишњих личних коефицијената
за сваку годину стажа осигурања, израчунава се лични
коефицијент, и то тако што се збир свих годишњих
коефицијената дијели са укупним трајањем периода за
које су они утврђени. У случају да је осигураник навршио
стаж краћи од 12 мјесеци у току једне календарске
године, чини се да математичка формула има недостатак
и да довођење зараде остварене у периоду краћем од 12
мјесеци у односу с просјечном републичком зарадом за
цијелу годину доводи осигураника у неповољан положај.
Међутим, управо чињеница да се збир годишњих личних
коефицијената дијели с укупним трајањем периода за које
су ти коефицијенти утврђени утиче на то да је законска
формула за израчунавање висине пензије заправо потпуно
правилна и правична. Пракса показује да зарада остварена
у периоду краћем од 12 мјесеци у току једне године ипак
може на различите начине утјецати на обрачун висине
пензије. Наиме, најчешће су зараде на почетку године
нешто ниже него крајем године. Из тог разлога могуће је да
осигураник који је остварио зараду само у другој половини
године буде у нешто повољнијој ситуацији него је у тој истој
години радио у првих шест мјесеци. Важно је нагласити
да је лични коефицијент Законом ограничен на 3,8 и то је
други начин ограничавања максималног износа пензије.
По одређивању личног коефицијента који практично
представља однос просјечне зараде осигураника у току
цијелог радног вијека и просјечне зараде у Републици
Србији у истом периоду, преостаје још неколико једноставних
математичких радњи. Прво се лични коефицијент множи
с укупним трајањем пензијског стажа, при чему се у обзир
узима и утврђен посебни стаж (женама најчешће по основу
рођења трећег дјетета, а мушкарцима по основу учешћа
у оружаним снагама). Множењем личног коефицијента
и стажа за обрачун, добија се лични бод, који се затим
множи општим бодом одређеним у складу са законом и
који је заједнички за све пензионере. Том посљедњом
математичком радњом добија се износ пензије у динарима.
Ранији прописи чинили су обрачун коефицијента за
претходну годину рада једним од најчешћих разлога због
којих се о захтјеву за пензију одлучивало привременим
рјешењима. По новом закону за стаж навршен у години
у којој се остварује право коефицијент се могао одредити
тек почетком наредне године по објављивању просјечне
зараде у Србији за ту годину. По новим прописима, зарада
остварена у посљедној години више се не доводи у однос
с просјечним зарадама у Србији за цијелу календарску
годину, већ се доводи у однос с тзв. обрачунским износом
просјечне годишње зараде. Тај обрачунски износ се
претходно одређује тако да се просјечна мјесечна зарада
у Србији за период од почетка године до краја мјесеца, који
два мјесеца претходи мјесецу у којем се остварује право,
помножи бројем 12. По измијењеним одредбама за године
за које није могуће утврдити податке о оствареној заради,
рачуна се лични коефицијент остварен за остале навршене
године стажа осигурања. На тај начин се избјегава да године
за које нема података о оствареној заради утичу на укупан
износ пензије, па је и тако одређен износ пензије реалнији
и више одговара оствареним зарадама осигураника.
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.

4 ВИЈЕКОВНИК

Херцеговина је са сузама испратила умировљеног епископа захумско-херцеговачког и приморског Атанасија, који је, од посљедица коронавируса, преминуо, 4. марта у Требињу. Сахрањен је у параклису Васкрсења Господњег у гробљу манастира Тврдош. Претходно је испред
Саборног храма у Требињу служена
литургија и опијело, а потом је улицама Требиња ка манастиру Тврдош кренула погребна поворка.
На сахрани је писмо патријарха Порфирија прочитао митрополит дабробосански Хризостом, а у њему је истакнуто да тамо гдjе је био Атанасије, били су и свети оци
и учитељи Цркве.
Патријарх је истакао да је поносан што је био његов
студент. Он је нагласио да је Атанасије студентима путем апостола Павла откривао православље, манастире и српство Далмације – када су пjевали Христос воскресе у Јасеновцу и на Косову, први пут с њим крочили на Свету Гору.
– Чак и када смо са њим играли фудбал у престоном
Београду, испод Калемегдана, мjесту које је освештано
жртвом Доната и Фортуната, Ермила и Стратоника, ђакона Авакума и игумана Пајсија, јасеновачких мученика
који су ношени Савом стигли под древне зидине; али и
хиљадама које је крвави комунистички терор прибројао
светима мученицима, у престоници српства, али и на
другим мjестима. Међу њима је и рођени стриц владике Атанасија, свештеник Милош Јевтић који је на Свету Петку 1944. године убијен са хиљадама невиних Мачвана и Поцераца на савском мосту у Шапцу – истакао
је патријарх Порфирије и додао да Херцеговци знају
боље од свих „шта је у несрећном рату значио и чинио
владика за нашу Отаџбину”.
– Знају то, не мање и косовско-метохијски Срби, а знамо и сви ми.
Патријарх је нагласио да је Атанасије уз Светог Јустина и Николаја, најплоднији и вjероватно у свијету најпризнатији и најпознатији српски богословски
и научни писац.

ПЛАЧЕ ХЕРЦЕГОВИНА ОД ПРЕЊА
ДО МОРА, ВЈЕЧНА ТИ ПАМЈАТ!
Зајезериће из многих очију синова и кћери земље Херцегове. Зажубориће из очињег вида и оне сузе које су
се чувале за најтеже тренутке. Плакаће и ко плакао никад није. Заридаће и они што су гордо земљом ходали
не схватајући да смо ништа и ништавни, сирак тужни
без игдје икога.
Моје племе је болом увенуло и тугом заспало… Отишао
је наш најбољи. Наш заступник пред престолом Бога
живога, наш добри владика Атанасије, наш отац и ђед,
онај који је све гријехе нашег народа на себи носио.
Низаће сузе у бисере духовна дјеца његова, дјеца погинулих бораца које је грлио својом добротом, плакаће
сироти, болни, весели и тужни… Заплакаће вечерас и
небески светитељи пребиловачки, житомислићки, ржанодолски, корићки, косово-метохијски и многи други мученици. Заплакаће и стари Вукашин из Клепаца очима које на оба свијета виде. Заплакаће на небесима и
сва духовна чеда Твоја прерано преминула, наши преци, наши источници… уснули у Господу.
Које ријечи да саставим, каквим словима и додацима
да украсим причу о човјеку који је овој нашој Херцеговини вјеру вратио. У који кутак сјећања да одем, а да се
сјетим како је дјецу нашу, нас, наше родитеље крштавао, који нам је вратио и Светог Саву и Светог Василија… Шта да кажем о нашем владици који је са собом,
гдје год да је долазио – на положаје за вријеме одбране Херцеговине, у школе, код болесних и умирућих, доносио мирис тамјана и Божје свјежинe…
У том је мирису и осјећао се развигор вјечне младости
и живости, који је у свима нама будио вољу на покрет
који нас је водио Христу у загрљај.
Гдје су ми књиге, реченице, слова… ућутале су се и повукле пред неминовнoшћу.
А сјећам се да нас је све волио и својом племенитошћу,
добротом, строгоћом… Једном је рекао – грдим те јер те
волим. И родитељи грде дјецу своју јер их воле.
Боже, ти си кроз нашег владику, тих ратних година доносио да смо, упркос бомбама, погибијама, страдањима и мучеништву, осјећали животну радост.
Али, ево, док ходам ходницима сјећања, написаћу да православље тугујe, а чини се највише владико Твоја Херцеговина… Од Прења до мора, од Пребиловаца, преко
Невесиња и Билеће до Љубиња и Требиња.
И драго ми је да ти се жеља испунила. Жеља свети владико, коју си рекао кад си био устоличен на Видовдан,
ратне 1992. године у Саборном храму Светог Преображења Господњег у Требињу – „Нека би Бог дао да и ја
овдје оставим кости, јер је ово света земља и гробови
су свети и свијетли”.
Твој ће гроб нама свијетлити и показивати пут у Царство небеско.
РАТОМИР МИЈАНОВИЋ

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ДОБИЛА ЈЕ 46. ПАТРИЈАРХА

УСТОЛИЧЕН ПАТРИЈАРХ
СРПСКИ ПОРФИРИЈЕ
У
Саборној цркви у Београду 19. фебруара
2021. године устоличен је нови српски патријарх
Порфирије.
– Радићу на повезивању
свих људи, изградњи мостова
и успостављању дијалога, рекао је између осталог у првој
бесjеди након устоличења.
Највећа брига ми је Косово,
наставио је Порфирије, називајући га духовним Јерусалимом. Косово није мит, већ
наш завjет и суштина идентитета – рекао је патријарх.
Осврнуо се и на вишегодишње служење у Хрватској,
одакле је са мjеста митрополита загребачко- љубљанског
изабран за патријарха.
– Хрватска је постала моја
друга отаџбина, а народ који сам тамо упознао ће остати узор мени у годинама које предстоје. Исто то важи и
за Словенију. Исту ту бригу,
моју и свих нас, заслужују и
сви у Сjеверној Македонији,
који чувају велике светиње
већ вjековима – рекао је новоизабрани патријарх.
Он се осврнуо на све подjеле у друштву и нагласио
да се тиме неће бавити, већ
ће настојати да његује саборни дух.
Литургији су присуствовали и предсједник Србије
Александар Вучић, српски
члан Предсједништва БиХ
Милорад Додик, предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, министри

ШТА ПРЕДВИЂА УСТАВ СПЦ

Према Уставу Српске православне цркве патријарх има
посебна права части, свештенодејства, репрезентације
и управе. Патријарх је предсједник Светог архијерејског
сабора, Светог архијерејског синода, Патријаршијског
савјета и Патријаршијског управног одбора. Патријарх
началствује свим богослужењима, освећује свето миро,
хиротонише нове владике уз саслужење још најмање
двојице епископа и представља Српску православну цркву
пред осталим аутокефалним православним црквама,
државом, али и страним земљама. Патријарх све документе
СПЦ потписује зеленим мастилом.

ФОТО: Т. ЋОРОВИЋ

ВЛАДИКА АТАНАСИЈЕ ОТИШАО У ВЈЕЧНОСТ

СРПСКО КОЛО ФЕБРУАР-MАРT 2021.

»» ПОЧЕТАК НОВЕ ЕПОХЕ У СПЦ: Патријарх Порфирије
ЛИНТА УПУТИО ЧЕСТИТКУ ПАТРИЈАРХУ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта упутио
је честитке новоизабраном патријарху Порфирију.
- Увјерен сам да су Српска православна црква и
православни вјерници, у овом тешком времену пуног
искушења добили духовног поглавара који ће успјешно да
их предводи дуги низ година. Сигуран сам да ћете на мудар
и одговоран начин чувати јединство СПЦ православне
цркве и имати одлучујућу улогу у јачању националног
јединства. Вјерујем да ћете посебну пажњу да посветите
опстанку Срба на Косову и Метохији и опстанку Срба у
региону - наводи се, између осталог, у честитци.

у Влади Србије Маја Поповић, Маја Гојковић и Дарија
Кисић Тепавчевић, београдски муфтија Мустафа Јусуфспахић, надбискуп Станислав
Хочевар, амбасадор Србије
у Црној Гори Владимир Божовић, директор Управе за
сарадњу са црквама и вјерским заједницама Владимир
Рогановић, директор Канцеларије за Косово и Метохију
Петар Петковић, принц Филип и принцеза Даница Карађорђевић и истакнуте јавне личности.
Када би се најкраће описале све реакције на избор
новог српског патријарха могло би се рећи да је избор по
вољи вјерника, државе, али
и представника других вјерских заједница. Патријарх
Порфирије важи за, како кажу упућени, човјека који је
спојио модерно и традиционално, широког образовања и
интересовања, човјека благе
нарави, ведрог духа.
Патријарх се до сада није
изјашњавао о црквеном спору Кијева и Москве. Вјерује
се да је ближи руском ставу,
али и да неће прекидати везе
са Васељенском патријаршијом, прије свега због Хиландара и Свете Горе, иако је она
признала украјинску цркву.
Патријарха Порфирија очекују велика искушења
према актуелним вјерским
и политичким приликама и
неприликама у региону. 

СК – АГ

ЗАШТО ЈЕ ПРВИ ИНТЕРВЈУ ПАТРИЈАРХА ПОРФИРИЈА – ИСТОРИЈСКИ

ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ОКРЕЋУ НОВИ ЛИСТ
мору гњева, неукуса и ноставним хришћанским по- мржње, објавио непољуља- инсистирао на континуитету
У
ужаса које их запљуску- рукама разоружао је све ек- ну истину да је Косово срж у односу на своје претходније са медија, грађани Србије стреме који су данима, не- Србије, да је то њена коли- ке као и на јединственом и
имали су прилику да послушају први интервју свог новог патријарха Порфирија.
И ништа у том обраћању
Његове светости за јавни сервис Србије није ни личило на
оно што свакодневно гледамо и слушамо са „паметних”
телевизора иако је он причао
отворено, директно и без дипломатског ескивирања, баш
о свим актуелним питањима
и темама.

СМИРЕНОСТ И
ЈЕДНОСТАВНОСТ

Није то ни био само интервју већ својеврсна проповијед, али и лекција из толеранције, мјере, досљедности,
чврстине, истинског патриотизма, демократске ширине,
људскости.
За само сат времена, грађани Србије су из једног медијског хаоса, бруталног и закулисног рата који букти на
све стране, могли да уплове у
свијет са јасним и разумним
координатама, могли су да
чују мирну и кротку ријеч,
али и чврсту и непомјерљиву истину. Могли су да се за
тренутак врате у заборављену нормалност, па и радост.
Благим осмиjехом и јед-

дjељама и мjесецима, површним и политикантским интригама, кидисали на цркву
са жељом да унизе и укаљају изборе за српског црквеног поглавара, за првог међу једнакима.
Разложно, утемељено,
мирно, избио је све „адуте”
хистерицима који су покушавали да докажу раздор у
Српској православној цркви
и да увуку и патријарха у свој
политичко естрадни ријалити – брлог који се као смртoносни канцер шири да би појео и посљедњу здраву ћелију српског друштва.
Непомјерљиво, недвосмислено, бритко, патријарх Порфирије је изнова обновио и
освијетлио носеће стубове националних идеја и тако ућуткао квазипатриотска наклапања и „зилотска” небулозна
застрањивања да се спрема
чак и нека врста издаје суштинских и темељних српских интереса и то са највише црквене позиције.
Чврсто и смирено, како
бисмо требали сваки дан да
понављамо, Његова светост
је без икакве дневно политичке примисли и без изазивања међунационалне

јевка и да је референдум о
Косову одржан на Видовдан
1389. године.
Без осветољубивости и
потпиривања демонских ватри, Његова Светост је проговорио о српским жртвама,
о јасеновачком непојамном
злу, али уз пружену руку сусједима – за толерантан разговор и мирну будућност.

ОТВОРЕНО НА СТРАНИ
РУСКЕ ЦРКВЕ

Без геополитичког фразирања, општих мјеста и баналних парадигми, бранећи
канон, патријарх је сведеним
порукама јасно позиционирао СПЦ и у међународним
изазовима и без устручавања
аргументовано предочио да
је она на страни Руске цркве
у спору са Цариградском патријаршијом.
Без гуслања и кукања на
неправду, Порфирије је дао
очинску и заштитничку ријеч за српску цркву и вјернике у Хрватској, Црној Гори,
Македонији…
Око свих крупних питања,
као што је, на примјер, евентуални долазак папе у Србију,
о чему чаршија воли кафански да распреда, патријарх је

саборном ставу цркве.
Али, показао је и свој печат, скромност, отвореност,
аутентичност, оригиналност, утемељеност у модерном времену.

УВОД У НОВУ ЕПОХУ

Чули смо заиста и једног
новог патријарха, који ће бити једнако близак и новим генерацијама. Чули смо и атипичног патријарха који кад извлачи поенте о љубави, цитира потресну реплику из новог
филмског ремек дjела Теренса Малика – Скривени живот.
И све је некако било другачије током тог једночасовног интервјуа на Јавном
сервису Србије. Симболички, као да је Србија окренула
неку нову страницу и ушла у
неку нову епоху у којој се неће стидjети ни себе ни своје
ширине према другима.
Патријарх Порфирије, у
свом првом медијском наступу са трона Светог Саве показао је да је достојан.
Надајмо се да ће и Срби,
за разлику од неких других
времена, показати и да су достојни њега.
ПРЕДРАГ ВАСИЉЕВИЋ/
СПУТЊИК
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

НОВА ЕРА УПРАВЕ ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

Арно Гујон: Срби у региону заслужују
живот без страха и дискриминације!
ФОТО: УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

А

рно Гујон се појавио међу Србима као
узорни примјер правдољубивог заштитника немоћних и потлачених, показујући својом непоколебљивом вољом за доброчинство
да стари француски идеали
слободе, братства и једнакости нису флоскуле на чији
помен треба аплаудирати,
него принципи по којима
треба живјети.
Срби су имали прилику да
се у протеклом периоду, који
се сад већ мјери у деценијама, увјере у Гујонову континуирану посвећеност не само
хуманитарном раду већ ширењу истине о нашој земљи
и народу. Национално освијешћена јавност са радошћу
је прихватила вијест о његовом именовању за директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.
zz
Деценијама сте српски
амбасадор добре воље.
Ипак, да ли Вас је изненадила понуда да постанете директор Управе за
дијаспору и Србе у региону и како је уопште до тога дошло?
– Једна таква понуда је
увијек изненађење. Један од
најзначајнијих позива у мом
животу стигао је из кабинета
министра иностраних послова Николе Селаковића, који
ми је понудио сарадњу. Потом смо заједно отишли на
састанак с предсједником Србије Александром Вучићем.
То је био наш први сусрет и
протекао је у изузетно пријатној атмосфери. Након тога услиједило је моје именовање на чело Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону при Министарству
спољних послова.
zz
Каква је Ваша визија и
шта ће бити приоритет у
будућем раду Управе за
дијаспору и Србе у региону?
– Наш тренутни приоритет је да упростимо и поједноставимо конкурс за Србе
у региону и дијаспори. Сваке године Управа издваја 100
милиона динара за стратешки важне пројекте у области културе, језика, идентитета, очувања традиције. Један од приоритета је и учење
српског језика, што је посебно важно за дијаспору, али и
у региону, гдје смо кроз кампању коју смо спровели на
Међународни дан матерњег
језика, истакли важност очувања српског који треба тако
да се назива и његује. Не можемо да утичемо на то како
ће други називати свој језик
нити би требало то да чинимо, али можемо и те како да
утичемо на то како ћемо наш
да очувамо. Језик није само
средство комуникације већ
се налази у сржи идентитета сваког народа. Радимо заједно са допунским школама
на српском у дијаспори, шаљемо књиге и наставна средства. Приоритет нам је и да
сарађујемо са другим секто-

»» АРНО ГУЈОН: Попис становништва је једна од полуга у борби против асимилације
рима унутар Министарства
спољних послова, али и скупштинским Одбором за дијаспору, покрајинским Фондом
за избјегла и расељена лица
јер смо сви на истом задатку,
да помогнемо нашем народу
гдје год живио.
zz
Како бисте Ви дефинисали проблеме и положај
Срба у осам земаља региона?
– Положај Срба у земљама
региона различит је од државе до државе. Није исто бити
Србин у Љубљани и Гламочу.
Сваку земљу пратимо посебно и имамо списак неријешених питања. Оно што је заједничко је да је српски народ
аутохтон у свим земљама региона, да ту живи од давнина. Негдје се поштују српски
језик и ћирилица, негдје не.
Наша улога је да приликом
сусрета са државницима земаља у окружењу покрећемо питања која су важна за
српски народ. Српски званичници треба да, при сваком
сусрету, питају представнике држава региона, примјера ради, зашто Срби немају
статус националне мањине
или одређена права, за разлику од њихових сународника који то имају у Србији,
иако су мање бројни, или зашто је ћирилица потиснута?
zz
Који су највећи проблеми
Срба у дијаспори?
– Очување идентитета и

језика и ризик од утапања и
потпуне асимилације. Желим
да помогнем у борби за то да
Срби више не буду стигматизовани и дискриминисани, него да са правом буду
поносни на своје поријекло,
историју, традицију, културу,
на дубоки траг који су оставили не само на просторима
на којима су аутохтон народ,
него и у остатку Европе, као
и на оним просторима гдје
су, попут других Европљана,
били досељеници, као што је,
на примјер Америка у којој
су се прославили Никола Тесла или Михајло Пупин, поред многих других познатих
и мање познатих Срба.
zz
Са нове функције у прву
посјету сте отишли Србима у Словенији. Након разорног земљотреса Бадњи дан и Божић сте провели са нашим сународницима на Банији и Кордуну. Какве утиске носите
одатле?
– За Бадњи дан и Божић
сам са владиком Херувимом
био у Осјечко-барањској жупанији, у Даљу. То је за мене
било лијепо искуство јер досад нисам имао прилику да
се сретнем са Србима из тог
дијела Хрватске. Видио сам
да, иако је Хрватска у Европској унији, положај Срба није
на одговарајућем нивоу. Они
заслужују живот без страха и
дискриминације. Жале се по-

КОСТИЋ ИМА ПРАВО НА ПРИВАТАН СТАВ
zz
Какву емоцију је у Вама пробудила изјава предсједника

САНУ Владимира Костића да „Косово није наше и да то
треба што прије схватити”?
– Господин Владимир Костић, као грађанин, има право на
свој став, који, хвала Богу, не дијели огромна већина Срба.
Да ли би смио да говори тако као предсједник САНУ? То је
питање за чланове САНУ. Мој став је, као што је познато,
другачији. Дијелим став државе и већине народа по коме
је КиМ саставни дио Србије. Поред тога, Косово није само
територија, то је завјет. Док чувамо тај завјет у срцу, без
обзира да ли живи милион или 20 милиона Албанаца
на КиМ, без обзира на то колико је Америка јака, оно је
наше. Тај завjет Срби чувају 800 година. Срби нису имали
државу скоро пет вјекова. Како су се издигли из пепела?
Захваљујући косовском завјету! Баш као што су то чинили
Јевреји током 2000 година. Има ли данас Старих Римљана?
Не, а Јевреја има. Они су се 2000 година поздрављали
с: „Догодине у Јерусалиму!”. Док се Срби поздрављају:
„Догодине у Призрену!”, биће Милица, Душана, Петара и за
2000 година на КиМ.

некад на немогућност учења српског језика. У многим
случајевима, дјеца не могу
да уче све предмете на српском. Нема ћириличког писма на јавним мјестима. Њихова заједничка порука је да
желе да остану ту да живе у
миру и да рачунају на подршку Србије.
zz
У више наврата сте истакли да је попис становништва који би требало да
се спроведе ове године
кључан за положај Срба у
региону. Какве резултате
очекујете и колико су данас Срби у региону уопште слободни у испољавању свог националног
идентитета? На које све
начине матица може да
им помогне?
– Попис је веома важан.
Прије свега, да би се установила истина, да би било јасно колико тачно Срба гдје
живи, али и колико их је отишло. Друго, то је пут борбе
за њихов статус, јер у сваком демократском друштву
једној бројној заједници мора се пружити могућност да
оствари права по разним питањима. Треће, искрено вјерујем, и да је попис једна од
полуга у борби против асимилације која је у миру највећа пријетња једном народу.
zz
Често чујемо да је за очување српског идентитета,
ван матице, кључно ње-

ЗА НЕКЕ ЈЕ И ХАНДКЕ ФАШИСТА

zz
Вијест о Вашем именовању многе је одушевила, али

било је и негативних реакција у региону, па чак и у Београду у којима се спочитавало да сте екстремни десничар. Да ли Вас је то погодило?
– Кад помажете Србима на КиМ, кад говорите истину о томе
шта се дешава данас и шта се дешавало раније, многима
сметате. Желе да вас оцрне, а понекад и да вам нацртају
мету на челу. Нисам ни први ни посљедњи коме се то
догодило. Видјели смо у случају нобеловца Петера Хандкеа,
за којег су говорили да је фашиста и расиста јер је помагао
дјеци из Велике Хоче и говорио о постојању гета у Европи.
Ко год одабере да буде на страни Срба бива третиран баш
као што је третиран српски народ, демонизован годинама.
У том смислу, ја дијелим судбину многих. То је за мене
питање части и наставићу тако упркос критикама одређених
политичких кругова.

говање српског језика и
писма. Стиче се утисак да
се ћирилица не поштује
ни у Србији.
– Објавио сам један видео
снимак у коме сам објаснио
да је странцима свеједно да
ли ријеч „пекара” пише латиницом или ћирилицом јер је
они не разумију. Као кад бих
„пекара” написао на француском – буланжри (boulangerie) – било ћирилицом или
латиницом, ви не знате шта
је то. Није проблем у писму
него у језику. Ја не разумијем украјински иако се пише
ћирилицом, а ја знам ћирилицу. Такође, не разумијем
румунски иако се пише латиницом, коју такође, знам. Било би логичније да се поштује
српски језик и писмо свугдје
и да за странце који не знају
српски буде написано додатно
на енглеском и француском,
на примјер. То би био добар
компромис. Имате у Београду
путоказ гдје ћирилицом пише
„Железничка станица”, а онда
испод на латиници опет пише
исто, а Нијемцу или Италијану, ништа то не значи. Сваки
језик има своје врлине и љепоту, а писмо је свакако дио
те љепоте. Мислим да је боље и љепше да пишемо српски ћирилицом.
zz
Постоје ли неки конкретни (и који) планови рада
Управе и осталих државних институција у погледу
заштите „српског културног простора” како је назначено у Стратегији Министарства културе?

ЗАПАД НЕ ЖЕЛИ ДА ПРИЗНА ГРЕШКУ
zz
У више наврата сте истицали да је Вашој породици ин-

стинкт говорио да слика о рату на Балкану која је сервирана по западним медијима деведесетих година није
реална. Можете ли направити поређење каква је данашња слика Србије у вашој родној земљи?
– Француска стручна јавност је и даље дубоко подијељена
по том питању, јер они који су се бавили антисрпском
пропагандом деведесетих година су и даље ту и имају много
предрасуда. Многи од њих и даље живе у увјерењу да су
Срби злочинци, а сви остали жртве. Неки не смију себи да
признају да су погријешили јер би тиме довели у питање
добар дио сопственог живота и рада. Наратив који је усађен
у том дијелу јавности је изузетно тешко промијенити, јер
то захтjева озбиљну катарзу на коју је спреман само мали
број изузетно снажних личности. Захваљујући нашим
петнаестогодишњим напорима успјели смо, ипак, да се
наметнемо у јавности и изнесемо и другу страну приче.
Двадесет година послије бомбардовања слобода говора о
тој теми је већа и лакше можемо да допремо до медија иако
је ситуација далеко од идеалног.

– Да, нама је та област
кључна јер је важно да наши
људи сачувају своју особеност, гдје год да живе. Управа сваке године финансира
400 пројеката који се у већини односе на очување српске културе у региону и дијаспори.
zz
Прије годину дана сте Црну Гору описали као „најживљу цркву у Европи”,
а нисте крили ни радост
након избора у којима је
дошло до смјене власти.
Планирате ли да ускоро посјетите Србе у Црној Гори?
– Често сам раније обилазио Црну Гору, држао сам неколико предавања и с великом пажњом сам пратио дешавања у вези са одбраном
светиња. Српску православну цркву у Црној Гори сам
описао као најживљу цркву
у Европи која улива наду да
у модерном свијету има младих људи који не мисле само стомаком него и мозгом
и вјером коју носе у срцима.
Планирам да обиђем Црну
Гору и биће ми велико задовољство да разговарам с тамошњим Србима, њиховим
представницима и свештенством.
zz
Ваша претеча у љубави
према Србији био је Арчибалд Рајс. Да ли можете својим ауторитетом и
садашњим положајем да
утичете да се уреди и у
музеј претвори кућа Арчибалда Рајса на Топчидеру?
– Морам да Вам признам
да нисам до сада био упознат
с том проблематиком. Како је
Арчибалд Рајс највећи Србин
несрпског поријекла свакако
заслужује да се успомена на
њега његује.
zz
Рајс нам је као тестамент
оставио књигу Чујте Срби. Како бисте Ви описали Србе 21. вијека?
– Као и Срби претходних
стотина година, непокорни
су, храбри, паметни и, ако успију да очувају ове врлине,
вјерујем да ће им будућност
бити срећнија јер изазов за
све народе свијета данас су
баш идентитетске природе –
очување културе, језика, сјећања на претке. Срби то природно носе у себи.

ТРИФКО ЋОРОВИЋ
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АНДРИЈА РАШЕТА, ЈЕДИНИ ПОСЛИЈЕРАТНИ ЛИЧКИ ГЕНЕРАЛ-ПУКОВНИК И НЕКАДАШЊИ НАЧЕЛНИК ШТАБА ПЕТЕ ВОЈНЕ ОБЛАСТИ:

Неспособни српски политичари су својим
глупостима пресудили и себи и Крајини!
РАЗГОВАРАО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

П

рије 30 година пензионисан је Андрија Рашета. Његова војничка
каријера јединствена је због
чињенице да се као потомак
устаничке Лике, која је дала
небројено официра, издвојио
као једини генерал-пуковник
након Другог свјетског рата.
За историју ових простора
посебно је значајна посљедња
година каријере генерала Рашете који је обављао дужности
команданта дивизије, начелника штаба Пете војне области са сједиштем у Загребу и
замјеника начелника Генералштаба ЈНА.
Потписао је споразум о имплементацији Венсовог плана
(тзв. Сарајевски споразум) 2.
јануара 1992. године. Недуго
затим, уочи антифашистичког Дана побједе 1992. године,
Рашета је пензионисан указом посљедњег предсједника
Предсједништва СФРЈ Бранка
Костића. Била је то само једна од стотињак одлука којом
је почишћен високи официрски кадар, а само неколико
дана касније ЈНА је и званично укинута. Некад четврта армија свијета није дочекала ни
пола вијека постојања, а њен
распад само је потврдио окончање живота државне заједнице јужних Словена.
У разговору за Српско коло
Рашета говори о несхватљивој
незаинтересованости званичног Београда према Словенији, односима у Генералштабу,
сусретима са Туђманом. Истиче да су крајишки Срби били осуђени на пропаст, јер је
на чело РСК дошла група неспособних политичара предвођена Бабићем, Мартићем
и Паспаљом.
Свјестан свог поријекла за
себе каже да је Србин југословенског опредјељења који презире сваки вид национализма.
Рођен је, као најстарије дијете Душана и Ђуке Рашете
на празник Светог Алимпија Столпника 1934. године у
Доњем Лапцу, да би, како то
православни обичаји и налажу
био крштен у јануару 1935. године у мјесној цркви посвећеној Силаску Светог Духа. Након њега рађају се сестре Душанка и Милка, а касније и
брат Мића. Рашете славе Светог Николу, а како му је отац
Душан (крштено име Илија)
био једва пунољетан приликом његовог рођења, највећи
утицај у његовом васпитању
имала је баба Јека (рођена Дураковић).
У вријеме Другог свјетског
рата Андрија креће у школу у
Доњем Лапцу гдје завршава
прве три године основне школе, а потом се 1946. године са
породицом у савезној колонизацији сели у Апатин у коме 1950. године завршава малу матуру.
Као официр ЈНА 1963. године учествовао је у мировној
мисији УН на Синају у арапско-израелском рату вођеном
око превласти над Суецким

каналом. Ко је тада могао да
наслути да ће се три деценије
касније мировњаци преселити на југословенске просторе,
а Рашета бити овлашћени преговарач ЈНА.
zz
Како је дошло до подјеле
Југославије на војне области?
– ЈНА је од свог настанка
практично била у константној реформи са циљем да се
прилагођава околностима и
друштву у коме живи и да буде што оперативнија. Средином осамдесетих година почео је да се спроводи план Јединство. Тај план је требало
да се спроведе у периоду од
1986. до 1995. године и био је
подијељен у три фазе. Циљ реформе је био да се створи ефикаснија комуникација, да се
смањи број људства, а опет да
се не угрози војна безбједност
земље. Проблем је био што се
план Јединство спроводио у
невријеме. Нова околност било је увођење вишестраначког
система. То је довело до ситуације да поштујући Устав војска редовно извјештава и упознаје републичке власти о перспективама и развојем ЈНА.
На тај начин сецесионистички
расположена републичка руководства су знала сваки наш
корак. Имаjте на уму да су тадашње Оружане снаге СФРЈ
биле састављене од припадника ЈНА и од територијалне одбране која је имала пет
пута веће људство. У сваком
случају команда и јединице су
се трансформисале на начин
да основна борбена јединица
буде бригада, корпус и војна
област. Као начелник штаба
радио сам на формирању јединица Пете војне области.

ВЕНС ЈЕ БИО ЧОВЈЕК ОД РИЈЕЧИ
– Сајрус Венс је био међународни посредник у преговорима
са Хрватима, а за то мјесто га је препоручило огромно
дипломатско искуство које је стекао и као секретар за
иностране послове САД. Ја сам га позвао да дође у касарну
Маршал Тито у Загребу. План је био да након тога обиђе и
касарну Дуго Село и сам се увјери у стварну слику.
zz
Да ли се Венс одазвао Вашем позиву?
– Јесте. До касарне га је допратила хрватска полиција која
је претходно на све могуће начине одуговлачила његов
долазак. Кад је дошао на разговоре у касарни Маршал Тито
у Загребу било је касно. Због тога се одустало да обиђе
и наше објекте у Дугом Селу. У касарни му је командант,
начелник штаба бригаде, предао рапорт. Ја сам дозволио
Венсу да слободно поразговара са старјешинама о свим
питањима. Он ми се након тог разговора захвалио ријечима:
„Господине генерале, ваш сам дужник. Све што сте рекли,
тачно је.”
zz
Шта сте се са њим договорили?
– Договорили смо да се не напада војна касарна, а пред
Венсом сам команданту, начелнику штаба бригаде рекао да у
случају напада топом од тенка, никако насумице, већ прецизно
и директно гађа мјесто одакле се напада. Венс је био велики
господин и било ми је жао кад сам чуо вијест о његовој смрти.
Био је коректан преговарач и човјек од ријечи.
zz
Ко је имао контролу над

територијалном одбраном?
– ТО је била саставни дио
оружаних снага, међутим наоружавање и набавку опреме за
територијалну одбрану вршиле су републике. То им је дозволио Устав из 1974. године.
Наиме, тада је Југославија у
потпуности била децентрализована. Републике су постале,
не само економски независне,
него су одлучивале и о служењу војног рока. Ми смо оспособљавали команде Република Словеније и Хрватске кроз
штабне ратне вјежбе. Заједно
смо изводили војне вјежбе, водећи рачуна да припадници
ТО буду оспособљени као и
припадници ЈНА.

ИСТИНА О ЗЛАТУ НЕСТАЛОМ ИЗ БОЛНИЦЕ
zz
Свашта се писало о злату из Војне болнице у Загребу.

– Заиста се писало свашта. Јосип Манолић у књизи наводи
како је Јосип Перковић наводно из мог сефа узео злато.
То је и Перковић више пута причао гостујући по разним
медијима, али то су најобичније глупости.
zz
Шта је истина?
– Када сам сазнао да у Војној болници у Загребу постоји
одређена количина зубног злата наредио сам тадашњем
управнику пуковнику (данас генералу) Јовану Никићу да га
одмах пребаци у команду. Послије тог мог наређења Никић
је утврдио да је руковалац задужен за племените метале
потпуковник Иван Кнапић напрасно нестао. Управа болнице
је покушала на све могуће начине да га пронађе, али није
успјела. Формирана је трочлана комисија коју су чинили
пуковник др Реља Броћић, мајор др Златан Крижан и старији
водник друге класе Богданка Гојковић. Комисијски је отворен
сеф. Утврђен је нестанак зубног злата разног квалитета тежине
7.546 грама. Племенити метали су, иначе, по прописима
чувани у том сефу и по писаним документима до 16. септембра
1991. године све је било у реду. Против Кнапића је подигнута
кривична пријава, а истрага је требало да утврди и ко су
му још помагачи унутар болнице. Истрага, наравно, никад
није спроведена. Нажалост, ово није једини случај гдје нису
предузимане никакве истражне радње. Начињени су бројни
непотребни злочини над недужним војницима и цивилима,
а истраге или нема или стоји у мјесту. У сваком уређеном
друштву и за најмању саобраћајну незгоду врше се увиђаји,
нажалост, све оно што се дешавало у рату, заташкава се и као
да више никога не интересује.
zz
Да ли је ико отварао Ваш сеф?
– Наравно да није. Перковић је такве ствари причао због
сензационализма и саморекламерства. Ја сам по природи
опрезан. Имао сам свјест о томе шта се све дешава и
какав је епилог могућ. Мој сеф у загребачкој касарни је
био празан, тако све и да су успјели да га отворе у њему се
ништа није ни могло пронаћи.

zz
Колико су војне области

били аутономне у односу
на Генералштаб?
– Војне области су имале
дјелимичну аутономију. Претходним концептом зоне одговорности армија биле су приближне републичким границама, осим у случају Србије и
Хрватске. Нови план је некадашњих шест армија свео на
три војне области, чије се зоне надлежности нису преклапале са републичким. У главним градовима република су
по правилу биле команде армија, а ту праксу је нови план
дјелимично мијењао. Словенија тако на својој територији
више није ималу команду тог
ранга, јер је некадашња Девета
армија постала дио Пете војне
области у Загребу.
zz
Каква је била снага Пете
војне области уочи почетка грађанског рата у Словенији?
– Пета војна област заузимала је Словенију отприлике до линије Ријека–Копер.
У свом саставу је имала Велебит, Бихаћ и простор омеђен ријекама Уном и Савом
до Славонске Пожеге. У складу са планом Јединство 3 Пета
армија је требало да чини око
18% укупне ратне армије. Статистички то је и било тако. У
свом саставу Пета војна област
је имала 100 караула (на једној
је вршена адаптација). Свака
караула је имала максимално до 25 војника, а било је још
толико објеката који су имали
складишта. Пета војна област
је имала око 34.000 војника.
Цијела ЈНА је требало да има
око 206.000 војника како се
то водило административно,
али реалан број је био мањи.
zz
Ви сте се у периоду од
марта до јуна '91 нашли на
мјесту начелника штаба.
Колико је био формацијски важан Ваш положај?
– Командант Пете војне
области био је генерал-пуковник Конрад Колшек. Ја сам,
као начелник штаба, био оперативни командант и објективно по снази друга личност.

Одлуке на терену су доносили
команданти корпуса у Љубљани, Марибору, Ријеци, Загребу и Вараждину. Знало се све
везано за спољњег непријатеља, а крајње одлуке је донио
Генералштаб. Ипак, било је ту
много пропуста.
zz
На шта конкретно мислите?
– Суштина је да се питање
унутрашњег непријатеља није ни разматрало. То питање
су сви прећутно игнорисали.
Војска се нашла у сјенци политике. Републике су почеле да воде различите политике. У војсци је једино ваздухопловство било обједињено
и састављено од три корпуса
у Београду, Загребу и Нишу.
Укратко, све је било потпуно
другачије од онога што је Тито
желио када је донио одлуку о
увођењу предсједништва. Та,
иначе, добра замисао у пракси није функционисала.
zz
Шта је био разлог?
– Вишестраначје је унијело
потпуно нови систем руковођења републикама.
Други проблем је био у чињеници да се у Предсједништву СФРЈ нису нашле прве
личности из република, већ
људи који нису имали толики ауторитет. Узмимо примјер
Србије. Ту је неприкосновени
лидер био Слободан Милошевић. Реално, ко је био Борисав Јовић?
zz
Зар он није био предсједник Предсједништва
СФРЈ?
– Био је, али да ли је он
ишта одлучивао? Није. Био
сам члан одбора за разговор
са УН којим је предсједавао
Јовић. Дешавали су се бројни
испади због дијаметрално супротних ставова.
zz
Можете ли навести неки
примјер.
– У вријеме када је Милан
Панић био савезни премијер
1992. године Јовић је тврдио
да сам ја потписао уговор о
размjени „сви за све”. То није
тачно, јер споразум који сам
потписао није се односио на
1992. годину. Мени никад није био јасан однос српског руководства према Словенцима.
Словенци су лукаво употребили своју цивилну заштиту
и остале ресурсе. Њима нису спасавали људе него су нападали и отимали санитетска
возила и заробљавали официре и њихове породице. Готово
да више нико не помиње да
је више од стотину старјешина било у затвору код Требња. Ја сам ишао да их вадим,
јер други нису били ни заинтересовани да било шта ураде да се тим људима помогне.
Обустављене су биле и исплате плата официрима, као и цивилним лицима који су били у
служби ЈНА. Другим ријечима
Словенци су вршили све могуће притиске и дискриминацију над свима онима који су
имали било какву везу са ЈНА.
zz
Колика је била моћ Генералштаба и како бисте
оцијенили улогу Вељка
Кадијевића?

– Након дешавања у Вуковару добио сам чин генерал-пуковника 22. децембра '91.
и постављен сам за замјеника
нашег Генералштаба. Међутим, нисам једини обављао ту
функцију. Замјеник начелника Генералштаба био је и Живота Панић. Мишљења сам да
је Вељко Кадијевић био више
политичка него војна личност.
Моћ врховне команде била је у
рукама Предсједништва СФРЈ,
а тамо су глас имали сви његови чланови. Самим тим, јасно је да је Генералштаб имао
своје лимите.
zz
Да ли сте Ви имали неке
сукобе мишљења унутар
Генералштаба?
– Ни у кући сви чланови
породице не мисле исто. Лично сам имао расправу са тадашњим начелником генералштаба Благојем Аџићем, јер
сам сматрао да треба појачати војну делегацију у преговорима у БиХ. Моје мишљење је
било да је за генерала Милутина Кукањца, као и за било ког
другог старјешину, превелики изазов да води преговоре
са три сукобљене стране које
су тада представљали Алија
Изетбеговић, Стјепан Кљујић
и Радован Караџић.
zz
Зар и Ви нисте били у
сличној ситуацији у Словенији?
– Мој положај је био другачији. Дошао сам са тог терена, из Љубљане, а командант
и начелник штаба нису хтјели
ићи на разговор са руководством Словеније. Ја сам добре
воље представљао ЈНА, а делегацију је предводио Петар
Грачанин, касније ће се испоставити посљедњи Савезни секретар за унутрашње послове СФРЈ. У име савезне владе у делегацији је био Владо
Камбовски, савезни секретар
за правосуђе и управу. Словеначку делегацију је предводио
др Душан Плут. Састанак се
одржао 2. јула 1991. године на
загребачком аеродрому Плесо. У једном тренутку Грачанина је позвао предсједник савезног извршног вијећа Анте
Марковић са питањем да ли
је дошло до договора. Грачанин му је одговорио: „Не знам
ја ништа, ево Рашете, па види са њим.”
zz
Шта сте рекли тадашњем
премијеру?
– Питао сам Анту Марковића да ли се сјећа своје наредбе да царина и савезни СУП
преузму граничне прелазе.
Када је потврдио, питао сам
га па зашто то није реализовано. Одговорио ми је: „Много питаш.”
zz
Каква су Ваша сазнања о
дешавањима на караули
Холмец?
– Укратко, није било никаквог злочина на Холмецу. Командир чете, поручник Драган
Драгић је тог јутра хеликоптером из Марибора дошао у
караулу Холмец. С обзиром
да је сједиште чете било у сусједној караули, Драгић је кренуо ка њој и на том путу је био
заробљен.
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Хрвати су ме врбовали! Нудили су и
100.000 марака по исправном тенку!
zz
Да ли је истина да сте имали понуде да

»» ГЕНЕРАЛ АНДРИЈА РАШЕТА: Туђман ми је посредно понудио да бирам било коју цивилну дужност!
zz
Постоји снимак који је на-

правио камерман из Аустрије.
– Аустријски новинари су
приказали војника који је тресао чаршав. Холмец није био
мета. Драгић је касније долазио и код мене кући и све ми
је објаснио.
zz
Да ли је било других злочина над припадницима
ЈНА у Словенији?
– Злочин се десио у Трновском Гвозду. Наиме, почетком
јула 1991. године протуваздушни дивизион из Карловца је
кренуо у Словенију са намјером да се стави под команду
14. корпуса у Љубљани. Kод
Требња je заустављен. Лично
сам обавио разговор са тадашњим предсједником Словеније Миланом Кучаном и предложио да се дивизион истим
путем врати у Карловац. Он је
дао гаранцију да дивизион неће нападати, али је инсистирао
да се преко Брежица врати за
Загреб. Захтијевао сам да дивизион добије ваздушну подршку, која му је и омогућила да
се окрене. Међутим, територијална одбрана Словеније је направила засједу у Краковској
шуми (гвозду). У једном усјеку
уништено је чеоно возило, један војник је погинуо и командант је донио одлуку да напусте возила и да се повуку кроз
Словенију и пређу у Хрватску.
Међутим, словеначки територијалци су их похватали.
zz
Зашто авијација није помогла кад је дошло до напада?
– Авион има ограничење
колико може бити у ваздуху.
Након извршеног задатка у коме је омогућено окретање колоне, авион се вратио у базу.
zz
Како су изгледали преговори са Словенцима и Хрватима?
– Ни Словенци, ни Хрвати
се никад нису држали договора. Једанпут се десило да је
Гојко Шушак испоштовао договор. Наиме, Хрвати су заробили наш тенк у Карловцу који је ишао према инжињеријској касарни. Запријетио сам
Шушку да ће тенк, буде ли се
кретао, бити уништен. Знао је
да са мном нема шале и да нема избора, и под таквим притиском хтио или не морао је
да одржи ријеч.
zz
Хрвати Вас као потписника
споразума оптужују да ЈНА
није поштовала споразум о
вуковарској болници?

– Моја је савјест чиста. Хрвати су сваку понуду одбили.
Наиме, када смо разговарали
о извлачењу рањеника из вуковарске болнице, било је разних опција. Хрвати су по савјету француског министра Бернара Кушнера предложили да
рањенике извлачимо бродовима Дунавом. Рекао сам, нема проблема, може, али како?
Хоћемо ли их извући из Вуковара према Новом Саду? Хрватска страна то је одбила уз
образложење да хрватски рањеници неће ићи на четничку територију. Тада сам понудио да иду скелом према Бачкој Паланци. И то су одбили.
Дошли смо до опције да бродом иду до Будимпеште. Хрватска страна тада је инсистирала да рањенике извлаче лијевом страном обале Дунава,
гдје су биле сконцентриране
снаге ЈНА, што сам одбио и
тражио да иду десном обалом
која је била под контролом хрватских снага. Одбили су и то.
Онда су предложили да за извлачење рањеника направимо хеликоптерски мост Вуковар–Ђаково. Сложио сам се с
тим под условом да у сваком
хеликоптеру буде један наш
човјек који ће надгледати да
се хеликоптерима из Ђакова
не враћају борци способни за
борбу и наоружање. Хрватској
страни је и то било неприхватљиво. Касније су били у невјерици кад су сазнали да је
пао Вуковар.
zz
Какав је био однос ЈНА са
паравојним формацијама?
– Паравојне формације су
основале поједине политичке странке и апсолутно нису
имале никакве везе са ЈНА.
Не искључујем могућност да
је можда неко од нижих официра имао неке аранжмане
са њима, али сам сигуран да
ЈНА није имала никакве ингеренције или разговоре са било којом паравојном формацијом. Потписао сам одлуку
о пуштању заробљеника „Сви
за све” што је било на бази договора који је био постигнут у
Женеви. Тај потпис је обавезивао наше јединице. ЈНА је тада ослободила своје заробљенике. Нисмо имали никакав
утицај, па самим тим ни одговорност за она лица која су
била заробљена од стране територијалне одбране или неких других формација.
zz
Ко је одговоран за злочин
на Овчари?

– Током процеса у Хагу могло се чути да Шешељ за дешавања на Овчари окривљује контраобавјештајца генерал-потпуковника Александра
Васиљевића. Лично, мислим
да Васиљевић нема везе са
тим. Сам Васиљевић је на суђењу рекао да је одговорност
била на Горану Хаџићу и његовим људима. Оно што је неспорно јесте да су сви официри ЈНА били подређени генерал-мајору Милету Мркшићу
кога је Хашки трибунал и осудио. Такође, никако ми ни данас није јасно зашто се Шљиванчанин петљао тамо гдје му
није било мјесто.
zz
Можете ли то да објасните?
– Шљиванчанин је, у стручном погледу, по хијерахији
био подређен генералу Васиљевићу. Замјерио сам тадашњем замјенику Савезног
секретара за народну одбрану СФР Југославије адмиралу Станиславу Бровету зашто Шљиванчанин уопште
учествује у било каквим преговорима са Венсом. Наиме,
Шљиванчанин суштински није имао никакву командну одговорност, јер није ни имао
своју јединицу.
zz
Ви сте у више наврата
истицали да није требало
држати Вуковар под опсадом и да је то била тактичка грешка. Шта је, по Вама, требало урадити?
– Требало је оставити дио
јединица да контролишу улазак и излазак у Вуковар и Осијек, а долином Драве кренути
ка западу. Генералштаб је дао
три бригаде Бањалучком кор-

промијените страну и будете генерал
хрватске војске?
– Јесам и то више пута.
zz
Ко Вас је врбовао?
– Прву понуду сам добио након једног
интервјуа од новинарке Бранке Шепаровић, супруге тадашњег министра спољних
послова Хрватске Звонимира Шепаровића.
Потенцирала је да би ја као Личанин требало да се вратим кући. Такву идеју кроз
разговоре провлачио је и хрватски помоћник министра унутрашњих послова Јошко
Морић, као и шеф државне безбједности
Јосип Перковић. Врло конкретни су били
замјеник министра унутрашњих послова
Славко Дегориција и шеф Туђмановог кабинета Хрвоје Шаринић. Они су ми нудили новац и да бирам да ли да останем у Хрватској или да ми уз новац дају и пасоше,
па да са породицом одем да живим у ино-

пусу да их ангажује на правцу
Окучани–Вировитица. План је
био да се ту пресјече саобраћајница и да Славонија остане одсјечена од западног дијела и остатка Хрватске. Међутим, те јединице су напустиле положај и отишле кући.
Оружје је остало побацано у
шумама сјеверно од Окучана
и Пакраца.
zz
Проблем је био у командовању.
– Тачно! Искрено, не знам
ко је дозволио да ове јединице
напусте положај.
zz
Како сте се осјећали приликом потписивања Сарајевског споразума?
– Нисам ни знао да ће до
тога доћи. Тражио сам да се
мало одморим код куће и посјетим мајку која је тада била
жива у Апатину. Дошао сам тамо да дочекам Нову годину, а
већ првог јануара у рано јутро
адмирал Бровет ме је позвао
и рекао да идем у Сарајево да
потпишем договор о прекиду
ватре. Одговорио сам да немам чиме доћи, међутим, док
смо ми разговарали службени
аутомобил је већ био увелико
на путу ка Апатину. Кад сам
стигао у Београд речено ми је
да узмем потребан број старјешина из Генералштаба и да са
Венсом потпишем Споразум
о прекиду ватре.
zz
Да ли сте добили још неке
инструкције пред одлазак
у Сарајево.
– Не, речено ми је да се
договорим о раздвајању јединица, постављању везе и поштовању прекида ватре итд.
Отишао сам са делегацијом у
Сарајево и тамо се у команди

СУСРЕТ СА ТУЂМАНОМ
zz
Да ли сте се икад срели са Туђманом?

– Јесам, и то више пута. Најупечатљивији сусрет је био онда
када је, као новоизабрани предсједник Хрватске, Туђман
уприличио састанак са ужом командом Пете армије. Током
сусрета у више наврата се повишеним тоном обраћао
команданту генералу Конраду Колшеку. Колшек није реаговао,
али како се та ситуација поновила прекинуо сам Туђмана и
рекао: „Предсједниче, не могу дозволити да тако разговарате
са мојим командантом у мом присуству.” Устао сам и напустио
састанак. Почели су ме убјеђивати да останем. Да би се
ситуација смирила домаћини су рекли да се прави пауза за
ручак. На ручку сам сјео лијево од Туђмана. Поред Колшека
је сједио министар унутрашњих послова Јосип Бољковац.
У једном тренутку он ми покаже ЦЗ пиштољ уз коментар
да није лош. Међутим, није знао да и ја имам мали пиштољ
под мишком са метком у цијеви. У тренутку сам помислио
довољно је да га извадим и Туђман је мој. Међутим, знао сам
да ме полицајац изазива. Смирио сам се, касније смо изашли.
Никоме нисам помињао да сам наоружан, јер сам унапријед
знао да би Колшек сигурно наредио да нико не носи оружје.

странство. Било им је важно само да напустим ЈНА. Посљедњу понуду коју сам добио
стигла је од предсједника хрватске Владе
Јосипа Манолића. Он ми је рекао да је дошао у име Фрање Туђмана и да бирам било коју цивилну дужност. Нисам хтио ни
да разговарам даље.
zz
Многи би се поколебали.
– Да ли заиста мислите да бих пљунуо
на свог оца који је погинуо 15. септембра
1943. године као командир партизанске чете код Рамљана или на моја два ујака. Један
је страдао као командант јуришног батаљона у Грачацу, а други као командир чете у
околини Госпића 1945. године.
zz
Да ли је било још „непристојних понуда”?
– Јесте. Израелац Јакоб Бинефелд, шеф
обезбјеђења јеврејских објеката у Загребу
нудио ми је 100.000 марака за сваки исправан тенк који бих оставио у рукама непријатеља. Рекао сам му да поздрави Туђмана.

Корпуса нашао са командантом Четвртог корпуса генерал-мајором Војиславом Ђурђевцем. У згради Предсједништва
Бих састали смо се са Венсом.
Само потписивање споразума
била је рутинска ствар.
zz
Ко је предводио хрватску
делегацију?
– Хрватску делегацију
предводио је Гојко Шушак са
којим сам и раније преговарао
и генерал Петар Стипетић кога сам од раније познавао, али
са којим се нисам хтио ни поздравити, а камоли разговарати. Он се пензионисао као генерал ЈНА уочи почетка рата
и знао сам да ће упркос датој ријечи промијенити страну што се и десило.
zz
Пензионисани сте 8. маја 1992. године. Шта је био
узрок томе?
– Код пензионисања генерала постојао је обичај да се са
њим најприје обави разговор.
Међутим, мени нико ништа
није рекао, само је стигао указ
који је потписао предсједник
Предсједништва Бранко Костић. Пензионисање ме није
много погодило. Од септембра '91. до маја мјесеца '92.
године, пензионисано је око
стотињак генерала и адмирала и нико их ништа није питао. Мислим да нисам био по
вољи Милошевића са којим
се, иначе, никад нисам ни чуо
ни видио.
zz
Ипак, требало је да у Хагу
будете свједок његове одбране?
– На мене је вршен притисак од стране неких чланова СПС да свједочим у корист
предсједника Србије Слободана Милошевића. Пристао сам,
не толико због њега, колико
због жеље да се шири истина о ЈНА. Адвокат Зденко Томановић је направио више од
200 питања за која је требало
да се припремим и да послије
Булатовића одем у Хаг. Међутим, прије позива за свједочење стигла је вијест да је Милошевић преминуо. Иначе, овдје
у Београду сам био на разговору и дао сам интервју. Био сам
ослобођен чувања војне тајне
по неким питањима. На моје инсистирање, са садржајем
моје изјаве били су упознати
и наши представници високих
војних школа. Након тога сам
инсистирао да видим текст на
српском и тражио гаранције
да све буде дословно преведено на енглески језик. Сва до-

кумента су преведена и дата,
али сам забранио да се јавно
објављују без моје претходне
сагласности.
zz
Како бисте оцијенили садашњи положај војске.
– Када је Тадић био министар одбране у свом кабинету
је имао енглеског пензионисаног генерала који је радио на
устројству оружаних снага Србије. То је била велика глупост.
Такође, неки војни аналитичари, како се представљају, били
су против регрутовања по систему какав је био у ЈНА. Запамтите, без војне обавезе нема озбиљне армије.
zz
Да ли Вам се нека жеља у
каријери није остварила?
– Имао сам жељу да будем командни кадар Шесте
дивизије. По мом мишљењу,
то је најбоља војна формација у НОБ. Код нас Личана има
једна специфичност. Једини
чин који се признаје је генералски, јер пуковника, потпуковника и осталих војних лица
има колико хоћеш. Ја сам једини поратни генерал-пуковник на територији Хрватске.
И не само што ме неки наши
политичари нису поштовали
већ су радили супротно. Кад
су видјели да не могу утицати на моје одлуке и Мартић
и Бабић су се залагали да ме
скину из ЈНА. Долазили су у
Доњи Лапац да организују митинг и да ме смјене.
zz
Немате добро мишљење
о политичарима некадашње Републике Српске
Крајине?
– Мислим да су се сви крајишки политичари показали сујетним и неспособним.
Никад их није занимао војни став. Лично сам сматрао
да наша страна мора да прихвати план З-4. То би у неприлику довело Хрвате којима тај
план никако није одговарао,
међутим, није било довољно
памети. Мартић је са неколико испаљених граната према
Загребу дошао сам себи главе и нанио несагледиву штету свом народу. Сличне глупости су се дешавале и на другим ратиштима. Једини легитиман циљ током рата је непријатељско командно мјесто.
zz
Како се национално изјашњавате?
– Рашете су српска породица. Наравно да сам Србин,
али бих додао југословенског
увјерења. Презирем сваку врсту национализма.

8 ДОГАЂАЈИ

Поводом Дана државности у Српском културном центру у Вуковару отворена је изложба Знаменити Срби са
репринтима оригиналних слика српских владара, политичара, научника и других истакнутих личности српске историје.
– Слике које су изложене обухватају пет духовних и световних средњевјековних српских владара, а ту су и Карађорђевићи и Обреновићи. Затим и три истакнута научника, али и књижевници. Укупно је ту 30 знаменитих
Срба и Српкиња. Ова изложба је наш мали допринос
поводом овог великог празника. Са друге стране, посљедњих годину дана имали смо недостатак активности
узрокованих појавом корона вируса. Због тога смо сада и одлучили да на неки начин прекинемо са тим „неактивностима” и да кренемо са одређеним програмима у мјери у којој нам је то тренутно дозвољено – рекао
је директор Српског културног центра Срђан Секулић.
Изложба је уједно и прва активност СКЦ-а у 2021. години, а постављена је у сарадњи ове институције и Генералног конзулата Републике Србије у Вуковару.
– Сваке године обиљежимо Сретење или у Конзулату или у Амбасади у Загребу, али ове године као што и
сами знате ситуација је специфична и морамо се понашати у складу са тим. Зато је ове године Сретење обиљежено нешто скромније, али са овом изложбом којом
приказујемо знамените Србе желимо да достојно прославимо празник који се поново прославља од када је
Скупштина Србије 2001. године донијела одлуку о Дану
државности – напомиње генерални конзул Републике
Србије у Вуковару Милан Шапић. 
СРНА

ГРУЈИЧИЋ: ПОБЈЕДА
УБЈЕДЉИВИЈА НЕГО ПРВИ ПУТ
Побједа је била неупитна, и први пут, и сада. Десило се
што се десило, али сада је побједа још убједљивија. Не
зато што су Бошњаци бојкотовали, већ зато што смо ми
још више добили, истакао је Младен Грујичић, кандидат
српских странака за начелника општине Сребреница.
– Преко 5.300 гласова сам освојио, што је за стотину и
нешто више него прошли пут. Драго ми је да није било
никаквих инцидената на бирачким мјестима. Правда је
побиједила, јер Сребреницу је у посљедња три мјесеца пратила неправда – нагласио је Грујичић за РТРС.
Окренуо се и Бошњацима, који су већином бојкотовали изборе.
– Они су издани, као што је било у рату, тако је сада и
у миру. Схватили су то многи Бошњаци, али огроман
притисак је на њих вршен, да не смију изаћи на изборе. Знате и сами да су појединци добијали отказе – поручио је Грујичић. 
СРНА

ПОЗЛАЋЕНИ КРСТ НА ЗВОНИКУ
САБОРНЕ ЦРКВЕ У МОСТАРУ

Постављен је посљедњи од седам позлаћених крстова,
висине три и по метра на звоник Саборне цркве Свете тројице у Мостару. Тиме су завршени у груби грађевински радови на обнови ове богомоље, која је почела
прије десет година.
Након завршетка грубих грађевинских радова, преостаје
још много посла на уређењу ентеријера и партера, за шта
је потребно много новца. Мостарски Срби рачунају на помоћ донатора, али и званичних институција. Надају се и
реализацији донације Владе Србије, обећане 2019. године. Парох Круљ каже да је већ уплаћено 500.000 евра, а
преостаје још милион, што су значајна средства.
Овај храм изграђен је 1873. године, а до темеља порушен 15. јуна 1992. године, за шта нико није одговарао.
Црква је заштићени споменик културе БиХ и једини велики вјерски објекат који није у потпуности обновљен.
Обнова је трајала дуго и коштала око осам милиона марака. Значајна средства донирале су владе Српске и Србије, а међу донаторима се издвајају и Мостарци расељени по свијету. 
СРНА

ФОТО: Д. БОКУН

ПОРОДИЦА КОНДИЋ ИЗ КАЧАРЕВА ИЗГУБИЛА КУЋУ У ПОЖАРУ

»» Зора Чубрић, Снежана Кондић, Бранко Бокун, Душан Кондић, Миодраг Линта, Нела Савић, Милорад Ђурица, Дејан Кондић, Рада Кондић, Јана и Ивона

Помозимо да Јана и Ивона
опет имају кров над главом
П
ородици Кондић, поријеклом из Санског
Моста, 28. јануара изгорјела је кућа у мјесту Качарево на подручју Панчева.
У великој ватреној стихији за
само 20 минута су изгубили
све, кров над главом, на тавану су држали храну за стоку, а изгорјели су и производи њиховог газдинства сланина и суво месо од мангулице.
Посјетивши ову вриједну породицу Дејана Кондића, његове родитеље, супругу
Снежану и двије ћерке Јану
(8) и Ивону (5), увјерили смо
се каква их је несрећа задесила. Али нису клонули духом,

док чекају помоћ Града Панчева која им је обећана, сами
су окрчили унутрашњост куће и кренули у обнову.
Оно што их такође забрињава је недостатак хране за

стоку јер им је и она нажалост изгорјела.
Предсједник Савеза Срба
из региона и народни посланик Миодраг Линта посјетио
је породицу Кондић у прат-

ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ КОНДИЋ
УГ Волонтери Качарева су покренули акцију и прикупљају
помоћ за породицу Кондић.
Позивамо све људе добре воље да се укључе у акцију како
би дјевојчице имале поново кров над главом.
• Прималац: Удружење грађана Волонтери Качарева
• Маршала Тита 37 Качарево
• Сврха уплате: Помоћ за породицу Кондић
• Динарски рачун: 340-11027798-35
• Девизни рачун: 340-10079541-87
• Swift Gibars22

њи својих сарадника, предсједника МЗ Качарево Бранка Бокуна, његове сараднице
Зоре Чубрић, oдборника Милорада Ђурице и Неле Савић
из УГ Волонтери Качарево.
Линта је саопштио породици Кондић да је упутио писма
предсједнику Покрајинске владе Игору Мировићу и градоначелнику Панчева Александру
Стевановићу и замолио их да
одобре средства за помоћ у обнови куће. Такође, он се обратио Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство са молбом
за помоћ у храни за стоку.
ДРАГАНА БОКУН

ЗА НЕПУН САТ ЖИВОТ ПРЕТВОРЕН У ЗГАРИШТЕ ПРОГНАНИЦИ ИЗ ГРАЧАЦА ПО ДРУГИ ПУТ ПОДИЖУ КУЋУ НА БАНСТОЛУ

Породица Дукић по други пут остала без дома
К
ућу са радионицом, коју су Јованка Дукић (67)
и њен син Ђорђе (45) у фрушкогорском насељу Банстол
надомак Сремских Карловаца, мукотрпно стицали двије
и по деценије послије избјеглиштва из Хрватске, пожар
је, за непун сат у понедјељак
предвече, претворио у згариште. Живот је Дукиће поново
вратио на почетак.
Тог дана баш ништа није
наговјештавало невољу. Јованкин син Ђорђе, у Банстолу познат као вриједан и поуздан мајстор који је осим
своје подигао још неколико
кућа у овом и околним мјестима, отишао је неким послом у Нови Сад. Чекајући
га, његова мајка се у топлој
соби позабавила плетивом.
Када је у једном тренутку подигла поглед према прозору,
угледала је дим.
– Истрчала сам напоље и
видјела пламен који је допирао из Ђолетове радионице.
Срце ми је, чини ми се, стало – присјећа се тих драматичних тренутака Јованка.
Сав комшилук се убрзо
сакупио, дошли су ватрогасци из Карловаца и Инђије
и успјели да спасу једну мању собу и купатило. Ђорђева
радионица у којој се „захваљујући” вирусу корона преоријентисао на столарију и
израду намјештаја и украса
од дрвета, потпуно је изгорјела. Страдао је и његов алат
вриједан неколико хиљада

ФОТО: MITROVICA.INFO

ИЗЛОЖБОМ СЛИКА ЗНАМЕНИТИХ СРБА
У ВУКОВАРУ ОБИЉЕЖЕНО СРЕТЕЊЕ

СРПСКО КОЛО ФЕБРУАР-MАРT 2021.

евра, купљен дуго сакупљаном уштеђевином. Варница
из неке од инсталација или
гријаног тијела? Немају сада времена да о томе размишљају Дукићи.
– Сада сам мајстор без
алата. Немам чак ни најобичнији чекић – каже Ђорђе.
Нешто тишим гласом каже
нам да неће пуно да се жали,
да мајку не би ова ситуација
још више потресла, „мада је
она прилично чврста”.
Неко други на Јованкином мјесту вјероватно би потонуо у очај, али не и Јованка, родом из Грачаца у Лици.
Загледана у чађаве греде које
сабласно штрче на крову њене куће, док их добри људи
вриједно уклањају и замјењују новим, она нам каже:
– Само нек смо живи!
Срећа у несрећи је да је пожар избио предвече, а не ноћу кад је цијело насеље у дубоком сну, јер нашли би нас
ујутру угљенисане. Овако,

док је Бога и доброте у људима, живот има смисла –
вели она и захваљује се „до
неба” свима који су њој и њеном сину притекли у помоћ.
Имала је само 27 година
када је њеног мужа Бошка
(31) покосио срчани удар у
Грачацу, а она постала удовица са петогодишњим сином
и трогодишњом кћерком. И
тек започетом кућом. Срећа је да се неколико година
прије избијања рата у Хрватској преселила у Обреновац
гдје су јој се дјеца школовала.
Те, 1997, двије године послије Олује која је развејала више од 200.000 Срба из
Хрватске, јасно је било Јованки да повратка у Грачац
нема. Јасна је била и порука
једног бившег комшије коме се преко неких познаника
обратила с питањем о својој
кући. Његов одговор гласио
је: „Од твоје куће остао је само подрум. ”
И прво огњиште Дукића

прогутала је ватра, али Јованка је себе и дјецу тјешила овим
ријечима: „Добро је, у Олуји је
страдала наша кућа, али ми
смо живи и идемо даље”.
Дошли су у Банстол јер
овај дио Фрушке горе подсјећа на предјеле њиховог завичаја. Кућу су направили и
легализовали, Ђоле је доградио радионицу. Често им је у
посјету долазила Јованкина
кћерка са мужем и дјецом из
Београда. И када је изгледало да су Дукићи пребринули
највеће бриге јер имају свој
кров над главом, а Ћорђева
зарада и инвалидска пензија његове мајке (150 евра) им
најзад омогућују да воде мање згрчен живот, на њихова
врата банула је нова невоља.
У међувремену, Дукиће
су посјетили и представници
Покрајине и Општине Сремски Карловци.
Душко Ћутило, директор
Покрајинског фонда за избјегла и расељена лица, најавио је да ће у врло кратком
року бити обезбијеђен грађевински материјал и дио машина за Ђорђеву радионицу. Александар Саша Стојкечић, предсједник сремскокарловачке општине и Надица Агбаба, начелница Одјељења за друштвене дјелатности, упутиће најприје једнократну новчану помоћ од
138.000 динара, а позваће и
предузећа и људе добре воље
да им, такође, помогну.
 Ј. СИМИЋ/ MITROVICA.INFO
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ВЛАДИМИР ГАК, ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ОТКРИВА ЗАШТО НАЈВЕЋИ ИНВЕСТИТОРИ БИРАЈУ БАШ ОВУ СРЕДИНУ

Инђија је магнет за пословне људе
и најпожељније мјесто за породице
ФОТО: WWW.INDJIJA.RS

В

ладимир Гак каже да је веома поносан на чињеницу да је општина Инђија на чијем је челу од 2016. године
данас најпожељније мјесто за живот у Србији. Ову смјелу тврдњу поткрепљује чињеницом да је Инђија магнет за инвеститоре и
да у њој ускоро неће бити довољно потребне радне снаге. Предвиђа да је природан
процес да у наредном периоду Инђија буде
бројнија за нових 5.000 становника. У граду
који је у години пандемије привукао највећу инвестицију у Србији готово је немогуће
пронаћи стан на изнајмљивање. Не постоји
локална самоуправа која процентуално издваја више новца за образовање и васпитање
најмлађих, а кад се томе дода да би до краја године требала да се заврши градња брзе
пруге Београд–Нови Сад, није тешко наслутити да ће станоградња и интересовање за ову
општину тек да порасту. Инђија поред сјајне инфраструктуре има и изузетан положај
на јужним обронцима Фрушке горе и 27 километара дугу обалу Дунава. Имајући у виду да су у близини два аутопута, као и да је
београдски Аеродром Никола Тесла удаљен
свега 40 километара, јасно је да Инђија није само избор за пословне људе, него постаје
идеална оаза за породични живот.
– Многи кажу да је Инђија на добром географском положају, што је тачно. Међутим,
на истом мјесту је била и до 2016. године
када је Демократска странка вршила власт
у Инђији, а инвестиција није било. Да би се
побољшао животни стандард био је потребан
одговоран однос према грађанима и домаћинско пословање. Мада смо имали велико
бреме око врата, успјели смо да вратимо 20
милиона евра затеченог дуга и да поред тога резултате нашег рада учинимо веома видљивим – каже Гак.
zz
Долазак великог инвеститора из аутомобилске индустрије у години пандемије
изненадио је многе.
– Велики је то успјех, не само за нашу општину него и државу, јер само у првој фази
биће инвестирано 382 милиона евра Тојо тајерс који послује у оквиру Мицубиши корпорације је међу 10 најбоље рангираних свјетских компанија, па је то и важна референца
за привлачење других свјетских привредних
брендова. Имали смо част да нам предсједник Александар Вучић буде у гостима и да
заједнички положимо камен темељац који ће промијенити привредну слику цијеле
Србије. У првој фази отварају се 562 радна
мјеста са платама које су далеко изнад просјека. Инђија није примамљива само страним, него и домаћим инвеститорима. Премијерка Ана Брнабић отворила је ових дана
производни погон специјализованих ђубрива компаније Фертико, која послује у оквиру
Агромаркета, а који је изграђен у складу са
најсавременијим стандардима за производњу и заштиту животне средине. У овај пројекат уложено је 6,5 милиона евра и тренутно
је запослено 30 радника. Ускоро потписујемо уговор са још једним (дванаестим) инвеститором који ће да запосли око 70 радника. Ријеч је о преради мермера и гранита за
европско тржиште, а матична фирма је из
Јужноафричке Републике. Сваком инвести-

тору смо пружили пуну подршку и локална
самоуправа им је на услузи у сваком тренутку. Поносни смо што Инђија постаје лидер
привредног развоја читаве Србије.
zz
Зар Инђија и раније није имала пословну зону?
– На папиру је постојала индустријска зона, али у суштини то је било 97 хектара кукуруза. Да би се нешто назвало индустријском
зоном подразумијева се да има струју, воду,
гас, канализацију, телекомуникацију и што је
најважније асфалт, а то је посао који смо ми
прије три године урадили и захваљујући чему смо успјели да доведемо 11 инвеститора
и остваримо укупан прилив директних инвестиција у нашу општину већи од 467 милиона
евра. Људи који нису живјели у Инђији можда су имали погрешну перцепцију, међутим,
наши грађани добро знају какав је овдје био
живот. Аргументовано тврдим да је у претходне четири године више уложено у путну
инфраструктуру него у претходних пола вијека. За само двије и по године асфалтирали
смо 44 километра путева. Ријеч је о 76 улица
које уопште нису имале асфалт. Већина тих
улица је у рубним насељима у која су након
несрећних ратова деведесетих стигли многи наши људи са простора Хрватске и Федерације БиХ. Поред тога, урађен је водовод
у Чортановцима, сва села су реконструисана, проширена је водоводна и канализациона мрежа. Најбоља илустрација запуштеног
стања у општини били су неусловни тоалети које су користили наши основци до прије четири године. Моја је жеља била да Инђија постане највеће градилиште у Срему, а
то подразумијева и једно од највећих у Србији. Мислим да смо у тој намјери успјели,
а грађани најбоље препознају шта је њихов
властити интерес.
zz
Долазећи код вас у госте примијетили смо билборде са поруком да је Инђија најбоље мјесто за породицу. Какви су
планови за даљи развој општине?
– Општина Инђија има око 53.000 становника, од чега 35.000 живи у самом граду, а

имамо десет класичних села. Наша амбиција је да у наредном периоду будемо бројнији за најмање 5.000 становника. Да би нека породица пристојно живјела потребно је
да зарађује, а одговорно тврдим да онај ко
жели да нађе запослење може га пронаћи
у Инђији. Можда неће одмах наћи идеалан
посао, али ово је средина која пружа много могућности и која је одувијек била препознатљива по предузетничком духу. Стопа
незапослености је на нивоу најразвијенијих
европских градова и потребна нам је радна
снага. До краја године очекујемо отварање
брзе пруге Београд–Нови Сад који предвиђа да се путовање између два наша највећа
града одвија за мање од пола сата. Брже ће
се из Инђије стизати у центар Београда, него
из појединих београдских насеља. На територији Новог Београда, Земуна и Батајнице
живи више од 800.000 становника. Вјерујем
да би многима живот у Инђији донио нови
квалитет. За оне који воле природу на свега
15 минута од центра Инђије је Фрушка гора или Дунав.
zz
Упадљив је податак да је чак трећина буџета (600 милиона динара) предвиђена
за образовне установе.
Нема развоја општине уколико немамо
услове за образовање и васпитање наших
најмлађих. У самом граду имамо три основне школе, а свако село поред основне школе
има и вртић. Сви објекти намијењени дјеци
су реновирани и повећани су њихови капацитети. Трудимо се да обновимо или изградимо што више спортских терена и да у сваком селу имамо условну фискултурну салу.
Стипендирамо и наше најбоље студенте и
то са 17.000 динара мјесечно. Услов је да се
редовно уписују године са просјечном оцјеном изнад 8,5. Обично се број стипендиста
креће у распону од 80 до 100.
zz
Како се Инђија бори са пандемијом короне?
– Нема мјеста опуштању. Тренутно имамо 95 пацијената, а дневно буде по 5–6 новозаражених. Грађани Србије имали су срећу

ОД ДАЛМАЦИЈЕ ДО ИНЂИЈЕ

НА СТАЛНОЈ ВЕЗИ СА ГРАЂАНИМА

Владимир Гак нам је испричао да његова породица слави Светог
Николу, а да коријени сежу до Далмације и села Затон у општини
Обровац. Далеки предак је прије 180 година напустио тај крај и
населио се у Велику Рујишку у Босанској Крајини.
– Мој дјед и баба су са својим потомством из Босанске Бојне код
Велике Кладуше 1976. године дошли у Инђију, заправо у Љуково,
у коме је од раније живјела бабина рођена сестра. Још од Другог
свјетског рата Љуково је насељавано у таласима људима из
Босанске Крајине на начин да би један члан породице за собом
повлачио и друге. То је било вријеме у коме се није постављало
питање ко прича екавицом, а ко ијекавицом. Мој отац је већ
осамдесетих година постао предсједник суда. Ја сам рођен у
Инђији прије 40 година и увјерења сам да су сви грађани Србије
потпуно равноправни.

Предсједник општине нам је рекао да је рецепт за добро
функционисање локалне самоуправе непрекидна комуникација са
грађанима. У претходном периоду у свом кабинету је примио више
од 3.500 грађана, а током нашег интервјуа било је доста позива
са разноразним молбама. Коментаришући један од позива Гак је
истакао да на територији општине постоје бројна викенд насеља.
– Власници углавном немају лична документа општине Инђија
већ повремено из других средина долазе у своје викендице и
уочавајући да смо доста сеоских путева асфалтирали зову са
молбом да то урадимо и у њиховим викенд насељима. Међутим,
ту постоје законски лимити које морамо поштовати, јер је ријеч о
некатегорисаним путевима. Ипак, трудићемо се да урадимо оно што
можемо, а то је насипање гребаног асфалта – каже Гак нудећи увијек
најбоље рјешење за проблем сваког грађанина Инђије.

ГРАД СПОРТА
– Инђија је град спорта. Из буџета се за
спорт издваја 175 милиона динара. Овдје
се игра елитни фудбал, а прави спортски
празник је гостовање Звезде и Партизана.
Инђија је препознатљива и по женском и
мушком рукомету, а очекујемо да у блиској
будућности овдје градимо кућу рукомета–
најављује Гак и додаје да је у великој
експанзији и женска одбојка.

што је захваљујући изузетној политици државног врха набављен велики број вакцина.
Инђијски Дом здравља се прилагодио новонасталој ситуацији и био на услузи свим грађанима, посебно водећи рачуна о најстаријим. До сада је вакцинисано нешто више од
5.000 грађана што је сасвим солидан одзив.
zz
Какви су туристички потенцијали?
– Потенцијал је заиста велики, међутим, како смо имали обавезу да вратимо
наслијеђени дуг од 20 милиона евра приоритет је био улагање у запуштену инфраструктуру. Објективно тек сада смо стигли
до нивоа кад можемо да размишљамо о повећању туристичких капацитета. Постоје
неке најаве и преговори да се у наредном
периоду отворе 3–4 велике винарије што
би поред природних љепота и културних
споменика допринијело веома богатој туристичкој понуди.
zz
Инђија је постала и нови дом за многе
протјеране Србе.
– Кад би се гледало процентуално у односу на број становника могли би да кажемо
да је Инђија од 1991. године прихватила највећи број протјераног становништва преко
Дрине, док је мањи број оних који су дошли
са Космета. Ипак, Инђија је препозната као
мултиетничка средина у којој се гаје прави
комшијски односи. Процес насељавања Инђије траје још од Савезне колонизације и завршетка Другог свјетског рата. Лично не користим појам избјеглица. Тај термин може
да буде примјерен кад неки Србин због рата
оде на други континент, али када дођеш код
свог брата, сестре, родитеља или најближег
рођака онда ниси избјеглица него си свој међу својима. Локална самоуправа је стално на
услузи и недавно смо уз помоћ Комесаријата
за избjеглице и миграције уручили 18 грађевинских пакета помоћи за избјегла и расељена лица. Осим тога припремамо документацију за нови пројекат. Наиме, планирамо да у
Новим Карловцима саградимо 25 нових типских кућа у којима би збринули избјегличке
породице. Трудимо се да на све начине ојачамо наша села. Можемо да се похвалимо и
да смо једина општина у Србији која је помогла младе брачне парове тако што смо им са
50% учешћа (максимално милион динара)
помогли у куповини кућа на селу.
zz
Које су пољопривредне гране заступљене?
– Инђија је у највећој мјери ратарско-воћарски крај, али имамо и доста сточара. Веома смо поносни на земљорадничку задругу
Воћар која је једна од најуспјешнијих у Србији. Она окупља 47 задругара и чак шест националности (Срби, Хрвати, Мађари, Словаци,
Чеси и Роми). Колика је њихова слога најбоље говори податак да су са пуним повјерењем заложили своје куће и имања да би направили Задругу и купили хладњачу чији је
капацитет 3.000 тона. То им омогућује независност и могућност да сами бирају тренутак у коме ће по најповољнијим условима да
продају своју робу. Управо ова Задруга најбоље илуструје предузетнички дух Инђије.
Код нас људи знају да раде, зараде и добро
живе. У Инђији су људи и седамдесетих година радили код приватника и сами развијали сопствене породичне бизнисе. Зато је ова
средина лакше од других преживјела транзицију и данас је предодређена да привлачи
стране инвеститоре.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

10 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

ГОЛФ СА ДУБРОВАЧКИМ
ТАБЛИЦАМА

Јанка, у чојаном шињелу,
и његов жути голф „јединица”
са дубровачким регистарским
таблицама (које нијесу мијењане до краја рата) знали су
сви од Требиња до Калиновика и много даље и много шире.
Јанко је у свом голфу који му
је био, уједно, и амбулантно
и приватно и војно и државно
возило прелазио километре и
километре да би прибавио завојни материјал и лијекове којима је спасавао животе најбоље српске младости која је
бранила Трескавицу, „гвоздена врата Херцеговине”. Успут
би се заустављао и разговарао
са чобанима, са старцима и
старицама, ситном дјецом и
уморним женама. Причали
су о љетини, о ајвану ситног
и крупног зуба, о сијену и лиснику, о орању и копању, о стању на фронтовима и о ономе
што се кроји и што се очекује. Разговарао је ожалошћене
и тјешио уцвиљене.
Они који би га први пут сусрели мислили би да је по занимању све друго осим доктор, што је он намјерно подгријавао, служећи се, што би
се рекло „са дна каце” извађеним, старим и већ помало
заборављеним херцеговачким
ријечима. При растанку обавезно би питао је ли ко у кући
болестан и треба ли им каква
медицинска помоћ. Често би
и без питања, у току разговора,
прегледао дјецу, која су му без
имало страха или стида прилазила и сједала на скуте његовог шињела, који их је као
магнет привлачио.
Када би споменуо болест
или лијекове, било је баба које су машицама кидисавеле
пут њега, сикћући:
„Какав си ми ти доктор!?
Боље би ти било да се вучеш
кући и чуваш овце него што
се овуда скићеш! ”
На бабино сиктање Јанко
би се топло и широко насмијао, из дубоких џепова легендарног шињела извадио би потребне лијекове, које је увијек
узасе носио, и весело би одговорио оним чувеним реченицама које данас мало ко може
о својој професији изговорити.
„Ја сам доктор. Прави доктор. Ја сам за то учио школу.
Праву докторску школу”.
Тако снажно и самоувјерено, без имало дилеме и двоумљења, изговорене реченице

ПРИЧЕ ИЗ КАМЕНОГ ГНИЈЕЗДА

ФОТО: СЛОБОДНА ХЕРЦЕГОВИНА

Б

ио је један и јединствен
доктор Јанко Комненић.
Што рече један Калиновчанин: „Сви ми, који смо га
познавали, имитирамо доктора Јанка, а не можемо му
прашине видјет, ни опанака
обут”. Када су се на муци познавали јунаци Јанко је био
онај јунак који је скидао муку народу с душе.
Ми, који смо имали част
и задовољство да постанемо
његови ратни другови, покушаћемо да препричамо неке догађаје у којима је доктор
учествовао и којима је, својим
снажним духом и искреним
хецеговачким хумором, својом снагом, храброшћу и бистрином ума, дао вјечан печат.
Ово су само мали дјелићи
оне енергије и ведрине која
се ширила око доктора и преносила на његове саборце за
вријеме посљедњег, отаџбинског, рата.

СРПСКО КОЛО ФЕБРУАР-MАРT 2021.

СЈЕЋАМО СЕ
ДОКТОРА
ЈАНКА
КОМНЕНИЋА

улијевале су сигурност и поштовање. Као омађијана, баба је узела лијекове, а касније је ишла по селу и причала:
„Еее, друге моје, спаси ме
онај доктор, Бог му добро дао.
А није, Бога ми, доктор више
но јесам ли ја”.
Ко се само једном сусрео
са доктором Јанком и са њим
у разговору провео дјелић времена, иако са њим није било
кратких разговора, може о њему написати мали роман. У
нељудским временима тешко
је бити и остати човјек, а доктор Јанко је то био. И не само
што је био човјек, већ је у свакој прилици и на сваком мјесту и свакоме, без обзира на
његов друштвени или војнички ниво, указивао на неопходност људског понашања. А оне
који се нису понашали у духу
људских норми називао је луторима и то јавно, гласно и јасно и што је најважније: „пред
људима да сви чују.”
Лутор је типична херцеговачка, боље рећи билећка, ријеч за коју се поуздано не зна
шта тачно означава, али се наслућује да означава нешто што
није људски, што није поштено, што је ружно, што је непримјерено, што је луторасто.
У најкраћем: лутор је тешка
и грдна ријеч која означава
људски талог. А за кога је Јанко Комненић рекао да је лутор, онда је он стварно лутор.
О доктору има много прича и анегдота које се препричавају диљем Херцеговине. За
многе се не зна ни када су настале ни ко их је први испричао, али су ушле у народ и помало мицуљају од уста до ува,
из мјеста у мјесто, из године
у годину и у њима живи неумрли Јанков дух.
Намјера нам је да опишемо нека сјећања на доктора
Јанка и то само оне догађаје
у којима смо лично учествовали или које смо лично чули
од покојног доктора.
Надамо се да ће и други
људи, који се сјећају доктора
Јанка, то исто учинити.
Када је доктор Јанко видио да је „ђаво однио шалу”
и да Србину неће бити мјеста
ни у мишјој рупи, напустио
је своју пресељену ђедовину
у Цавтату и вратио се у своју,
много пута са поносом истицану, Билећу. Истог дана отишао је у команду Херцеговачког корпуса и рапортирао генералу Грубачу.
– Господине генерале, ја
редов Јанко Комненић, село
Мируше, општина Завође,
срез Билећки, стављам се на
располагање српском народу
и захтијевам да ме распоредите на најтеже задатке које
од мене мој народ захтијева!

Послије упознавања и дужег разговора, генерал му
предложи.
– Докторе, најбоље је да те
распоредимо у Требиње, тамо постоји хируршка чета, а
ви сте хирург специјалиста…
– Прекуко генерале, завапи Јанко, је ли Требиње најтежа и најопаснија тачка у зони
твога корпуса!
– Није. Има их пуно тежих
и опаснијих.

ЂЕ ЈЕ ТАЈ КАЛИНОВИК?

Зачуди се генерал Јанковим питањем и замисли се
пред човјеком који тражи да
иде на тако страшна мјеста на
која он не може, свом војном
силом, да натјера друге људе.
– Докторе, прибра се генерал, Калиновик ми је у изузетно тешкој ситуацији. Пун
је избјеглица и нејачи, тамо
ми је војска уморна и израњавана. Санитет је слабо организован јер немамо тамо
ни једног доктора. Неке Ваше
колеге, које су ишле тамо, нијесу се најбоље снашле, па су
се вратиле.
– Немој ми, генерале, причат о тим усраним кукавицама! – скочи Јанко и прекиде
генералово излагање.
– Све је то лутор до лутора, мој генерале. Говна усрана, отац их очин јебо! Но има
ли ико да ми покаже ђе је тај
Калиновик па да идем, јер ти
ја немам кад чекат?
Истога дана доктор Јанко је у свом личном аутомобилу, једином преосталом,
покретном и непокретном
имовином, преко широких
Морина ушао у скоро опкољени Калиновик. Ставио
је себе и сву своју имовину
„на ползу народу српскоме”,
док је један други дио војноспособних Срба „прошетао”
Херцеговином и упутио се
према Београду, Новом Саду и даље.
Четири године доктор Јанко у Калиновику је лијечио,
спасавао, тјешио и храбрио
ојађели српски народ.

СУСРЕТ СА МЛАДИЋЕМ

Након извјесног времена, по Јанковом доласку, у
Калиновик је дошао генерал
Младић. По војничком реду, постројена је војска која се ту затекла, а међу њом
и санитетско особље, на чијем челу је, у ставу „мирно”,
стајао доктор Јанко. Генерал
Младић пружио му је руку, а
доктор се са најстрожом војничком озбиљношћу, јасно и
гласно, представио.
– Доктор Јанко Комненић!
Генерал Младић застаде и
чудећи се откуд Комненић у
Калиновику, брзоплето изјави:

– Нема Комненића у Калиновику.
– Штета за Калиновик!
– као „с нокта” ојнички, без
размишљања одговори доктор Јанко.
Након тога првог сусрета
Генерал и Доктор постали су
велики пријатељи. На првој
послијератној „моби”, кошевини сијена на висоравни Гвозно код Калиновика, генерал
Младић, по завршеној кошевини, знојав и уморан скинуо
се до појаса, умио се хладном
изворском водом и упитао, ту
присутног, доктора Јанка:
– Докторе, је ли се здраво
овако уморан умивати овом
хладном планинском водом?
– А што не би било мој генерале – као незаинтересовано одговори му Доктор сједећи на једном камену и посматрајући јаког и од хладне
воде порумењелог генерала.
– Бојим се да ме срце не
прекине – мало у шали, а можда више у збиљи откри му
своје страховање генерал.
– Не бој се генерале. Здрав
си ко бик, а срце ти је храбро и
јако ко у лава. Живјећеш дуже
него ти се ико нада. Надживјећеш многе који ти се моле за
смрт, а богами и многе који
ти се моле за здравље. Не бој
се за срце мој генерале него
ти чувај главу, ја видим да су
се многе свјетске силнице изнад ње укрстиле. Није то лако издржат – као за себе изусти доктор тихим гласом, па
по свом обичају придодаде јасно и гласно, да сви присутни
чују: „Чувај главу генерале!”
Генерал га поташта по рамену, насмија се и ништа му
не одговори на његово упозорење.
Када је генерал Младић
ухапшен и спроведен у Хаг,
доктор Јанко је већ одавно био
мртав, умро је од срчаног удара. Поједина средства информисања обавијестила су нас да
је генерал Младић имао мождани удар, има болове у глави и по свим изгледима неће
још дуго живјети. Косци са прве послијератне мобе на Гвозну, свједоци Јанковог пророчанства, тврдили су супротно
и испричали како му је доктор
прорекао да ће живјети дуже
него што му се ико нада.

ЗА МНОМ ДА БРАНИМО
ТРЕСКАВИЦУ

Стварно би била штета да
доктор Јанко није отишао у
Калиновик. За вријеме свога
боравка у Калиновику он је
био љекар, хирург, носач рањеника, болничар, набављач
лијекова и санитетског материјала, возач и све друго што
је било потребно да се спаси
људски живот. Његов дух, ве-

дрина и генијалност мисли посебно су лијечили и галили напаћене људске душе.
Приликом једног, у низу
многих, покушаја Армије БиХ
да овлада такозваним Алаховим путем, јединице Војске
Републике Српске које су браниле Трескавицу нашле су се
у тешкој позицији. У помоћ
им је пристигла једна јединица која није била најорнија за
борбу. Правдали су се борци
да не познају терен и да никада прије нису ратовали на тако
голој и опасној планини. Плашили су се рањавања и погибија, на тешком и неприступачном терену. Команданти,
командири и помоћници за
морал изгубили су пуно времена убјеђујући их и оповргавајући њихове тврдње. Када су сва убјеђивања пропала, пред строј јединице стао
је доктор Јанко.
– Војници! Ја сам доктор
Јанко Комненић из села Мируша, општина Билећа, земља
Херцеговина. Ја сам учио за
доктора у правим докторским
школама и ја знам човјека из
комада саставит. Не бојте се!
Ако будете рањени ја ћу вас
сашит и за вас пришит све што
вам буде отпало, рука, нога,
глава, цријева или било шта
друго и опет ћете бити какви
сте и били. То вам ја гарантујем главом и брадом. Гдје год
ви будете, бићу и ја с вама. Хероји гину једном, а кукавице
сваки дан! Немојте бити кукавице и говна усрана него: за
мном да бранимо Трескавицу!
Војници су без поговора
кренули за доктором Јанком
и Трескавица је одбрањена.

ГАРАНЦИЈА
ГЛАВОМ И БРАДОМ

У неко доба дана, за вријеме једне офанзиве Армије
БиХ, јавише доктору да су у
једној јарузи наши војници заробили три муслиманска војника који тврде да су рањеници и болесници, те да су ту намјерно остављени од њихове
војске. Када се у тој истој јарузи пред њима појавио доктор
Јанко у чојној униформи, са
шајкачом на глави испод које се протезала лијепо његована, просиједа брада, они су
занијемили. По причању једног од њих, помислили су да
је васкрсао један од старих солунаца чије су слике, некада,
гледали у уџбеницима историје. Док су у страху чекали даљи расплет, доктор се са свима руковао и представио се
по старом и на хиљаде пута
поновљеном обичају.
– Ја сам Јанко Комненић,
село Мируше, општина Билећа, земља Херцеговина. Ја сам
доктор. Прави доктор. Учио

сам школе за доктора. Праве
школе за правог доктора. Реците ми шта вас боли да вас
лијечим.
Заробљеници су ћутали,
снебивали се, неповјерљиво
вртјели главама и нервозно
грицкали доње усне. Препознавши велики страх у њиховим очима, доктор настави.
– Јанко Комненић вам гарантује главом и брадом да
вам се ништа неће десити и
да ћете се живи и здрави вратити вашим кућама!
Тако је стварно и било. Јер,
када је Јанко Комненић за некога гарантовао главом и брадом, то је морало тако бити
или би Јанко изгубио и главу и браду. Заробљеници су
се увјерили у искрене и часне намјере доктора Јанка, па
је љекарски преглед извршен
на лицу мјеста.
– Ти си, црњо и јадо, обратио се првом заробљенику, везао ногу жицом, испод кољена, да ти натекне. Нога ти је
натекла и могао си лако остати без ње.
– Ти си се, срећо, окрену
се другом заробљенику, најео живе кртоле, па си добио
тровање стомака које је проузроковало пролив и високу
температуру. Могао си дехидрират и остат у овим врлетима да те развлаче гавранови и
лисице и да ти нико никад не
нађе гроба ни мрамора!
– А ти си, обрати се трећем
заробљенику, кукавицо усрана, пуцао сам себи у руку да
би те извукли као рањеника.
Но, као што видите, нијесу вас
извукли него су вас оставили
мени да вас ја лијечим. Све ћу
вас излијечит и спремит кући.
Послије извјесног времена,
сва тројица заробљеника отишла су на размјену којој је, наравно, присуствовао и доктор
Јанко који је за њих заложио
и главу и браду.
Док су се заробљеници захваљивали доктору на учињеном, онај што је везао ногу жицом примаче се ближе,
па вели.
– Ћуј, ба докторе, ти си прави доктор. Јеси, мајке ми. Ти
си ме први провалио. Ја читав
рат вежем ногу жицом. Нога натекне, ја на носила, па
у болницу. Нико ме није могао провалит. Докторе, баш си
прави јаран.
Јанко се насмија и у свом
маниру понови:
– Куко, шта сам ти реко. Да
шта сам но прави јаран.

ВУНЕНИ ЏЕМПЕР

Као што су његови хируршки резови били тачни и прецизни тако је и његова ријеч
била сигурна, тачна и прецизна, а такву прецизност и тачност тражио је и од других, па
ма ко они били. Једном приликом договорио се са директором једне познате болнице,
иначе његовим добрим пријатељем и колегом, да у 8.00 часова преузме неки санитетски
материјал. Јанко, навикнут на
тачност и прецизност, дошао
је у 7.30 часова, те је пред канцеларијом чекао до тачно заказаног времена. Цијенио је
људе и њихове радне обавезе,
па тако ни овом приликом није хтио да ремети директорске
обавезе свога пријатеља. Тачно у 8.00 часова ушао је код
директора у чијој је канцеларији затекао много људи, посједаних око великог стола за
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састанке. Директор му је, на
слободно, саопштио да је у току сједница колегија којој присуствују сви љекари и замолио
га да и он сједне и присуствује
сједници. Јанко је то енергично одбио са образложењем да
је „дошао на речену” и захтјевом да му се одмах испоручи
уговорени материјал. Да би га
одобровољио, један од присутних колега рече.
– Сједи Јанко, ја се тебе сјећам из студентских дана.
Јанко, одбијајући да сједне, подиже десну руку, упери кажипрст у колегу и упита.
– По чему се ти мене сјећаш?
– По вуненом џемперу који си носио док си студирао –
одговори му колега.
– По плавим гаћама, подврнутим на бијелу страну –
додаде други.
– Да, лутори једни, насмија се Јанко, по томе се ви мене
сјећате. А не сјећате ме се што
сам прије рока положио анатомију, док сте је ви још годинама натуцали. Не сјећате ме
се што сам чистио годину за
годином и преко љета се купао у Требишњици и брчкао
се у мору, док сте се ви знојили бубајући заостале испите.
Не сјећате ме се по томе што
сам ја дипломирао и специјализирао док сте се ви још годинама по Сарајеву вуцарали
и подмићивали професоре да
вам дају шестицу. По томе ме
се не сјећате, а сјећате ме се
по сукненом џемперу и мавенијем гаћама.
Што се тиче џемпера: то је
мени моја добра мајка исплела, која никада није била у Сарајеву, али је чула да је Сарајево хладно. Оплела га је своме сину, како је знала и умјела, да јој се не би прехладио.
Можда крој није био најбољи
и можда се није уклапао у тадашњу моду, а и предиво је
било оштро и грубо, али сам
га ја са поносом носио. Зато
што је моја мајка, лично својим рукама, на којима ме је
одњихала и са којима ме је
прихватила када сам дошао
на овај свијет, ошишала овце,
опрала вуну у неколико вода,
да буде што бјеља, на леђима
је однијела у чешљару, платила чешљање и од своје цркавице, којом је намјеравала да
купи кифлу, али је тога дана
није куповала, већ је гладна
подмитила чешљара да вуну
два пута пречешља, да би била што мекша, испрела пређу
и оплела ми џемпер.

СТРИЧЕВЕ ФАРМЕРКЕ

– А, што се тиче мавеније
гаћа: то вам је, господо, блу
џинс, ако нисте знали.
Мој стриц Лако из Америке, који је био висок два и десет, а ја сто деведесет шест,
мислио је да сам ја виши од
њега, па ми је послао гаће према себи. Моја мајка је била
добра, као и све мајке, али је
била лоша кројачица па ми
је, приликом поткраћивања,
умјесто на унутрашњу преврнула ногавице на вањску
страну. Ја сам знао да то не
иде тако, али нијесам хтио да
увриједим и ражалостим мајку. Носио сам их тако подврнуте јер је то моја мајка тако
подврнула.
О томе толико. И, запамтите: људи се памте по другим стварима, а не памте се
по усраним гаћетинама.

Негдје пред крај рата, када је било свега понестало, а
у вријеме оне чувене блокаде
на Дрини и санкција од стране
Србије, у свом жутом голфу са
дубровачким таблицама пође
Јанко да тражи помоћ у лијековима од браће Срба у Војводини. Негдје код Руме „залети” се полицијска патрола за
њим. Они укључили ротације и сирене и за њим „газе”, а
он начепио гас и неће да стане. Зна да га јуре због таблица, тражи проширење да на
миру, с полицијом, расправи ту ствар.
Он ни по коју цијену није
хтио да скине таблице са дубровачким ознакама. То му
је била још једина преостала
ствар која га је везала за вољени град у коме је провео најбоље дане свога живота. Предосјећао је да се више никада
неће вратити у Дубровник ни
у своју, вољену и са огромном
љубави, грађену кућу у Цавтату у коју је узидао камен из
Мируша и љепоту Завођа. У
том комадићу лима, на коме
су била исписана почетна слова вољеног града, сабрао се и
прикупио сав његов живот. То
је била круна коју је он бранио
по цијену живота. Од власти
Републике Српске искамчио је
неке папире који су му важили на територији Републике и
са којима је могао возити аутомобил без мијењања таблица.
На првом проширењу стао
је „десно”. Док су му зајапурени полицајци запречавали
пут, мирно је изашао из аутомобила и подругљиво се обратио првом.
– Шта је, јадо и кукавицо?
Што си за мном наждио? Мислиш да си уватио усташу, ође
пред Београдом. Ево, јес, таман усташа прешао све српске земље, ровове и положаје
и дошао ође теби, да га ти уватиш и да се на њему прославиш. Да ти спасиш Београд, ко
да нико други нема да брани
и спасава Београд осим тебе?
Збуњени полицајац оштро
одсијече.
– Молим вас, дајте ми Ваша документа!
Јанко му пружи гомилу папира у којој се и он сам тешко
сналазио. Послије краћег вијећања и прегледања папира,
вођа полицијске патроле наредио му.
– Пођите са нама у станицу, ови вам папири не важе.
– Како, куко, не важе, зачуди се Јанко, ја с њима свуда возим и они важе у мојој
држави.
– Мене твоја држава не интересује! – оштро одбруси полицајац.
– Еее, то мени и јес куку,
што тебе моја држава не интересује! – завапи Јанко.

ЦАРИНИК И ПОСМАТРАЧ

Доктор је имао моћ и, само
њему својствен, стил да се извуче из сваке ситуације, па ма
колико она тешка била. Тако
се и овом приликом извукао,
отишао у Нови Сад, прикупио нешто лијекова и вратио
се на гранични прелаз Рача.
На Рачи србијански цариник
строго контролише све путнике и аутомoбиле и добро пази
да му не би што промакло и
прешло у Републику Српску.
Недалеко од њега, у дебелом
хладу, на столици се љуљушка
тамнопути посматрач, који је
дошао из далеке Америке да

контролише рад србијанског
цариника. Жваће жваку и дријемајући размишља колико
ће зарадити новца у овој мисији на међусрпској граници.
Јанко моли цариника, брата
Србина, да га пусти да прође
са прикупљеним лијековима.
Брат Србин ни да чује. Не може. Не може. И не може! Не
смије од посматрача.
Када је Јанко видио да је
цариник стварно запео и да
му неће дати да превезе лијекове, обратио се полууснулом
посматрачу, на чистом енглеском језику.
– Велики господине, моји сународници у Војводини
прикупили су одређену количину неопходних лијекова за
мој народ у Херцеговини, па
Вас молим да ми дозволите да
их превезем преко границе.
Посматрач тромо климнуо
главом, без жеље и намјере
да устаје, и мрзовољно рече:
– ОК.
– Хвала вам велики господине – опет се на енглеском
захвалио посматрачу.
– А ти, говно усрано, на
српском се обрати царинику, увуци му се у гузицу, јебо те он!
Сједе у голфа и оде преко
границе.
Јанко је мрзио кукавице,
издајнике, шпијуне, полтроне и лизигузе, а презирао је и
врло често, само на њему својствен начин, исмијавао круту бирократију и бирократске навике.
Приликом једног одласака
у Београд са собом је повео и
једног бившег рањеника који
је требао да изврши неке контролне прегледе. На клинику
су стигли у поподневним часовима, у вријеме када се на
клинику не примају пацијенти те врсте. Портир им је лијепо објаснио да дођу сјутра.
Доктор, који је по свему личио
на херцеговачког сељака, није
одустајао, већ је упорно тражио да у портирницу дође дежурни љекар. На позив портира, дежурни љекар је упутио
једну од медицинских сестара,
која им је оштро одбрусила:
– Сељачине неваспитане,
дођите сјутра! – залупила је
врата и вратила се на одјељење.
Но, доктор Јанко није одустајао, већ је и даље, упорно,
тражио дежурног љекара, са
пријетњом да ће се распремити и да ће коначити у портирници. У неко доба пред њим
се појавила главна медицинска сестра која је, сва љута и
зајапурена, повикала:
– Ко сте ви?!
Доктор је муњевито устао,
заузео став мирно, војнички
поздравио и рапортирао.
– Ја, редов Јанко Комненић из села Мируша, општина Завође, срез Билећки, земља Херцеговина, држава Република Српска, по наређењу
водника Ђогића, довео сам рањеника на контролни преглед!
Сестра, мислећи да се
стварно ради о неком глупавом и недоказаном, херцеговачком сељаку, позвала је дежурног љекара да он рашчисти ствар.
Млад и невјешт, дежурни
љекар, љут због таквог понашања придошлица, оштро је
захтијевао да смјеста напусте
клинику. Иначе, у противном,
позваће болничко обезбјеђење, које ће их силом избацити.

Јанко се подиже са столице, у
свом маниру, високо подиже
десну руку, упери кажипрст у
младог колегу и подвикну му.
– Кога ћеш ти избацит, јадо и кукавице!? Јанка Комненића још нико, ниодакле није
избацио, па нећеш ни ти! И да
знаш, нећу ти одавде изаћ док
лично не дође, ође пред моје
ноге, начелник клинике!
Збуњеном болничком особљу саопштио је тачно име
и презиме, име оца и адресу
становања начелника клинике. Дежурни љекар, изненађен оваквим ставом, упутио је
хитан позив свом начелнику.
По доласку, на хитан позив,
начелник се слатко насмијао,
изљубио се са доктором Јанком и представио га младим
колегама.
– Драге колеге, ово је чувени љекар и мој велики пријатељ Јанко Комненић. Истјерали су га из села, јер су му село потопили, али село из њега
никада неће истјерати.

ХЕРЦЕГОВИНА МУ
ДУГУЈЕ СПОМЕНИК

Такав је био доктор Јанко.
Изнад свега је волио Херцеговину, њен дух, њену храброст,
њену скромност и њен понос.
У њему је била сазидана, тврдим кресом каменом, и кроз
њега прожигана сва Херцеговина. Доња и горња, хумине и
рудине, гуњаши и смоквари,
плаништари и умњаци, ћурлини и латини, брђани и пољаци. Све их је волио и даноноћно се за њих жртвовао. За Херцеговину је уложио све своје
знање и умијеће и сву своју
покретну и непокретну имовину. На бирању између Њујорка и Калиновика изабрао
је Калиновик.
– Слични су ово градови,
говорио је доктор, с тим што
је Калиновик чувенији јер има
два „К” у свом имену, једно
сприједа, а друго отпозади, а
Њујорк само једно, отпозади.
Мислимо да би лијепо било да му општина Калиновик
подигне скромну бисту или, у
најмању руку, да једној улици
да његово име, у знак захвалности за све што је учинио у
отаџбинском рату. Такође, и
Билећа би му се могла одужити једном улицом. Има за
шта, јер мало је ко тако волио
и цијенио и на сваком мјесту и
у свакој прилици истицао своје билећко поријекло. Иако,
сигурно знамо, да то покојни
доктор, у својој скромности,
никада не би дозволио.
Данас знамо да су многи
„родољуби” баснословно наплатили коње крепалчине и
прије рата раздрндане тамиће.
А исто тако знамо да су многи
други, међу којима је и Јанко,
за отаџбину заложили све што
су имали. Доктор је био убијеђен да је отаџбина светиња
и да се за њу мора све дати,
без поговора и без надокнаде. И као што је сам рекао: „Не
памте се људи по усраним гаћетинама.” Памтимо доктора
Јанка и сјећамо га се по његовим великим и хуманим дјелима, иако живимо у временима гдје се о појединим гаћетинама пјевају и пишу хвалоспјеви, а њихови се носиоци, Боже ми опрости, називају
звијездама.
СЈЕЋАЈУ СЕ, СА ДУЖНИМ
ПОШТОВАЊЕМ,
БОРО ГРАХОВАЦ
И ДРАГАН ГОВЕДАРИЦА

СЈЕЋАЊЕ НА НЕВИНЕ ЖРТВЕ У ДРАКУЛИЋУ
У организацији Одбора Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова код Спомен-костурнице у бањалучком насељу Дракулић служен је
помен за више од 2.300 Срба, међу којима је било 551
дијете, које су усташе прије 79 година звјерски убиле
у овом насељу и у селима Мотике, Шарговац, те у руднику Раковац.
Усташе су у рано јутро 7. фебруара 1942. године извршиле покољ над Србима у бањалучким селима Дракулић,
Мотике, Шарговац и у руднику Рекавац, а према до сада прикупљеним званичним подацима, убијено је најмање 2.300 људи, међу којима и 551 дијете.
Под командом натпоручника Јосипа Мишлова и фра
Вјекослава Филиповића из такозваног Тјелесног здруга Анте Павелића, усташе из Загреба и Бањалуке убијале су Србе без иједног испаљеног метка – сјекирама,
ножевима и крамповима.
Вијенце и цвијеће положили су српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик, предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић, у име
Владе Републике Српске министар рада и борачко-инвалидске заштите Душко Милуновић, делегације Народне скупштине, Парламента БиХ, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и предсједник Скупштине
града Младен Илић.
Истим поводом у Основној школи Ђура Јакшић у бањалучкој Мјесној заједници Шарговац служен је парастос
и одржан историјско-поетски час .

МРКОЊИЋ ГРАД: СЈЕЋАЊЕ НА СТРАДАЛЕ
У ОДБРАМБЕНО ОТАЏБИНСКОМ РАТУ

Поводом Дана општине Мркоњић Град, у Храму Светог
Саве служен парастос за страдале у одбрамбено-отаџбинском рату, након чега су бројне делегације положиле вијенце код спомен-обиљежја масовне гробнице на
православном гробљу.
Једна од највећих гробница у Републици Српској откривена је у Мркоњић Граду 1996. године, гдје је пронађено 181 тијело жртава, међу којима 81 цивил, 97 бораца
Војске Републике Српске и три припадника Министарства унутрашњих послова /МУП/ Српске. Међу ексхумираним су и посмртни остаци 10 жена.
У мањим гробницама у овој општини пронађено је још
176 тијела цивила, припадника Војске и МУП-а Републике Српске.
Начелник општине Мркоњић Град Драган Вођевић рекао је новинарима да вријеме пролази, али да не губи
наду да ће правда стићи одговорне.
Дан општине је установљен као дан сјећања на 4. фебруар 1996. године када су се, послије петомјесечног
избјеглиштва, Мркоњићани вратили на своја огњишта.
На подручју општине Мркоњић Град током 117 дана хрватске агресије порушено је и запаљено више од 2.000
стамбених објеката, док је 6.000 кућа оштећено и опљачкано. Ратна штета процијењена је на 670 милиона КМ.
За злочине у Мркоњић Граду нико није одговарао иако
се зна ко су починиоци.
СРНА

КАЗНИТИ ОДГОВОРНЕ
ЗА ЗЛОЧИНЕ У ЛИВАДИЦАМА
Парастосом у Цркви Свете Недјеље и полагањем вијенаца и цвијећа на споменик убијеној Мирјани Драговић
у Лапљем Селу код Приштине обиљежено је 20 година
од терористичког напада на аутобус Ниш експреса у селу Ливадице код Подујева.
У терористичком нападу на аутобус Ниш експреса, изведеном активирањем 10 килограма експлозива постављеном у пропусту испод пута, погинуло је 12, а теже или
лакше повријеђено више од 40 Срба који су из централне Србије кренули на Задушнице на Косово и Метохију.
Градоначелник Грачанице Срђан Поповић рекао је данас да све док буде Срба, они неће одустати од захтијева
да се пред суд изведу и казне починиоци овог злочина.
Он истиче да неко упорно настоји да злочине над Србима стави под тепих како би били аболирани њихови
наручиоци и починиоци.
Пјесник Ратко Поповић је у говору у Цркви Свете Недјеље рекао да је очигледно да „српска жртва” у Крајини,
Републици Српској и на Косову и Метохији не постоји,
да је то дио сценарија који су на Западу сковали исти
они који би да Србе уче демократији.

12 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
КОЈИЋ: ИНЦКО ДА СЕ УПОЗНА О СТРАШНИМ
СТРАДАЊИМА СРПСКОГ НАРОДА
Хашки трибунал суди појединцима и ја заиста не знам
на основу чега је Инцко донио закључак да је ту ријеч
о колективној одговорности, изјавио је директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина
и тражења несталих лица Милорад Којић гостујући у
Дневнику плус РТРС.
Којић је нагласио да је у писму које је Инцко упутио предсједнику Народне скупштине Републике Српске Недељку Чубриловићу посебно забрињавајуће Инцково непознавање елементарних, односно правних ствари које се
односе на оснивачке акте Хашког трибунала и правосудних институција на нивоу БиХ.
– У оснивачком акту, то јест статуту Хашког трибунала
јасно и децидно је наведено да Хашки трибунал суди
појединцима, а не колективитетима и државама. Међутим, Инцко је управо кроз то своје писмо алудирао, и то
врло директно, да би се доношењем једне такве одлуке
за коју је и дао одређени рок, скинула колективна одговорност са српског народа – истакао је Инцко.
Као прави одговор на Инцково писмо Којић каже да би
му сугерисао да дође на сва важнија стратишта српског
народа и да се упозна о страшним страдањима српског
народа у посљедњем рату, што не значи да тиме шаљемо поруку да други народи нису страдали.
– Позивам Инцка да дође у институцију Републичког центра па да му дамо све доказе који се односе на страдање Срба и да покуша можда мало реалније гледати на
рат и ратне догађаје, а не да то буде једнострана, пројектована слика и покушај наметања колективне одговорности – нагласио је Којић.
Којић упозорава на то да се боји да се послије оваквих
ствари „легитимитет Републике Српске у данашњем
облику може довести у питање”.

МАРИО КОРДИЋ НОВИ ГРАДОНАЧЕЛНИК
МОСТАРА, ВЕЛИБОР МИЛИВОЈЕВИЋ
ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА СРПСКОГ НАРОДА
Послије 12 година, град на Неретви је коначно добио
новог градоначелника. Марио Кордић је у трећем кругу
гласања имао 17 гласова, док је кандидат Коалиције за
Мостар, Златко Гузин, имао 16. Два гласа су била неважећа. Кордић је, иначе, љекар и директор Дома здравља Мостар и ново је лице у политици.
Претходно је Градско вијеће Мостара изабрало Ивана
Зеленику /ХДЗ БиХ/ из реда хрватског народа за предсједника, а за замјенике из реда српског народа Велибора Миливојевића са Листе Остајте овдје и бошњачког
Салема Марића из Коалиције за Мостар.
На сједници Градског вијећа Мостара формирани су клубови народа, а за предсједника Клуба српског народа
изабран је вијећник са српске листе Остајте овдје – Заједно за наш Мостар Велибор Миливојевић. Ово је први
пут након протеклог рата да је представник странака са
српским предзнаком ушао у Градско вијеће Мостара.
У Клубу Срба су још Радмила Комадина и Миљана Ковачевић из ХДЗ-а и Наташа Јекић из Коалиције за Мостар.

ИЗ ХРВАТСКОГ ЗАТВОРА ПУШТЕН ДАРКО
ШТАКОР, ОСЛОБОЂЕН СВИХ ОПТУЖБИ
Из истражног затвора суда у Ријеци, у Хрватској, пуштен
је Србин са Кордуна Дарко Штакор, пошто је ослобођен
свих оптужби након пуних пет мјесеци од како је био
ухапшен због наводних ратних злочина над цивилима
на Кордуну, саопштио је Документационо-информативни центар Веритас.
Дарко Штакор /53/, родом из Кокирева код Војнића, пуштен је на слободу, а то што је ослобођен свих оптужби
требало би да значи да је против њега поступак обустављен, пренијели су Даркови рођаци.
Штакор је, у присуству своје двоје малољетне дјеце,
ухапшен 12. септембра прошле године приликом уласка
из Мађарске у Хрватску, на основу потјернице коју је за
њим расписало хрватско правосуђе због наводно почињеног ратног злочина над цивилним становништвом у
рату деведесетих година 20. вијека на подручју Кордуна.
На основу међународних потјерница које је расписао
Биро Интерпола у Загребу због наводно почињених
ратних злочина у грађанском рату на подручју Хрватске и бивше Републике Српске Крајине /РСК/ деведесетих година прошлог вијека, широм свијета до сада је
ухапшено 178 Срба, припадника бивших ЈНА и СВК, од
којих су 69 и екстрадирани у Хрватску.
Од екстрадираних до сада је против 25 поступак и обустављен или је оптужба одбијена, углавном након преквалификације дјела ратног злочина у оружану побуну,
док су остали правоснажно осуђени или су им поступци још у току.
Тренутно се у хрватским затворима због наводних кривичних дјела ратних злочина налази 30 особа српске националности, од којих је 17 правоснажно осуђено, док
су остали под истрагом, оптужбом или чекају правоснажност пресуда.
СРНА
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У ДОБРУНУ ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРАЦА СРПСКЕ И ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА

Одбрамбено-отаџбински
рат нас обавезује на истину

У

Вишеграду је обиљежено 217 година од
почетка Првог српског устанка и Дан бораца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у којем
су живот дала 23.184 припадника Војске Српске.
Обиљежавање је почело
служењем парастоса у манастиру Добрун код Вишеграда.
У склопу обиљежавања
обављено је полагање вијенаца на Споменик вожду Карађорђу у Добруну, као и полагање цвијећа на Централни
споменик браниоцима Републике Српске на Тргу палих
бораца у Вишеграду.
Предсједник Борачке организације Републике Српске
Миломир Савчић изјавио је
да се Дан бораца Републике Српске и 217 година од
Првог српског устанка обиљежава у тешким условима,
јер је поново Српска, као ко
зна колико пута раније, удруженим снагама међународне
заједнице нападнута на многим пољима.
–Покушавају нешто слично као у прошлом систему

ЛИНТА ЧЕСТИТАО ДАН БОРАЦА ВОЈСКЕ РC
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта упућује
најискреније честитке поводом Дана бораца одбрамбеноотаџбинског рата предсједнику Борачке организације
Републике Српске генералу Миломиру Савчићу и свим
припадницима Војске Републике Српске без чије херојске
борбе и огромног жртвовања не би било Републике Српске.
Посебну захвалност упућује оним борцима који су своје
животе дали за Републику Српску, али и ратним војним
инвалидима и свима онима који су преживјели голготу и
страдање током рата. Велика жртва припадника Војске
Републике Српске је омогућила да барем један дио српског
народа западно од Дрине живи у миру и слободи. Због тога
је важно да се трајно његује култура сјећања и исказује
највеће поштовање и захвалност према свим погинулим,
рањеним и несталим српским борцима.

када су нам забранили и нисмо могли деценијама да
споменемо ни да се сјетимо
јавно својих жртава, многих
страдалих, од Јасеновца до
ријеке Дрине, до Брода. Сада нам желе наметнути закон
којим би нам забранили да
говоримо истину о догађајима из протеклог одбрамбено-отаџбинског рата – рекао је Савчић.
Он је нагласио да је задатак бораца и свих институција Републике Српске да
одбране истину о нашем одбрамбено-отаџбинском рату
и да та истина буде документована, да буде чврсто зацементирана и да буде сваком
нашем грађанину доступна.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао
је да је ове године скромније
обиљежавање Првог српског
устанка и Дана бораца Војске
Републике Српске.
Организатор обиљежавања Дана бораца Српске и Дана Првог српског устанка је
Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције
ослободилачких ратова.

СЈЕЋАЊЕ НА СЛАВНОГ КОМАНДАНТА НОСИОЦА ЗАВЈЕТНОГ КОСОВСКОГ ЖИЖКА

СЕРДАР ЈАНКО ВУКОТИЋ – залог
вјечне заједнице Србије и Црне Горе
И да чудом васељена сунца своја сва помрачи,
И да земља у омрази све народе своје гоји,
И да сила на нејаког из немоћи опет крене,
И да Србу због слободе опет грло ланац стегне!

Б

аш у једном таквом времену – када
су се сунца међународног права помрачила (као што су помрачена и данас), и када је германска омраза према Србији била надошла толико да је
ни Дунав није могао истећи, када је десетоструко већа војна сила ударила на
малобројну, не и безначајну, сјеверну
српску Краљевину, са првим задатком
да „Србија мора нестати”, а сви који је
памте на ланцу скапати… У таквом времену помрачења правде Србија је имала
једину сигурну резерву у завјетном косовском жижку Краљевине Црне Горе!
Ослободилац Метохије у Првом балканском рату, кључни савезник Србије
на Брегалници и ослободилац вардарске Србије у Другом балканском рату,
почетком Првог свјетског рата начелник штаба Врховне команде Црногорске војске и командант Херцеговачког
одреда као најјачег дијела Црногорске
војске, сердар Јанко Вукотић, носио је
тај завјетни косовски жижак! Он ће из
овог огња запалити ново српско државно васкрсење на Кајмакчалану, а као
главнокомандујући црногорске војске у
Мојковачкој бици, суштини велике војне операције која је омогућила извлачење главнине српске војске преко албанских и црногорских планина, даље
према јадранској обали и Крфу.
У славни спомен и вјечну захвалност
на ово херојство и жртвено страдање
Краљевине Црне Горе, њеног народа
и војске под командом сердара Јанка
Вукотића, Савез удружења потомака
ратника Србије 1912–1920. у Београду обиљежио је дан упокојења великог
војводе са Мојковца. Помен на 4. фебруар 1927. године када се у Београду
упокојио витешки изданак косовског

збјега, сердар Јанко Вукотић. Над његовим вјечним почивалом на Новом гробљу у Београду потомци српских ратника са поштовањем су се присјетили
једног часног српског и војничког живота и дјела.
На гроб сердара Јанка Вукотића, гдје
су сахрањене и његова жена Милица и
кћерка Василија, цвијеће су положили
Милена Харамбашић, г. секретар Савеза, Иван Вања Стратимировић, в.д.предсједник ГО Савеза у Београду и Васо
Глигоревић, предсједник Општинске
организације Савеза Миливоје Анђелковић Кајафа на Звездари.
У име Савеза потомака ратника Србије 1912–1920. свијећу је запалио Горан Лучић, члан Савеза и члан Одбора литерарне секције. Пјесму у славу
сердара Јанка Вукотића написала је и
говорила пјесникиња Дара Трифовић,
потпредсједник литерарне секције Савеза Милутин Бојић, а пјесму у славу
битке за Кајмакчалан написао је и говорио Горан Лучић, члан литерарне
секције Савеза.
Потомци српских ратника обишли
су и гроб пуковника Миливоја Анђелковића Кајафе, такође славног ратника из Првог свјетског рата, командата
Дунавске дивизије и учесника свих великих битака, а који се упокојио 6. фебруара 1927. године у Београду. Њего-

вом јучерашњем помену присуствовао
је и његов праунук.
Поменути су и бројни потомци српских ратника који су се упокојили у прошлој години, а који су током живота улагали напоре да се јунаци српских ратова
памте и славе. Поменуто је и свето Косово и Метохија са којим се истакнуто данас наставља нечасна нагодба и предаја.
Са гробова ослободилаца и осветника Косова, Метохије, Брегалнице и
Кајмакчалана потомци српских ратника су поручили да прихватају само
једну нагодбу и само једну реалност за
Косово и Метохију – ону коју су стварали и бранили сердар Јанко Вукотић
и његова кћерка Василија на Мојковцу!
То је реалност живог јединства Србије и Црне Горе са светим Косовом и
Метохијом!
Јер као што огањ не може постојати без воска, и као што восак нема смисла без огња, тако Србија и Црна Гора
немају смисла и постојања без Косова
и Метохије!
„И да пролаз према мору
Снова буде скупљи неба,
Остаће нам све што треба!
Остаће нам сердар на Мојковцу да нам стражи,
Остаће нам и Гаврило, са Милунком Васкрс тражи,
Остаће нам то Косово и његово море крви,
Остаће нам све што треба да будемо опет први!”
ГОРАН ЛУЧИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ЗАШТО ДУБРОВНИК СЛАВИ СВЕТОГ ВЛАСИЈА СВЕЦА ПРАВОСЛАВНОГ ИСТОКА

ЗАШТИТНИК ГРАДА НА СКУТИМА МОРА

„О Свети Влахо, молитве наше чуј!
На копну и на броду, брани нас и слободу!
Брани нас и слободу, о Свети Влахо чуј!”

за здравље грла, а у спомен на онај
дан када је светац спасио дијете од
запале рибље кости.
Град је свечано окићен, а на Орландовом стубу се вије застава Светог Влаха. Преко Страдуна пролази
Свечана процесија (литија) у којој
свештеници носе мошти свеца. Народ прилази и цјелива, а над градом
пјевају хорови звона. Послије свечане мисе цијели дан траје весеље.
Тако Дубровник приноси љубав и
захвалност свом „парцу”.
Од 2009. године Феста Светог
Влаха је уписана на Унескову листу нематеријалне културне баштине Хрватске. 2016. године сви хришћани су славили 1700 година од
мученичке смрти Светог Власија.
Хачкар (јерменски крст у камену) – поклон Дубровнику од Јерменије поводом 1700. годишњице
смрти Светог Власија.

М

ноги градови као заштитнике славе велике свеце само
Дубровник припада Светом
Влаху као љубљеном оцу. И није то
за ништа! Свети Власије, коме Дубровчани од милоште снисходе, те
га зову својим Влахом, сачувао је
овом прекрасном граду златну слободу. Заштитио је оно што Дубровник од оснивања највише поштује и воли. Мољењем Светог Влаха
Дубровник убира милост Господњу
више од хиљаду година, тачније од
тамне и опасне ноћи 3. фебруара
971. године.
А како је Свети Влахо стигао у
Дубровник записали су најстарији дубровачки љетописи. Дубровчани то до данас памте и наизуст
знају све о свом дубровачком „парцу” (патрону, заштитнику). Било је
то хладне фебруарске ноћи, за тешке облачине која мрклином прекри лијепи, али још недовољно ојачали Дубровник. Имали су Дубровчани тек ограничену самоуправу
над градом и црквом. Били су под
војним покровитељством Источног ромејског царства (Византије),
а чији стратег је боравио у Задру
надлежан за потребе и права Далмације. Дубровачка црква је имала свог епископа, а који је принадлежио сплитској архиепископији.
Дубровник је желио и више и даље
гледајући морску пучину која запрека нема. Као и све младо што
заносом сања, а опреза нема, и Дубровник је дочекао ову тамну ноћ.
Вјероватно би његове снове омела
горка јава да се није смиловао сам
Господ пославши му свог великог
свједока, Светог Власија, епископа
Севасте. А овај свети владика је већ
пред ангелима проплакао гледајући пропаст свог славног града. Нудећи му Дубровник на заштиту, Господ је Влаху брисао сузе.

МЛЕТАЧКА ФЛОТА
ПОД ЗИДИНАМА

Флота моћне и горде Венецијанске републике зауставила се 3.
фебруара 971. године око Дубровника. Скривена тамом непримијећено је усидрила борбено бродовље. Намјера им је била да попут
тројанских дарова уђу у дубровачке градске зидине, направе на кулама смутњу, препадом окупирају
град и до зоре истакну своје заставе. И већ су се млетачке уходе биле
размиљеле по градским улицама, а
под изговором да купују намирнице
за даљу пловидбу на исток. Те вечери кренуо је свештеник Стојан у цркву Светог Стефана да одслужи вечерњу молитву. Но када је пришао

ЈЕРМЕНСКИ КРСТ У САМОСТАНУ

»» Хачкар (јерменски крст у камену)
»» Атанасије Поповић: „Свети Власије (Свети Влахо) бди над Дубровником”,
уље на платну, из Музеја икона СПЦО у Дубровнику

храму видио је да су врата отворена. Ушао је са опрезом и пред олтаром угледао старца у епископској
одежди. Свештеник тада приђе да
узме благослов, а владика му рече
да пожури до градске и војне власти јер је град окружен млетачком
војском. Када Стојан упита од кога
преноси поруку, старац му рече да
се зове епископ Власије. Стојан је
журно пренио вијести, а град се у
трену претворио у кошницу. Стријелци су изашли на бедеме, куле су
отвориле катапулте, капије су подигле врата… Млечани су увидјели
да су изгубили битку.
Од те ноћи Свети Власије је проглашен заштитником Дубровника,
а прва слава у његову част одржана
је већ наредне 972. године. Ускоро
је у Дубровнику саграђена мала црква у славу Светог Влаха. Дубровник ће касније страдавати од куге,
потреса и пожара, а са недаћама
биће рушен и овај храм. Данашња
Катедрала Светог Влаха саграђена
је 1715. године као сједиште дубровачког бискупа.
Но, ко је био Свети Власије?!
Свети Власије је поријеклом Јерменин. Рођен је у јерменској паганској породици. Био је љекар по
образовању. Његови животописи
биљеже да је темељно образован,
а да је своје врхунско медицинско
знање користио на добро свих. Највише је помагао сиротим који лијечење нису могли да плате, кужним
које нико није желио лијечити, презреним и старим. Народ га је толико поштовао и волио да га изабраше

за свога епископа. Било је то страшно вријеме за живот хришћана,
а тих година Црква је примила више светаца него за хиљаду година
у каснијим временима. Ближио се
крај безбожној римској царевини,
а као што мудрост вели – „Ноћ је
најтамнија пред свануће.”

ЕПИСКОП У ПОКРАЈИНИ МОНТ

Свети Власије (на јерменском,
Сурп Влас) је рукоположен за епископа Севастије, престонице малоазијске покрајине Понт. То је историјска Мала Јерменија, а данас је
у саставу Републике Турске. Свети
Власије је као епископ обилазио и
лијечио хришћане по римским тамницама. Тјешио их је и снажио, проповиједао, а ријечи свједочио животом. Но када је постало неподношљиво живјети у Севасти скрио се
у планине Кападокије. По предању
дивље звјери су прилазиле Светом
Власију, а он их лијечио. Ускоро су
га богоборни потказали и заробили. На путу до суда спасао је једно
дијете од дављења. Прича каже да
се син јединац неке мајке почео
давити јер му рибља кост западе у
грло. Свети Власије се помолио Господу, осјенио дијете крсним знаком и без муке извадио кост из грла. Од тада се он поштује као заштитник од грлобоље и свих болести грла и гласница.
Изводили су га на суд трипут са
захтјевом да се одрекне Христа. Но
Свети Власије им тада рече: „Како
се око које је видјело свјетло може
заљубити у тмину!” Свезали су га

– поклон Дубровнику од Јерменије
поводом 1700. годишњице смрти
Светог Власија

на стуб и гребенима за чешљање
вуне дерали му кожу и месо. Бацали га у море са каменом око врата,
а на крају га посјекли мачем. Било
је то око 316. године када је Севастом управљао намјесник Агриколаус. Касније су православни ромејски цареви свечеве мошти пренијели у Константинопољ и посветили
му велелепну цркву. Са пропашћу
Цариграда срушена је и ова црква.
Мошти Светог Власија Дубровчани су добавили 1020. године, а
као поклон Константинопоља зарад политичких заслуга и оданости источном царству. Данас Дубровник у златном окову чува лобању Светог Влаха, подкољеничну
кост, кости руке. Иначе његове мошти се налазе и у Италији, Француској и Шпанији.
Сваког 3. фебруара, дуже од
1000 година одржава се чувена дубровачка Феста Светог Влаха.
У рано јутро јека звона, паљба
тромбоњера и градска музика најављују најсвечанији дан за Дубровник, славу заштитника и молитвеника. На фесту стижу гости са свих
страна свијета, те народ и вјерници са барјацима црквених заједница из свих жупа Дубровачке бискупије. Кршни Конављани и витке Конавоке у својој прекрасној ношњи, народ са Бргата и Жупе у златовезу и бијелом платну, умивених
лица са молитвом на уснама. Сви
хитају да цјеливају мошти свеца и
да му заблагодаре за заговор пред
Богом. У црквама се обавља древни обред „грлићања”, благосиљања

Те године је Република Јерменија Дубровнику поклонила хачкар (јерменски споменик крста у
камену), у знак памћења свог великог сина и дубровачке љубави према њему. Споменик се чува у клаустеру доминиканског самостана у
Дубровнику.
Иако је Свети Власије, прије свега
велики светац православног Истока,
међу Србима нема ниједне цркве њему на славу. Но, стари Срби су славили и вољели овог великог православног љекара. О томе свједочи фреска
Светог Власија у манастиру Светог
Марка у Кориши повише Призрена
и стари српски манастир Светог Власија код Драча у Албанији. Може се
претпоставити да је култ Светог Власија био јако жив у српском царском
Призрену, а у коме је била бројна и
дубровачка трговачка колонија. Манастир Светог Марка миниран је рукама злочинства 1999. године.
Репродукција ове знамените
фреске данас се чува у манастиру Жичи.
Боравећи у Дубровнику помолио
сам се Светом Власију са заговором да у добру дочекује и испраћа
све добре људе који долазе и излазе из Дубровника, а да благо гледа
на Херцеговце који су Дубровнику од његовог постања притицали
као велике духовне ријеке, носећи
животну снагу, говорну чистоћу и
молитвене прозбе. Свети Власије,
нек' грке ријечи стају пред твојим
моштима, а добронамјерном нека
се кажу путеви покајања, суживота и вјере!
Свети Влахо, светитељу,
За Дубровник молитељу,
Чуј и овај глас!
Докле стијење море љуби,
Помињи и нас!
ГОРАН ЛУЧИЋ

СЛАВА ТИ, ГОСПАРУ: 200 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА МЕДА ПУЦИЋА
Н

авршило се 200 година од рођења знаменитог дубровачког
Србина римског закона конте Меда
Пуцића (1821–1882), члана угледне племићке породице поријеклом
из Херцеговине, властелина дубровачког, грофа загорског, витеза јоанитског, коморника Њ.К. величанства шпанског младенца Војводе од
Парме, члана Римске академије од
Квирита и царског и краљевског
Бечког друштва за истраживање и
сачување старина.
Његове ријечи треба да нас вјечно подсјећају да је Дубровник, како
је говорио, „прва српска република.”

Био је васпитач младог кнеза Милана Обреновића у Београду, у периоду 1868–1874.
Живио је за српство и славу Дубровника. Био је члан Српске краљевске академије: кореспондентни
члан од 10. 1. 1860. дописни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан
проглашен 25. 1. 1870.
У средишту његових мисли – као
што и приличи једном Србину – било је Косово:
„Тврдом стопом Србин стаде
на Косово кобно поље,
стари крсташ разавио
након пецто црњих љета

откад згази Туре гадно
Туре гадно,
поље јадно…
Ој давори! Косово је
наше, наше, навјек наше!
Живљим зраком зар га грије
девет тица Југовића…
…Свако српско срце бије,
срце бије, сузе лије.
Слава, слава, дични роде,
стару памет окрените,
живљим дахом вјетар бије
живо дрхћу од радости
од радости свете кости;
што су кости ту ледином?
Моћи српских мученика!

С Вучитрна, са Приштине.
с Неродиља, с Качаника,
са Ситнице питне воде,
питне воде рад слободе,
гле, устају древне сјенке,
та госпоцка ведра лица!
Цар Лазаре, вођа Милош,
с Косанчићем друг Топлица,
стари Богдан с девет тица,
земско царство заволите
на Косову га утврдите!
Српском крвљу Косов-поље
Косов-поље, дај престоље…
…ове рјечи, што од срца лете са
славног његда Дубровника града.”
ПРИРЕДИО: РАДЕ ЦРНОГОРАЦ
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КОЛОНИСТИЧКА
НАСЕЉА
(1920-1941)

»» Пише: др Милан Мицић

У

општини Велики Гај насељеној српским
становништвом налазио се посјед Ернеста Данијела величине 6.239 к. ј, а за
потребе аграрне реформе одузето је 4.987 к.
ј. Посјед Е. Данијела наслањао се на атар румунског села Маргите, атар њемачког насеља
Мариолана и на југословенско-румунску границу. На мајур Балат у прољеће 1921. године
почели су да пристижу насељеници, иако је Жупанијски аграрни уред у Вршцу планирао да
на простор мајура насели мјесне аграрне интресенте из Великог Гаја. Колонисти на мајуру
Балат непосредно по досељавању 1921. године
основали су аграрну заједницу, а 17. јуна 1921.
године власнику велепосједа одузет је сав инвентар на имању и подијељен досељеницима.

ЗА СВАКУ ПОРОДИЦУ ДВА КОЊА,
КРМАЧА, КРАВА И ПЕТ ОВАЦА

Аграрна заједница тада је преузела машинску радионицу, магазине, зграду млина, општинску кућу, пумпе за избацивање воде из канала, дреш машину, шмрк, елеватор и знатан
сточни фонд. Свака досељена породица тада је
добила два коња, краву, крмачу и пет оваца. Такође, на мајуру је постојала ковачка, коларска,
сарачка и браварско-механичарска радионица.
Колонију су у периоду 1921–1928. године
насељавали колонисти из Босне, Лике, Кордуна
и Баније, а у периоду 1926–1930. године српски оптанти из Мађарске, из варошице Батања и Барање. Колонисти у Александровом Гају који су градили насеље око мајура Балат налазили су се саобраћајно изоловани и препуштени сами себи и „сопственoм сналажењу”
а у непосредној близини порозне југословенско-румунске границе. У записнику Аграрне
заједнице у колонији од 24. јануара 1926. године налази се „захтjев да се мртви инвентар
прода и да се прода дио пољске пруге скинут
са румунске територије.”
Градња кућа у колонији почела је 1924. године када су 17. августа 1924. године колонисти
тражили од Министарства за аграрну реформу да им се надијеле плацеви између Малог и
Великог Балата. Октобра мјесеца 1924. године предсједник аграрне заједнице из Александровог Гаја Божо Маријан тражио је од Савеза
аграрних заједница грађу неопходну за подизање кућа у новом насељу. „Овдје има колоније, али недовршене” запазио је 1925. године
Тоша Искруљев описујући колонију Александров Гај. „Наши чланови су отпочели изградњу кућа и треба нам цријеп за 50 кућа и помоћ за изградњу 100 насељеничких кућа. Налазимо се на самој граници Краљевине Румуније да не би подизали чатрље већ пристојне
домове за становање”, 20. марта 1925. године
навео је Б. Маријан у свом захтјеву за кредитирање градње кућа у колонији Александров
Гај. Седам дана касније, 27. марта 1925. године
Б. Маријан описао је начин градње кућа коју
је примијетио на другим колонијама у близини, а који колонисти у Александровом Гају не
би жељели да примjене, а овај исказ предсjедника аграрне заједнице у Александровом Гају
реалан је показатељ о хигијенским и стамбеним условима приликом градње колонистичких кућа у процесу колонизације: „На другим
колонијама видимо да начин подизања кућа
није ни здравствено, ни хигијенски, ни економски добар. Јер насељеници у недостатку
новца чим подижу четири зида и кров усељавају се у кућу и са собом воде стоку; он у једну
собу, а стока у другу.”
Досељени оптанти из Батање (59 породица) насељени од 1926. године у Александровом Гају, претходно су боравили у насељу Нова Батања у Овче пољу, у Македонији. Марта
1928. године они су питали аграрну заједницу
„да ли ће можда добити грађевински материјал за подизање кућа и када”. Оптанти су намjеравали да подигну своје насеље у близини
села Велики Гај, али су се томе супротставили општинска управа и мјештани тако да су
они смјештени привремено у Александровом
Гају гдје су и остали. Градња кућа у насељу од
стране досељених оптаната почела је 1928.
године. Досељени оптанти 28. марта 1929. го-

У сjеверним крајевима (Банат, Бачка, Срем, Барања, Славонија) у колонизационом 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 крајева Краљевине Југославије, српски оптанти из Мађарске и дjелимично Срби
из Баната – безземљаши. Колоније
су настајале као сасвим нова насеља,
обично око мајура бивших велепосjеда
или на ободима старосjеделачких на-

AЛЕКСАНДРОВ ГАЈ
дине тражили су грађу за 14 кућа под притиском исељења из велепосједничких зграда у
којима су до тада живјели. Батањски оптанти су се 21. маја 1929. године жалили Савезу
аграрних заједница за Банат. „Нашим људима
је потребна грађа, јер су отпочели зидати куће,
а непогоде и кише њих могу уништити јер су
од блата и черпића.” Током 1929. закључно са
октобром 1930. године стизао је грађевински
материјал за градњу оптантских кућа у Александровом Гају, јер „сваки би човјек да заврши
кућу”. За нову групу оптаната (35 породица)
досељених из Мађарске, из српских насеља у
Барањи, 28. новембра 1930. експропирисана
су кућишта у Александровом Гају. Од 285 надјељених колониста у колонији Александров
Гај до 2. новембра 1931. године куће је изградило 263 колониста.
Услијед непрекидног прилива досељеника
процес градње кућа настављен је у насељу и у
четвртој деценији 20. вијека. До љета 1936. године било је седам недовршених кућа у колонији, а 7. марта 1936. године у насеље је стигла грађа и цријеп за 11 кућа. Досељеник из
Батање Јоца Кинђин 22. фебруара 1935. године подигао је кућу, али је она „покривена кукурузовином која трули”, описивала је аграрна заједница из Александровог Гаја изглед куће једног од батањских оптаната. Док је у јесен
1931. године колонија Александров Гај имала
263 изграђене куће, 1938. године имала је изграђених 320 кућа и 400 економских зграда.

ТУБЕРКУЛОЗА И ТИФУС УЗИМАЈУ ДАНАК

У колонији Александров Гај која је припадала општини Велики Гај 2. августа 1932. године било је ненасељено 76 добровољаца. У
старом крају се налазила 53 добровољца ( 20
у Црној Гори – Будва, 14 у Босни, 7 у Херцеговини, по 5 добровољаца на Кордуну и Банији,
2 у Лици ) док се један налазио у САД на раду.
Узрок повратка колониста у стари крај биле
су болести и неприлагођеност простору живљења. Тако се у Лику вратио Јово Кнежевић
из Бунића код Коренице, са женом и ћерком,
баком и двjема сестрама. Његов отац Дмитар
Кнежевић умро је 1926. године од туберкулозе, као и мајка Милица која је од исте болести умрлa такође 1926. године, а једногодишња сестра Милица умрла је 1922. године
од тифуса. И повратак Васе Узелца у Миљаковац, код Приједора, такође је проузрокован
болестима и смртним случајевима у породици. Њему је 1926. године умро син Милан од
туберкулозе, а кћи Душанка 1928. године од
епилептичног напада.
Недефинисани посједовни односи који су
чинили посјед колониста несигурним осјећали су се и у колонији Александров Гај. Оптанти из Батање у Мађарској насељени у колонију 1926–1929. године жалили су се Савезу
аграрних заједница за Банат 16. јануара 1929.
године да „чланови прве аграрне заједнице
(добровољци) не дозвољавају нашим члановима да узму у обраду ниједно парче земље,
него проузрокују свађу и тучу, ако неки од наших чланова хоће да доради унапријед речену површину. „Очигледно сукоб добровољаца
и оптаната у колонији Александров Гај био је
плод недефинисаног посједа јер је оптантима
из Батање 22. јануара 1929. године стигао допис на њихову жалбу о томе „да ће се подјеле
између заједница извршити приликом уласка чиновника аграрног уреда, док се вријеме
прољепша да се честице могу видјети и предати.” Марта 1929. године батањски оптанти
су се жалили „да поједини оптанти још нису
примили земљу, а имају све што се односи на
додјелу земље. Године 1930. у закупу досељених оптаната било је 700 к.ј. земље у колонији Александров Гај, али је било доста слободне земље, па су 24. марта 1930. године оптанти тврдили да „на нашој колонији има много
слободне земље и молимо да нам се додијели
на располагање.”

Детаљ из колоније Александров Гај рjечито
говори о раду аграрне администрације у Банату. Четворо колониста тражило је 14. априла
1932. године да им се одобри куповина земље
на имању Е. Данијела по 484 кв. хв. за сваког
насељеника коју су они већ купили од насљедника Е. Данијела уз констатацију да им је „земља већ размјерена и сортирана по трећи пут.”
и да су „земљиште морали мијењати да би сусједна земља добила прави облик”. Предсједник Мјесне организације Савеза добровољаца
из Александровог Гаја Данило Кнежевић 21.
септембра 1933. године жалио се Аграрном
одјељењу среског начелства Вршац да је „претурбација парцела извршена, а без сарадње
делегата из Александровог Гаја, а да је посао
учињен са погрешним информацијама Симе
Милаковића који се нашао у послу као радник
приватног инжињера у канцеларији” што указује на неформалне утицаје који су појединци
из колоније имали на рад Комисије која је вршила парцелисање атара.

ОСКУДНО И БИЈЕДНО СТАЊЕ

Колонисти у Александровом Гају живјели
су изузетно тешко. „Оскудно и биједно стање.
Има људи који немају ни за дјецу” писао је јануара 1929. године Савезу аграрних заједница за Банат Милош Панћин, оптант насељен у
Александровом Гају. „Одложите отплату зајма,
јер смо у великој оскудици” тражили су марта
1931. године оптанти из исте колоније. „Овдашњи наш народ врло је сиромашан, велика је
оскудица за лебац”, жалили су се оптанти из
Александровог Гаја фебруара 1933. године.
Оптанти из Александровог Гаја 24. децембра
1934. године жалили су се да су „узимали зајам када је жито било 250 и 200 динара, док је
кукуруз 150, па чак и 200 динара, а сада кад
враћају у готовом новцу морају да продају и
по четири метра кукуруза.”
Тешки услови и трагичност колонизације
видљиви су у Александровом Гају . На узорку
од 107 добровољачких породица из Босне и
Лике, са стањем закључно 2. августа 1932. године, од почетка колонизације 1921. године до
тог дана у колонији су умрла 92 лица од чега
60 дјеце (65,2%) , од чега дјеце до 2 године –
49 или 53,2%, 22 жене (23,9%) и 10 одраслих
мушкараца (11,9 %). Дјеца су умирала од слабости (19 случајева), тифуса (8), туберкулозе
и плућа (6), маларије (5) итд; жене су умирале од туберкулозе и плућа (6), на порођају (3)
итд. Од укупног броја умрлих плућне болести
као узрок смрти у колонији Александров Гај у
периоду 1921–1932. године учествују са 27%,
слабост као узрок смрти (дјеца до 2 године) са
23,4%, заразне болести са 20,9%. Од 107 посматраних породица 55 или 51,4% имало је у
првих десет година колонизације смртни случај у породици. Од тога 29 породица имало је
по 1 смртни случај, 14 породица по 2 смртна
случаја, 7 породица по 3 смртна случаја, 2 породице по 4 смртна случаја, три породице по
5 смртних случајева, а 1 породица 6 смртних
случајева (колонисте Марка Кончара, из Горње
Гаревице, код Приједора шесторо дјеце умрло
од тифуса и ангине у периоду 1925–1931. године када само 1931. године није имао смртни
случај у породици). Највише досељеника умрло је у прве двије године од колонизације, прве
године 15, а друге 14, укупно 29 умрлих лица
што је 30,8% од укупног броја умрлих у колонији. Најмање смртних случајева у колонистичким породицама било је у 10. и 11. години од
колонизације (6), што говори о већој прилагођености досељеника простору колонизације.
Унутар добровољачке аграрне заједнице у
Александровом Гају чести су били сукоби изазвани хроничним сиромаштвом и саобраћајном изолованошћу колоније. „Године 1936.
контрола Савеза аграрних заједница за Банат
такође је навела да су „међусобни односи чланова ове аграрне заједнице врло хрђави”. „Овдје има 280 домова. Насељеници су из Босне,

сеља. Колоније су могле бити изразито
велике попут Александрова и Банатског Карађорђева које су уочи Другог
свјетског рата имале 4.500–5.000 становника, или сасвим мале попут колоније Мали Жам код Вршца која се састојала од осам кућа.

21.

Лике, Херцеговине, Црне Горе. Међу њима
већину чине оптанти из Мађарске. И сви они
заједно у овом насељу чине чудну мјешавину,
тако да се ово насеље у много чему разликује
од других насеља и колонија” записао је 15. августа 1930. године Тоша Искруљев о колонији Александров Гај у Југословенском дневнику.
„Изгледа да је овдје побједио онај највиолентнији тип и врло тешко га је сузбити и замијенити са оним мало сталоженијим, и мирнијим, и скромнијим, а мање набуситим... Међу
њима има много случајева личног разрачунавања. Лањске године је било и једно убиство.
А све ове ствари потичу из свађе и омразе.”

БИРТИЈЕ НАЈБОЉЕ РАДЕ

„Од свега најбоље у колонији им изгледа
раде биртије”, написао је о кафани у колонији Александров Гај 15. августа 1930. године Т.
Искруљев. „Ушао сам унутра. Назвао Бога. Бјеше неколико људи, њих 5–6. Били су расположени и нешто су објашњавали. Био је то радни
дан у пет сати по подне. Када сам тај нежељени сусрет испричао учитељу Јосићу у Гају он
ми је на моје запрепашћење рекао да је тог истог јутра затекао приличан број људи у „веселом” расположењу... Лањске године су тукли,
како кажу, неког жандарма, када су се позапили у бирту.”
У односу колониста и матичне општине
Велики Гај видљива је међусобна нетрпељивост Срба – мјештана и Срба – колониста без
обзира да ли су они равничарски или динарски досељеници. Општински одбор у Великом
Гају 1932. године донио је одлуку о одвајању
колоније Александров Гај јер „колонија неће
да плаћа порез”. Аграрна заједница из Александровог Гаја 28. априла 1935. године упутила је захтјев Дунавској бановини у којој се захтјева да „наш домазлук за Александров Гај се
издвоји из општине Велики Гај. Општина Велики Гај је презадужена, па терет пада на досељенике у колонији.” Општина Велики Гај реаговала је на овај допис из Александровог Гаја дописом Краљевској банској управи Дунавске бановине од 11. маја 1935. године у којој
је устврдила да је „колонија Александров Гај
добила двије школске зграде за које нису ништа платили.” Власти Краљевине Југославије
нису подржале било какво одвајање колоније
Александров Гај од матичне општине Велики
Гај јер би се видљивим учинили односи међусобног конфликта досељеника и српског старосједилачког становништва.
„Са старосједиоцима из Великог Гаја живе
у врло незгодним приликама. Између њих постоји читав низ питања који траже и захтијевају
рјешење, али услијед обостране затегнутости и
непопуштања не могу да се изгладе.
Они имају девет представника у великогајској општини, међу којима и два кмета... Њихови захтјеви су увијек наилазили на неодобравање код старосједилаца...
Колонисти имају 90 јутара пашњака, али
они траже да уживају и урбаријални пашњак
великогајски јер резонују кад плаћају порез
онда зашто да они немају права...
Кад свратите у општину и упитате предсједника и биљежника како живе са њима чућете
ону пјесму гдје се понавља: „Порез господине!”
Порез не плаћају и оно што плаћају иде врло
тешко. То је оно што овдашње старосједиоце
највише боли и због чега су најнерасположенији према њима... Једини излаз је раздвојити
се и дозволити колонији Александровом Гају
да образује своју самосталну општину... ”, написао је о односима колониста из Александровог Гаја и мјештана из Великог Гаја Т. Искруљев 1930. године.
Без обзира на све неприлике колонисти у
Александровом Гају показали су изузетну продорност , спремност и међусобну солидарност
у односу на власти и сусједна насеља, Александров Гај је једна од ријетких колонија која
је успјела да изгради цркву, школу, соколски
дом и да има развијен друштвени живот путем дјеловања аграрних заједница, Соколског
друштва, Удружења добровољаца.
НАСТАВИЋЕ СЕ...

СУДБИНЕ 15

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ЖЕНА РАТНИК:
УЧЕСТВОВАЛА
У 375 БИТАКА
И ОСЛОБАЂАЊУ
33 ГРАДА

П

осјетили смо мајора у пензији борца славне Треће крајишке пролетерске бригаде
Босиљку Ђумић, дјевојачко Салапура у њеном
дому у Земуну. Ова времешна жена приближавајући се стотој години (94) није изгубила вољу за животом, каже да је веома срећна. Да јој је било лако, није, али сва та борба
у НОР-у само је јачала њен дух.
Рођена је у селу код Босанског Петровца –
Бјелај. Када се заратило 1941. имала је свега
15 година. Отац је млад умро и њих петоро
сирочића остало је са мајком. Мајка се послије удала за једног удовца, и отишла код
њега да живи и његових седморо дјеце. Још
су добили двоје заједничке дјеце.

НА НЕРЕТВИ ОБОЉЕЛА ОД ТИФУСА

Села око Петровца насељавали су у главном Срби, којима је већ у априлу 1941. године
запријетило усташко клање и поробљавање.
Да би то избјегли Срби су се организовали,
најприје у герилске, а послије јулског устанка у сусједном Дрвару, партизанске јединице у водове и чете, па у Петровачки партизански одред.
– Већ почетком 1942. године почињем организовано да дјелујем у Петровачком одреду који 22. августа 1942. године, заједно са
Дрварским партизанским одредом улази у
састав Треће крајишке пролетерске бригаде. Трећа крајишка бригада и Прва пролетерска бригада 1. новембра 1942. улазе у састав
Прве пролетерске дивизије. У њеном саставу
остала сам до краја НОР-а. Прешла сам све
страхоте многих борби, бојева и битака, поред осталих и Неретву, Сутјеску, Црну Гору,
Далмацију и Шумадију.
На свом борбеном путу бригада је прошла
23.500 километара, све пјешке самостално
и у саставу Прве пролетерске дивизије. Учествовала је у 375 најзначајнијих битака, као
и у ослобађању 33 града.
– Отишла сам са 15 година у босанским
опташима (опанци, од свињске коже) и у босанском џемперу и кикљи. Дисциплина је
била велика, борци су били гладни, уморни, прежалосни, али нико није смио украсти јаје, јабуку или иде на стријељање. Тако
је било у мојој бригади под командом Николе Карановића.
На Неретви се Босиљка разбољела, добила је тифус.
– Сјећам се скинули су са нас сву одјећу,
женске су биле у једној, мушки у другој соби.
Па, су нам парили одијела како бих их дезинфиковали. Нисмо имали другу одјећу, били
смо прљави, пуни вашки. Тада су ми одсјекли
косу, моје двије плетенице. Ја сам их закопала поред једног дрвета са намјером да се вратим по њих и пошаљем их мајци, ако страдам
да има нешто што ће је подсјећати на мене.

ЖВАЛАКА КОЖУ СА ОПАНАКА

У борбама никада није рањена, али се страдало на све стране. Јауци и крв су били њена свакодневица.
– У борбама на Сутјесци и Неретви погинуло нам је преко 40 другарица само из моје бригаде, а 180 нас је кренуло из општине
Босански Петровац. Била је страшна борба,
имали су псе, ја сам се у једном тренутку на
дрво морала попети да ме пси не растргају.
Када се само сјетим сиротих рањеника које
су нам побили.
Ђумићева је са Сутјеске и Неретве донијела
љешник и камен за успомену, и данас их чува.
Четири године није преспавала на кревету. Ако није била у шуми, онда је то била
штала, или под у кухињи. За храну су се свакако сналазили. Понекада би им сељаци дали нешто хране.

ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ ИЗ ВЕЛИКОГ НАБРЂА

Усташе су нас у сточним вагонима
одвезле у Јасеновац и Градишку
о завршетку четвртог разреда основне шкоП
ле, августа 1942. године Даница Петровић,
рођена Митровић је била десетогодишња дје-

ФОТО: Д. БОКУН

– Спасили су нас коњи, који су носили
оружје. Када би нас ухватила велика глад,
заклали бисмо коња, па смо то јели. Ни ватру нисмо смјели да запалимо, да не бисмо
открили положај. Када смо пошли за Црну
Гору три мјесеца нисмо видјели парче хлеба. Цремуша нас је спасавала, сирову смо је
јели. Толика је глад била да сам кожу са својих опанака жвакала.

САВСКИ ТРГ УМАЛО ДА БУДЕ КОБАН

Сјећа се и ослобођења Београда. Како су
на Савском тргу вјежбали за борбу, навикнути на брдске крајеве и шуму, требало се прилагодити градској борби.
– Ми смо са Бановог брда нападали, и са
Авале све до Калемегдана. Моја бригада је
била на Савском тргу, код Жељезничке станице. Била сам убијеђена да ћу ту погинути,
страховито смо се борили. Храброст и одлучност нам нису недостајали јер су нас носили
примјери бројних погинулих другова, али и
подвизи учесника ове операције Момчила
Срдића, Ђурана Ковачњевића, Милана Даљевића и многих других – носио нас је осећај
скоре побједе и краја крвавог рата.
Послије ослобођења Београда отишла је
на Сремски фронт, док њена јединица није пошла за Загреб и Италију, све до Трста.
– Нас десет дјевојака, а двије из моје бригаде одреде да иду на школовање у Украјину.
Школовале смо се од 1945. до 1947. године.
Када смо завршили вратиле смо се у Београд.
Сјећам се први мај, дошла сам на Теразије.
Весеље, коло – Слобода. Играли смо руски
козачок, када ме будући супруг опазио и коментарише како игра ова рускиња. Сва поносна му се обраћам: „Нисам ја Рускиња, него
Босанка.” Испоставило се да је и он Босанац.

ДРУГОВИ ПОСЛАЛИ МУЖА НА ГОЛИ ОТОК

Убрзо након тог судбоносног сусрета су се
вјенчали. Прво запослење Босиљке Ђумић је
било у Санитетском слагалишту у Земуну, а
послије у апотеци на ВМА одакле је отишла
у пензију. Међутим, умјесто да Босиљка ужива у слободи и младости, мужа као информбировца шаљу на Голи оток.
– Остала сам сама са старијим сином Жарком, имао је свега три мјесеца. Из куће су
нам све конфисковали. Чак су ватру у пећи
угасили и пећ испред наших очију однијели. Остала сам са малом бебом само на једној сламарици.
Није имала времена да очајава. Имала је
посао, морала је да ради да прехрани мало
дијете. У њеној улици у Земуну како каже живјела је Титова гарда. Углавном Личани. Била је једина од жена која није код куће чувала дјецу већ ишла на посао.
– Увијек су ме гледали подозриво, муж на
Голом отоку, ја се школовала у Русији, морала сам да пазим на сваки мој корак. Спасило ме то што сам била вриједна и способна,
и на тај начин стекла углед код колега, и некадашњих сабораца.
Супруг када се вратио кући са Голог отока је био друга личност, изгубљен, а вратио
се у биједу. Након његовог повратка добила
је још једног сина.
– У Београд сам довела оба брата и двије сестре. Млађи брат Милан Салапура био
је дугогодишњи директор једне школе у Бањалуци. Сада сам пресрећна жена, имам два
сина и четири унуке. Знам за шта сам се борила и за шта сам живјела. Стекла сам углед
међу борцима, мојим друговима и другарицама, који нажалост нису више међу нама.
Босиљка Салапура Ђумић је чак 12 пута
одликована и са поносом нам је показала одликовања. 
ДРАГАНА БОКУН

војчица, и радовала се љетњем распусту. Међутим, дјечје игре замијенили су сточни вагони,
глад, жеђ, страх и напосљетку логор Јасеновац.
Живјела је у некадашњем српском селу у Славонији – Велико Набрђе, на обронцима Крндије, Диља и Папука. У породици Митровић
Коста и Јелена су поред Данице (1931) имали и Војина (1921), Димитрија (1925), Зору
(1927) и Бошка (1933). Безбрижно дјетињство
прекинуо је 11. 8. 1942. добошар дајући на
знање да сви натоваре на кола колико може
да стане и дођу пред цркву.
– У Ђакову су нас натрпали у вагоне,
мјештане Великог Набрђа, Ченкова, Паучја
и Боровика, било је неколико хиљада људи. У
први вагон мушкарце, а даље жене и дјецу. Ту
су били и стари и немоћни, мале бебе, трудне
жене... Брат Димитрије је отишао са оцем у
вагон, а Зора, Бошко и ја смо остали са мамом.
Тата је довикивао мами: Чувај моју дјецу! Мама
ће њему: Чувај мог Миту. Војин је био у војсци
и послије се придружио партизанима.

УСТАШЕ РЕЂАЛЕ ДЈЕЦУ КАО ВЕКНЕ ХЉЕБА

У вагону су били збијени једни уз
друге, гладни и жедни – очајни. Било им је
неподношљиво вруће и загушљиво, а воде ни за
лијек. Чак су и физиолошке потребе обављали
унутра, са зебњом се присјећала бака Даница.
– Када смо дошли до Градишке, видјели смо
у логору Јевреје. Мртву јеврејску дјецу, наређали би као векне хлеба на носила и тако их износили, сваки дан. Из Градишке до Јасеновца
смо ишли пјешке у дугој непрегледној колони.
Мама је у рукама носила перину (дуњу), јастуке
и неке ручне радове што је понијела од куће.
То би остављала са стране када би уморног
брата Бошка који је био мали носила дио пута.
Онда бисмо је ми чекали, а она се враћала по
те завежљаје.
Уласка кроз злогласну јасеновачку капију
и данас се јасно сјећа и суза сестре Зоре која
је морала предати своје минђуше.
– Жене и дјевојке су морале одмах предати своје злато. Мама је рекла Зори да мора дати своје минђуше или ће нас убити.
Исту ту несрећну ноћ, мог оца су заједно са
осталим мушкарцима из Великог Набрђа
запалили у гасној комори у Циглани. Док је
брат Димитрије који је био са оцем у вагону
као седамнаестогодишњи момчић радио на
изградњи јасеновачких насипа и убијен је тако
што је сваки други логораш морао да иступи
из строја након чега би био стријељан.
Ипак, најтеже јој пада растанак са мајком,
од које се никада није одвајала. Тог дана се
могао чути само плач дјеце и лелек мајки.
– Раставили су мајке од дјеце, а жене које
нису биле способне за рад одвели су у Млаку.
Бошко и ја смо се ухватили мами за сукњу и
молили је да нас не да. Док један усташа нам
није опсовао мајку српску и отео нас од мајке.
Прво су нас одвели до Загреба, па у наше опустошено село. Сестра Зора је остала у Млаки.
То је био посљедњи пут да смо видјели маму
– говори кроз сузе Даница.
Касније је из Млаке дошла и сестра Зора,
али су је убрзо партизани позвали да им се
придружи у 18. бригади.
– Била сам много тужна због њеног одласка, и на растанку ми је обећала да ће се брзо вратити. Није се никада вратила, погинула
је послије неколико недјеља – говори и плаче Даница.

БИЈЕГ У ПАРТИЗАНЕ

Једног јутра док су партизани дријемали у
Великом Набрђу, један од Хрвата партизана је
издао своје другове усташама из сусједног села.
– Тада су цијело наше село попалили, ми
смо успјели да побјегнемо. У том бјежању јој
је спала сукњица и тако је остала гола у шуми
гдје су је изгризли комарци, а обузео стид.
Све док јој брат Војин није дошао и огрнуо је
војничким ћебетом.
Вративши се из шуме, затекли су кућу која
је била спаљена, били су изморени од страха
и глади.
– Брат Бошко и ја смо дане и ноћи прово-

ФОТО: Д. БОКУН

БОСИЉКА ЂУМИЋ РОЂЕНА САЛАПУРА - МАЈОР ТРЕЋЕ КРАЈИШКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ

»» Даница Петровић
дили под једном липом. Када наступи ноћ,
ставимо главу на велико истурено коријење,
десну руку ставим мом Бошку под главу и тако загрљени заспимо. Без покривача, без игдје
иког свог дочекали смо многе зоре.
Ипак дочекали су и жељену слободу. У
логору су погинули брат Димитрије, отац и
мајка. Зора је погинула у партизанима, док
се најстарији брат Војин вратио из партизана.
Почели су да граде куће те 1945. године, сви
заједно. Даница је као девојчица учествовала у
изградњи 45 кућа у селу. 1950. године се удала за
Перу Петровића. У недостатку живих одраслих
мушкараца, жене су се бориле, обрађивале
њиве, винограде, косиле ливаде. И таман када
се Велико Набрђе изградило, и Перо и Даница
саградили нову кућу војска их исељава и у селу
гради војни полигон, 1963. године.

ЖИВОТ У ЂАКОВУ И ДОБА МАСПОКРЕТА

Даница и Перо добили су двоје дјеце
Јасминку (1954) и Павла (1957). Послије
Великог Набрђа, селе се у Ђаково. Тамо су већ
били Даничини браћа Војин и Бошко. Купили
су кућу и опет кренули испочетка.
У Ђакову су живјели до 1991. године. Иако
послије Јасеновца је још једном чула усташке
пјесме, 1971. године. У вријеме Маспокрета.
Тада су њене комшије говориле јој да ће Хрвати
опет имати своју државу.
– Мој старији брат Војин се те године сели у
Аранђеловац, осјећајући да на овим просторима за Србе никада неће бити мира. Син Момчило му се школовао у Београду и када би долазио кући у Ђаково другови су му говорили
да ту за њега више нема мјеста јер је Србин.
Остали су у Ђакову 1971. године и наставили
да стичу, граде, све до несрећне 1991. године.
Тада су услиједили свакодневни пријетећи
телефонски позиви, псовање мајке српске...
– Један дан зове ме једна госпођа, ни дан
данас не знам ко је она била, и каже ми да до
5 сати Перо мора бити убијен, и да ми то јавља као пријатељ. То ме је јако потресло, нисам знала како да кажем мом Пери. Шогор га
је тада одвезао за Осијек код ћерке Јасминке
која је тамо имала кућу.

ТРЕЋИ ПУТ ИСПОЧЕТКА – АРАНЂЕЛОВАЦ

И у Осијеку није била ништа боља ситуација. Преко куће њихове ћерке Јасминке се пуцало, с једне стране Срби из Тење, с друге стране
Хрвати из Осијека. Затим су отишли у Истру
код сина, и из Истре за Србију. Гдје су опет у
Аранђеловцу кренули испочетка – трећи пут.
Кућили су се 1945, 1963. и 1991. године. Оставили су двије куће у Ђакову, кућу у Осијеку и
кућу у Медулину.
Послије Даничине исповијести о великој
борби, питали смо је да ли се послије свих
успона и падова уморила, застала и питала
докле више?
– Само једном прије неколико година када
сам за мало новца продала кућу у Аранђеловцу и отишла у Београд код ћерке која је живјела као подстанар. Долазивши из продавнице стегло ме је у грлу и питала сам се зар послије толико рада, стицања, кућа, сада отварам туђа врата.
Даница Петровић данас живи са ћерком у
Панчеву, прошли мјесец је напунила 90 година
и на енергији би јој позавидјели и много млађи.
Каже за крај, нашег разговора за Ђаковом не
жали, али јој недостаје њено село, којег више
нема, њено Велико Набрђе.  ДРАГАНА БОКУН

16 ТЕМА БРОЈА

СРПСКО КОЛО ФЕБРУАР-MАРT 2021.

ДАРА ИЗ ЈАСЕНОВЦА

БУЏЕТ ФИЛМА ВЕЋИ ОД ТРИ МИЛИОНА ЕВРА

• Дара из Јасеновца је први српски филм који говори о једном од
најстрашнијих концентрационих логора у историји. Написан је
по сценарију Наташе Дракулић у режији Предрага Антонијевића.
• Првобитни датум београдске премијере требало је да буде 22.
априла 2020. године, али је одложен услијед пандемије Ковида
19, и то прво за 22. октобар 2020. године, а касније за 22. април
2021. године. Међутим, премијера филма одржана је 25. новембра
2020. године на Косову и Метохији, тачније у Грачаници.
• Доцније је и у САД била приказивана током јануара, а свјетска телевизијска премијера била је 20. фебруара 2021.

• Снимање овог филма је финансијски помогла Влада Републике Србије
и Филмски центар Србије са приближно 2,3 милиона евра, док се процјењује да ће цјелокупно остварење са доснимљеном епизодом о Олуји
коштати између 2,9 и 3,3 милиона евра. Филм су подржали и: Влада Републике Српске, Покрајинска влада Војводине, Град Сомбор, Општина
Бела Црква, Железнице Србије АД, Инфраструктуре железнице Србије
АД, Србија Карго АД, Србија воз и РМУ Рембас
• Први дио филма сниман је код села Колут, у близини Сомбора, гдје је за
потребе снимања зграда старе циглане с управним објектом претворена у
логор Јасеновац. Други дио филма сниман је на локалитетима Беле Цркве

Снимање филма се са пажњом пратило у Хрватској.
Многи хрватски историчари и експерти су априори негативно говорили о филму, као и да је Јасеновац био
„радни логор” и да у њему „нису вршени никакви злочини”. Редитељ Предраг Антонијевић, на питање да ли
ће у филму глумити неки глумац из Хрватске, одговорио је да „иако има много пријатеља у Хрватској, нажалост нема храбрих хрватских глумаца који би играли у
његовом филму”. Такође је додао да је Јасеновац „табу
тема” у Хрватској, те би исти ти глумци „сигурно имали
проблема” да глуме у овој историјској драми. Посљедње што Антонијевић додаје јесте да је „из неког чудног
разлога, дошло до поплаве љубави према НДХ”.
Како народ, па тако и медији у Хрватској су надасве непријатељски и одбојно говорили о Дари из Јасеновца.
Већина тамошњих медија наводи да је филм споран и
да он представља српске лажи и измишљотине. Министарка културе Хрватске, Обуљен Корнижек изразила је
сумњу „с обзиром на учестале манипулације у српској
јавности везано уз Јасеновац, али и негирање злочина почињених према Хрватима у Домовинском рату".

УКЛАЊАЊЕ И ВРАЋАЊЕ
МОГУЋНОСТИ ОЦЈЕЊИВАЊА НА IMDB-У
IMDb (скраћено од енгл. Internet Movie Database — „Филмска интернет база података”) уклонила је могућност оцјењивања и коментарисања филма 2. фебруара 2021, без
званичног обавјештења. У тренутку када је онемогућено
оцјењивање, филм на скали од један до десет има оцјену 9,4. Иако је филм до 2. фебруара видјело свега неколицина људи (творци истог, новинари, одређена публика
на премијери на КиМ и др.) и иако дистрибуција није ни
почела, неколико дана се водила „борба” између хиљаде корисника тог веб сајта — једни су давали највише, а
други најниже оцјене. IMDb је поново отворио могућност
оцјењивања филма три дана касније.

ЛИНТА: САМО ЈЕДНА ОД
БЕЗБРОЈНИХ СТРАШНИХ ПРИЧА
НАШЕГ НАРОДА ЗА ВРИЈЕМЕ НДХ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
оцјењује да је филм Дара из Јасеновца на убједљив,
озбиљан и потресан начин приказао мали дио ужаса логора смрти Јасеновац испричан из перспективе
једне дјевојчице. Филм Дара из Јасеновца није српска
пропаганда односно није антихрватски и антикатолички филм, како то лажно говоре његови бројни критичари, већ истинит филм који је настао на основу свједочанстава преживјелих логораша. Овај филм значи јако много, прије свега, потомцима српских жртава геноцида у НДХ, али и читавом српском народу јер даје
важан допринос његовању културе сјећања. Важно је
нагласити да је филм Дара из Јасеновца само једна од
безбројних тешких и страшних прича нашег народа за
вријеме НДХ. Због тога је важно да Србија помогне и
подстакне да се сними на десетине играних филмова о
геноциду над Србима у НДХ као што је снимљено много филмова о холокаусту односно о страдању Јевреја.
Линта подсјећа да се у Хрватској и даље негира геноцид над Србима јер се хрватски народ и Католичка црква нису суочили са својом усташком прошлошћу. Већина Хрвата сматра да НДХ није била геноцидна творевина већ права држава хрватског народа, да усташе
нису биле масовне убице већ борци за хрватску слободу, да поздрав „За дом спремни” није усташки већ стари хрватски поздрав, да Јасеновац није био фабрика
смрти већ радни логор у коме су логораши имали добре
услове са живот. Католичка црква у Хрватској и БиХ није
признала активно учешће у геноциду над Србима, никад се није одрекла усташког ордена Велеред са звијездом којим је поглавник Анте Павелић крајем 1944. године oдликовао надбискупа Алојзија Степинца и никад
се није покајала и затражила опроштај за масовне злочине над Србима. Због тога не смијемо не само да заборавимо него не смијемо ни да опростимо почињени
геноцид над нашим народом.

НАКОН ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРЕМИЈЕРЕ БУРНЕ РЕАКЦИЈЕ

Ширење истине о Јасеновцу
је наш национални интерес!

М

ного емоција и коментара се појавило
послије телевизијске
премијере филма Дара из Јасеновца. По избору редакције
Српског кола најупечатљивију поруку дао је млади српски
историчар Немања Девић.
Три основна утиска на
основу филма Дара из Јасеновца:
1. Не треба да очекујемо да ће било ко из бијелог
свијета, поготово не у Вашингтону, да се бори за нашу Истину. „Наша суза нема родитеља.” Истину о себи морамо спознати сами и
за њу се морамо борити. И
системски и индивидуално.
2. Истину о геноциду
над Србима у НДХ пола вијека, безмало до смрти свих
свједока, нису криле усташе. Скривали су је југословенски и српски комунисти
– и данас је скривају њихови идеолошки синови. Вријеме је да без лажне политичке коректности ствари
назовемо правим именом.
3. Идеолошки рат ме-

ГРАЈФ: УСТАШЕ СЕ
НИСУ НИ ТРУДИЛЕ
ДА САКРИЈУ
ТРАГОВЕ ЗЛОЧИНА
Израелски историчар Гидеон Грајф је током видео-конференције о Јасеновцу коју је
организовало Удружење Срба
у Норвешкој истакао да је код
људских моралних вриједности потпуно погажен у овом
концентрационом логору, као
и у нацистичком Аушвицу.
Грајф је указао да су убиства
у логору Јасеновац временом постајала све бруталнија и екстремнија, заснована
на принципу нечовјечности
и немилосрдности, како би се
логорашима проузроковале
што веће патње.
Овај угледни историчар назвао је усташе највећим убицама у историји, који су у Јасеновцу убијали лично, својеручно и из страсти, за разлику
од нациста у Аушвицу, који су
при злочинима настојали да
чувари имају што мање директног контакта са жртвама.
Грајф каже да је једна од најбитнијих разлика између два
логора та што убице у Јасеновцу нису ништа скривале и
убијали су под отвореним небом, за разлику од Нијемаца,
који су се трудили да сакрију
трагове злочина.

ФОТО:AЛЕКСАНДАР ЛЕТИЋ/ПРОМО

ХРВАТСКИ МЕДИЈИ: СРПСКЕ
ЛАЖИ И ИЗМИШЉОТИНЕ

ђу Србима, били они данас симпатизери „четника” или партизана, хитно
мора да стане. Ове године
је 80 година од почетка рата на нашим просторима,
2025. исто толико од његовог завршетка. До тада морамо да окончамо наша ис-

траживања српско-српског
рата, предочимо резултате
јавности – и као нова генерација и писаца и читача
историје почнемо да проучавамо основне идентитетске теме. Једна од кључних је и геноцид у НДХ, који није познавао идеоло-

шке разлике међу жртвама – наш народ страдао је
јер је био српски и православан.
Како недавно рече мудри Никита Михалков:
„Наша једина идеологија
21. вијека јесте НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС. ”

ПРЕЖИВЈЕЛИ ЛОГОРАШИ УПУТИЛИ ПОРУКУ АМЕРИЧКИМ МЕДИЈИМА

Јасеновац није српска митоманија,
погледајте наше логорашке картоне
Београду је уприличен
Неколицину нас одвели су на
У
скуп преживјелих логора„преваспитавање и покршташа у знак подршке проф. др
вање” и тјерали нас да пјеваГидеона Грајфа, експерта за
Аушвиц и Холокауст, а против писања америчког Варајетија и Лос Анђелес тајмса
о филму Дара из Јасеновца
и довођења у питање вјеродостојности и истинитости о
страдању Срба у том логору.
Јелена Бухач Радојичић,
која је као дјевојчица преживјела ужасе јасеновачког
логора показала је логорашке картоне.
– Дошла бих и на једној
нози само да покажем логорашки картон лично, да би
се скинула анатема са филма о Дари из Јасеновца гдје
су необавијештени новинари
написали да се ради о „српској митоманији” и фикцији,
да се Јасеновац није догодио
и да није био логор за Србе.
Имала сам само седам година, а већ сам била у логору
Јасеновац. Изгубила сам 89
чланова ближе и даље породице. Јасеновац се заиста десио. Аушвиц се заиста догодио. Зато зауставимо ревизи-

ју. Још смо живи. Сјећамо се.
Будимо глас невиних жртава
– истакла је она.
Своје поруке уредништву
америчким медијима, упутили су и Славко Милановић,
предсједник Удружења логораша Јасеновца, Смиља Тишма, народни посланик која
је такође као дијете била заточеник јасеновачког логора,
као и Гојко Рончевић Мраовић, преживјели дјечји логораш Јастребарског. Истичући
да је у тај усташки логор одведен са шест година, он је подсјетио да ни нацистички Рајх
у читавој окупираној Европи
није имао логоре за дјецу.
– Пошто сам био издржљив, био сам одабран за
„преобуку” и имао сам срећу да преживим, док су друга дјеца умирала око мене.

мо усташке пјесме и облачили нам усташке униформе. И
данас ноћу чујем крике дјеце којима су мазали уста цијанидом да би брже умирала
или их набијали на бајонете
јер вриште или плачу – написао је Мраовић.
Упечатљива је и порука
Лазара Косановића, потомка Николе Тесле. Он је написао да би овај свјетски великан завршио у Јасеновцу да
није уточиште нашао у САД.
Косановић је подсјетио да је
14 Теслиних сродника убијено у Јасеновцу, односно укупно 91 жртва са презименом
Тесла је страдала у геноцидној творевини НДХ.
Иницијативу преживјеле
дјеце логораша подржао је и
генерал Видосав Ковачевић,
предсједник Кровне организације ветерана Србије, као
и Удружење новинара Србије, чији је предсједник Владимир Радомировић такође
оставио своју поруку у примјерку Грајфове књиге.
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

БИЉАНА ЧЕКИЋ
У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ
• Највеће изненађење
у оквиру глумачког
одабира свакако је улога
дјевојчице Даре, коју
игра дванаестогодишња
Биљана Чекић.
• Дјеца из Козарске Дубице
су изабрана да глуме
локалну дјецу у логору

СЕРИЈА ЋЕ БИТИ ПРОШИРЕНА И НА ОЛУЈУ

ТРКА ЗА ОСКАРА

• Радио-телевизија Србије купила је права од продуцената за премијерно
емитовање филма и надолазеће мини-серије на свом програму. На Првом
програму јавног сервиса Србије, у Републици Српској посредством РТРС и у
Црној Гори посредством канала Прва ЦГ премијерно је био емитован филм
20. фебруара 2021. године, док ће мини-серија у 4 епизоде бити емитована по
завршеној биоскопској дистрибуцији.
• У тој мини-серији прича ће се проширити и на Олују и заокружити погром Срба
с простора данашње Хрватске. У тој серији Дара и њен брат јој ће се поново
срести у Олуји, с тим што ће Дара бити Српкиња коју протјерују, а њен брат
хрватски војник који учествује у Олуји и у Домовинскоме рату као Хрват.

• Дара из Јасеновца није ушла у ужи
• У филму усташе носе црне униформе, док
избор филмова који су у трци за
су у стварности носиле зелене униформе.
добијање Оскара у категорији најбољег
Црне униформе су носили припадници
филма ван енглеског говорног
Црне легије.
подручја.
• Часне сестре се нису налазиле у логорима
• Међу петнаест кандидата, који се
Јасеновац и Стара Градишка као у филму,
налазе у ужем избору, мјесто је нашло и
већ у Дјечјем логору Јастребарско.
босанскохерцеговачки филм Quo vadis, • Чује се мелодија Ужичког кола, која је
Aida? контроверзно остварење које
ауторско дјело хармоникаша Милије
говори о догађајима у Сребреници.
Спасојевића и објављена је 1972. године.

ИСТОРИЈСКЕ НЕТАЧНОСТИ

Од кољача до витеза,
СЕСТРА ДРАГИЦА МИ ЈЕ НЕСТАЛА У НДХ, А ОНДА од жртве до агресора
СЕ ПОСЛИЈЕ 44 ГОДИНЕ ПОЈАВИЛА ВЈЕРУША! Телевизијска
премјера филма Дара из Јасеновца је изаако да опишем сусрет?
звала велико интересовање, а
К
Драгица је из Загреба у
дио српске јавности шокирао
мој стан у новобеоградском
се злочинима усташких кољаПОТРЕСНА ИСПОВИЈЕСТ ГЕНЕРАЛА ПАНИЋА

блоку 70 дошла као Вјеруша.
Мати Боја је 44 године вјеровала да је њено нестало дијете живо и имала је највећу
трему. С врата, када се она
појавила, сви смо плакали.
Онда је отац Никола стиснуо зубе, устао са столице,
дигао чашу ракије и рекао:
„Она је наше дијете! Примамо је назад у породицу.”
Сестра из Загреба је одмах
схватила да је заиста Панић,
јер је личила као јаје сестрама Зорки и Добрили – овако
укратко изгледа највећа породична побједа у животним
борбама генерала Миодрага Панића, легендарног команданта Гардијске бригаде.
Сјећа се генерал те 1986.
и сусрета са сестром гледајући књигу историчара Антуна Милетића Концентарциони логор Јасеновац. На њеним
странама је попис више од 50
Панића из села Горњи Подградци са обода Козаре који
нису преживјели НДХ. Његова породица имала је срећу у несрећи.
– Мати је све до 1986. при
сваком окупљању причала
причу како нас усташе умало
нису затрле у Другом свјетском рату – прича генерал. –
Љета ’42. цијелом селу Доњи
Подградци усташе су наредиле да крену ка Градини, да се
склоне од офанзиве на партизане. Срби су били наивни.
Неколико усташа спроводило је хиљаде људи, а тамо их
је чекао Јасеновац, односно
пут у смрт.
Кроз Стару Градишку колоне козарачких сељака су
чекали шпалири мржње. Из
муслиманских кућа у главној
улици поливали су их врелом водом. Отац Панића,
Никола, је одвојен као дрвни стручњак и упућен касније за Аушвиц, а остали су упућени до Млаке, низводно од
логора, јер у Јасеновцу више

»» Породица Панић на окупу 1976. године
није било мјеста. Мајци су у
Млаки отели дјецу – Богдана, Владу, Зорку и Драгицу.
Према причи генерала Панића, сестра Зорка која је тада
имала осам година, није могла
да сачува осамнаестомјесечну
сестрицу Драгицу. Узеле су је
часне сестре у Млаки. Мајка
Боја, која је отерана да ради
на пољима Славоније, вратила се крајем 1942. са ропског
рада и нашла је Богдана и Зорку и десетогодишњег Владу
на самрти.
– У Сиску је лежао у болници католичких редовница
више мртав него жив. Те редовнице су јој дијете дале без
ријечи, ваљда да га не сахрањују саме. Нека жена је подучила мајку да изгладњело чедо храни само мрвицама хлеба и то данима, да јој
не умре „од хране”. Влада је
преживио – свједочи генерал.
Потрага за Драгицом,
несталом у НДХ, никад није
стала. Миодраг приповиједа
да се отац вратио из Аушвица пјешке, побјегавши два дана пред ослобађање логора.
Мајка је послије рата родила још Миленка, њега, Миодрага, и Добрилу. Траг о изгубљеном женском чељадету
нађен је 1985. у трећој књизи
Драгоја Лукића о покрштеној
дјеци Козаре.

– Стриц, партизан Рајко
је нашао и колегу Драгоја
Лукића и још једног ратног
друга у Загребу. Установили
су да се досије моје нестале сестре води у заосталој
документацији редовница
као „Случај Перла”. Писало
је да је удомљена у породици Стипетић, у Прерадовићевој 12 у Загребу – прича
даље генерал.
На крају, као и на почетку
разговора, Миодраг показује списак убијених Панића,
покојних стричева, њихових
жена, дјеце. Каже уз уздах да
су његови имали среће.
– Ти Хрвати, Марија и
Стјепан, били су добри родитељи Драгици – додаје.
Сјећа се даље првог сусрета када је Драгица дошла код
њега у дом са својом породицом, супругом и дјецом
Хрвојем и Маријаном. Сестра Драгица, преминула је
прије четири године у Загребу. До њене смрти су били
блиски, мада се током рата
1991. и неку године касније
нису чули.
– Ја сам командовао на
Вуковару, а она је била у Загребу. Није било згодно да
се дозивамо у тим ратним
временима, да јој направим
проблем – завршава Миодраг
Панић.Д. ВУЈИЧИЋ/ НОВОСТИ

ОЦУ ВРАТИЛА ОСМИЈЕХ
– Отац је био ћутљив и мрк човјек, све до те 1986. када је сестра нађена. Тада сам га видио да се смије. Када је Драгица опет „осванула” и њему је
свануло. О Аушвицу није причао, сем да су његову групу када су побјегли из жица јурили
Нијемци са псима, а да су они
просто натрчали на Русе показавши им пут ка логору.

„ДОСИЈЕ ПЕРЛА”
Како свједочи генерал, сестра Вјеруша или Драгица,
најљепше је причала о родитељима Стипетићима у Загребу. У њеним документима писало је да је рођена 10. априла 1941. – на дан рађања НДХ,
као и свој другој дјеци одузетој од српских мајки. Свједочила је породици да је само
једанпут чула да је усвојена и
то од дјечака, њеног вршњака док су се играли као мали
у дворишту зграде у Загребу.
Тај малишан јој је открио и да
је он усвојено дијете и да их
има таквих много… „Досије
Перла” нађен је захваљујући
Драгоју Лукићу и снимљен је
и докумантарни филм о судбини Драгице, под истим насловом.

ла прави пакао. Поносан је што је редитељ
Предраг Гага Антонијевић снимио филм Дара из Јасеновца који говори о страдању Срба,
Јевреја и Рома.
– Моја мајка је живјела у Хрватској када
су покупили њу и све чланове њене фамилије и одвели их у логор. Сви мушкарци из
њене породице су страдали. На који начин
је она успјела да се спасе тих страхота, не

ФОТО: СНИМАК ЕКРАНА / ТВ НОВА С

БАЈАГА: Моја мајка Јованка је свједок страдања
опуларни музичар Момчило Бајагић Бажелим и не могу да причам – рекао је БајаП
јага каже да је његова мајка Јованка била
га за Информер.
у логору у Јасеновцу и да је тамо преживјеОн додаје да је згрожен што су амерички

медији водили кампању против нашег филма
и што су писали да је Антонијевић измислио
да су у логору убијани Срби и дјеца.
– Све то је само њихова пропаганда. Сви
знамо шта је било у Јасеновцу! Моја мајка,
која има 88 година, живи је свједок! Она ми
је причала шта се тамо дешавало. Против такве пропаганде може само да се бори истином и овако добрим филмовима.

ча над недужним и немоћним
претежно српским цивилним
жртвама. Том дијелу наше јавности свакако је непознато да
би се скоро о сваком српском
селу на простору Независне
Државе Хрватске могао снимити сличан филм. Навикнути на дугогодишње анатемисање српског народа као
агресорског и злочиначког,
већина аналитичара филма
сваки наступ почиње са извињавањем хрватској јавности
да филм није српска пропаганда, да нема за циљ ширење мржње и да су усташе биле само мањи дио хрватског
народа. Да је ситуација обрнута, такви ставови од хрватске стручне и остале јавности
се не би могли очекивати. Од
1945. године хрватска комунистичка власт и нова хрватска
власт од 1990. године, вјешто
су минимизирале улогу усташких злочинаца, а српске жртве гурнуле у заборав или их
довеле у позицију криваца за
властиту смрт.
У прогласу „Народима
Хрватске”, од 9. 9. 1944. године, Земаљске комисије за
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача (мисли се и на четничке и остале
окупаторске снаге), усташки
злочинци названи су „злотвори”, „најкрвавији кољачи”,
„паликуће”, „убојице”, „убице наше дјеце”. У послијератним радовима и документима Удбе усташки злочинци
се најчешће називају „кољачима” и „бандитима” а њихов злочин „усташки терор”.
Након говора Јосипа Броза Тита у Глини 27. 7. 1952.
године, када је за злочине над
Србима, Јеврејима и Ромима,
почињене у НДХ, аболирао
ову злочиначку творевину и
приписао их њемачком окупатору, ријетко се у литератури појављује термин „усташки кољачи”. Од тог времена појављују се еуфемизми
„окупатори и њихови помагачи”, „фашисти и њихове
слуге” итд. У стручним радовима, а зарад научне терминолошке коректности, усташки кољачи су у међувремену постали „припадници
хрватских оружаних снага”.
У новонасталој Републици
Хрватској у многим стручним радовима и натписима
на подигнутим споменицима, усташки кољачи су постали „витезови”. У комунистичкој и хрватској литератури се НДХ карактерисала

као „такозвана” а усташе као
„шачица Павелићевих сљедбеника” или „маргинализовани дио екстремиста у хрватском народу”.
У истом прогласу „Народима Хрватске”, српске цивилне жртве се помињу у
синтагмама „масовни гробови наших жртава”, „гробови невиних жртава” „жртве у јамама и безданима”,
„поклана дјеца” итд.
Од завршетка Другог
свјетског рата до данас развијала се постепена ревизија
историје на простору Хрватске. Након перфидних историјских фалсификата, једностраних тумачења догађаја,
обмана, крађа докумената,
завјера, пропаганде, хрватске офанзивности и српске
пасивности, дошло се до невјероватне замјене теза, гдје
српских жртава готово и нема, а ако их негдје и има или
су то жртве гдје су Срби убили
Србе, да би оптужили Хрвате
или су оправдане жртве настале у одбрани од „великосрпске агресије” на Хрватску.
Заблуде око жртава и злочинаца најбоље се могу уочити на натписима на споменицима у српским селима у
Лици. На споменицима изграђеним одмах послије рата као извршиоци су наведени „усташки” злочинци. На
касније изграђеним споменицима злочинци су „окупатори или фашисти и њихове
слуге” а најжалоснији натписи су на споменицима и у
неким зборницима из НОБ-а,
гдје су цивилне жртве (дјеца,
жене и старији) „свој живот
уградили у темеље братства
и јединства” или „свој живот
уградили у темеље социјалистичке Југославије”. Обавезан симбол на тим споменицима био је идеолошке природе – велика звијезда петокрака као симбол припадности партизанском и комунистичком покрету, иако ниједна од тих жртава никада није
чула за комунисте и партизане. Пошто на споменицима нема ознака националне
и вјерске припадности жртава, постоји реална опасност
да те жртве, на оно мало непорушених споменика, једног дана постану „хрватске
жртве”.
ЂОРЂЕ ПРАЖИЋ
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И селом и градом, уз различито и другачије

Л

утајући тамо негдје од почетака педесетих година прошлог вијека, откад нешто као
јасније памтим,стазама и путевима
банијским, свега и свачега се могло и видјети и чути.Најприје вођен и вожен, а касније ишао и сам.
И лутао по градовима и селима. У
једнима, углавном градовима, живјели су и Срби и Хрвати (и мањи
број припадника других народа), а
у другима, углавном селима, живјели суСрби у својим,а Хрвати у својим селима. Мањеих је било с већим
бројем мијешаних, а више с мањим
бројем: гдје која кућа једних у селу
других и обрнуто.
Од далеких својих историја живјели су – како који: Хрвати уз великих царстава граничне ријеке, путеве и у селима уз градове који су билии тадашњи центри, а и касније – за
мог живота; Срби, из „безбједносних
разлога”, по досељавању углавном
су распоређиваниу унутрашњост,испод шумских вијенаца и по њима,
по брдима, у странама… Што даље
од границе! А они су били најхрабрији чувари те границе од Турака.
Лутајући тако стазама и путевима банијским, по једним и другим
мјестима, нагледао сам се и наслушао толико тога различитог, другачијег, а које је српски народ, о коме
је овдје, кад су села у питању, нешто
више ријечи,искрилио и вјерно чувао до готово у етничком чишћењу
свог потпуног нестанка са Баније.
Српски народ Баније заиста је посједовао међусобно толико разних различитости, да се могло данашњим
рјечником казати: посједовао је право „богатство различитости”.
Банија је педесетих година била
подијељена на пет котарева (срезова): Петриња, Глина, Костајница,
Двор на Уни и један њен дио, уз десне обале ријека Купе и Саве, припадао је котару Сисак. А онда су
крајем педесетих котареви реорганизовани у општине, а котар је био
Сисак. Иако је централни дио тог
града географски припадао Посавини, односно Покупској Посавини.
На Банији, док су котареви били Петриња, Глина, Костајница и Двор на
Уни, општинска мјеста, уз њих, била су варошице Дубица и Суња, те
села Бански Грабовац, Блиња, Гора,
Грабоштани, Дивуша, Доњи Жировац, Доњи Класнић, Јабуковац, Маја, Мала Градуса, Мали Градац, Меченчани итд. Касније су, почетком
шездесетих, укинути котареви, па је
Сисак био центар Заједнице општи-

КАКО ДО КЊИГЕ БИЛО ЈЕДНОМ НА БАНИЈИ

У продаји је друго издање
књиге Било једном на
Банији Милоша Кордића,
чији је издавач Инфо Рас
д. о. о. Београд, 2019. У
књизи су бројни прозни
записи ауторових сјећања
на дјетињство, младост,
школовање и живот на Банији
између Другог свјетског рата
и грађанског рата у Хрватској,
с повременим заласком
у те ратове. Ту су бројне
личности са Баније: сељани,
грађани, народни хероји,
научници, књижевници и
други умјетници, професори,
ауторови школски другови...
Ту је запис о Титовом доласку
на Банију, 1967. године. У књизи су обрађене банијске
горе и њихови највиши врхови, ту су записи са видика,
затим ријеке, рјечице, потоци, стара банијска јела, опис
кољевина. . . Други дио књиге садржи имена и презимена банијских
Срба, њихове бројне надимке, попис села и градова. Посебно поглавље
посвећено је пословицама, клетвама, ојкачама, оригиналним псовкама.
И на крају књиге Кордић објављује више од четири хиљаде непознатих,
мање познатих и заборављених старих ријечи и израза банијских, са
објашњењима. Књига се може наручити поруком на телефон: 063 1958 354,
и на мејл: miloskordic44@gmail. com
Код поруке потребно је навести име и презиме, тачну адресу (с поштанским
бројем) и број мобилног телефона. Цијена књиге је 800,00 динара +
поштарина (шаље се поузећем, пост експресом).

на. У чијем су саставу, уз банијске
општине, биле и општине Новска,
Кутина и Иванић Град.
И кад је ријеч о градовима Баније, увијек су ми били у много чему
различити. Свакоме од њих различитост је прије свега одређивао географски положај. А он је условљавао
и привредну и сваку другу њихову
развијеност. (Припадали су неразвијеним подручјима Хрватске.) У
Петрињи је становништво било мијешано, као и у Глини и Костајници.
С тим да је послије Другог свјетског
рата било више Хрвата. А онда су се
с насељавањем и запошљавањем Срба ти бројеви и мијењали. У Двору
на Уни српско становништво било је
већинско. Ријетко је становништво
тих градова посједовалонекакве заједничке карактеристике. Осим што
је у једном периоду Месна индустрија Гавриловић развијала сточну
кооперацију широм Баније, Металуршки комбинат Жељезара Сисак
изградио је погоне у Глини, Двору
на Уни и у костајничкој општини, а
ту су били и школство, спорт… Завршени основношколци глинског

подручја углавном су уписивали
Економску школу у Глини (касније
су сви имали средњошколске центре и гимназије), то исто вриједи и
за Економску школу у Костајници,
ђаци из Двора похађали су Гимназију у Босанском Новом, Дубичани
у Босанској Дубици, а бројна дјеца
Баније уписивала су се у Учитељску
школу у Петрињи.
Не улазећи у то шта су ти градови током Другог свјетског рата
представљали српском народу Баније, као ни у то шта је деведесетих
година хрватски народ представљао
српском народу и обрнуто, него је
овдје ријеч о времену између та два
рата. Ријеч је о неким танким,личним назнакама које се односе на те
банијске градове:
– Петриња, највеће банијско мјесто, била ми је од друге половине
споменутих педесетих година најградскија, најгосподскија и најприснија. Био ми је то град са изузетно
геометријски прецизном урбанистичком ликовношћу. Његове улице ријетко су се гдје сјекле – оне као
ријеке под правим угловима извиру

једна из друге и сасвим смирено и
увиру једна у другу. А са народом
петрињскимживио сам као да се одувијек познајемо: све сам пратио, а
у много чему сам и учествовао. И
много шта научио;
– Глина ми се увијек чинила као
да живи неком само себи знаном
смиреноћу, а на далеком западном
ребру панонске равнице. Ријетко
сам гдје сретао народ који се већма узносио својим мјестом од Глињана. О чему год да се прича, и код
њих то има, то постоји;
– Костајница ми је лежала на
обали мора ријеке Уне. Била ми је
најтајанственија, богата вјечним унским шумом, истегнуто бескрајна,
а из даљине – до сребра магловита.
Њено ми је господство, као дјечаку
са села, било загонетније и удаљеније од петрињског, а богами и од
дубичког, ма колико да га је Дубица
имала много мање, али ми је и томе мање било тешко приближити се
онолико колико се можда жељело;
– Двор на Уни посједовао је једноставност која ми је и у млађим
и у старијим годинама била веома
блиска. Осјећао сам то мјесто, долазећи му аутобусом, колима, али
и пјешице, преко моста, кад се стизало возом до Новог, као да ми је и
срце мога родног села у њему. Доље, у равници, Уна и Сана у њој. А
горе Лебреница као моји: Чардачиште и Градина. И народ без господе,
тако ми се чинило. Народ као мој,
у Комоговини.
Не само да су „богатством различитости” били богати банијски градови, него су се њиме, рекох горе,
истицала и села. А говорим о српским селима. Јер свако од њих чувало је, до појаве електричне струје,
радија и нарочито телевизије, много тога од својих посебности, својих
другачијости које су се огледале у
говору, мудрости, пјесми, свирци,
игри, ношњи, раду (градитељству
и осталом мајсторисању), ходу, коришћењу „својих” боја, кувању, печењу ракије, пијанству… Није било
села у коме је много тога било исто као у неком другом селу. Мени
су се множиле и у памћење пријањале слике тих различитости у, на
примјер, селима најближим мом
родном селу.
Народ из горњих села, онај из петрињске општине, па некад и неки
из глинске – Доња и Горња Пастуша, Беговићи, Јабуковац, Мачково
Село, Краљевчани, Доња и Горња
Млинога и даље, све са Шушњаром,

Доњом и Горњом Бачугом… – звали
смо Горњани.
Препознавали смо се већ по првим ријечима и реченицама – разликовало нас је њихово „оша, доша…” и наше „ошо, дошо…”. Препознавали смо се и по пјесми ојкачи:
кад би се, рецимо, нашом цестом,
ноћу, чула та пјесма, која је допирала из запрежних кола која су дрндала по макадаму враћајући се са сајма у Костајници, а једне ноћи кад
ми је отац, док смо стајали у авлији,
рекао: Ови су из Доње Бачуге!мени
је од тада много тога било јасно.
Тако сам обилазећи разазнавао
те разлике које су нас богатиле:
– говор: много је различитих ријечи за исту ствар, појаву… О нагласцима да се и не прича. У појединим
селима, као у Горњој Пастуши, Беговићима, Ловчи, Чавловици… причали су краћими чудесно мудрим реченицамапраћеним наглим прекидима и ћутњом;
– боје: било је села која су имала „своју” боју одјеће, посебно одјеће плетене од вуне. У неколико села, а та су била у шуми или одмах
испод шумских вијенаца, често се
користила зелена боја, док је код
неких била у предности плава, па
црвена…;
– одјећа: и мушка и женска народна ношња код Срба на Банији била је углавном истовјетна. Код свакодневне и нешто свечаније одјеће било је разлика. Рецимо, добро
се сјећам кад су у појединим селима многи људи носили прслуке на
копчање, овакве што се и данас носе
уз одијела. У неким селима носиле
су се чешће шубаре, а у некима су
се носили шешири с нешто ужим а
у другим с нешто ширим ободом.
Иначе сам се и сам наносио толико различитих капа да само оне заслужују неку посебну причу;
– храна: колико се само ње, истовјетне, припремало малко па и више
другачије: од цицваре, жгањаца, појединих варива, домаћих колача…;
– ход: занимљиво је било пратити како ходају они из села по брдима – Шушњарчани, Жировчани…
за разлику од оних у Меченчанима,
Црквеном Боку, Стрмену… Првима
је корак често био краћи, опрезан, а
другима је био дужи, слободнији…
И још много тога бијаше другачије, бијаше различито.
А онда се, прије 30, 28 или 26 година,све то расуло по свијету. Да се
можда носи и проноси даље. А можда и заувијек да се гаси. Можда…

Приказ књиге Антологија српске лирске народне поезије Крајине
рајем 2020. године из браним стиховима: Град гра- сакупљачу и години када је
зана за Западну Славонију, мљене и објашњене, потребК
штампе је изашла Анто- диле б’јеле виле – митолошке, записана, а понегдје и топогдје је још током студирања не су свакој српској породилогија српске лирске народ- Путовала Огњена Марија – графска одредница/назив реналазила бројне и недовољ- ци, као извор духовности и
не поезије Крајине, коју је за
штампу приредила проф.
др Славица Гароња и посветила 25. годишњици егзодуса
српског народа из Републике
Српске Крајине и Хрватске
(1991–1995). У врло интересантном уводу је истакнуто:
„Надамо се да ће и ова Антологија лирске усмене поезије
показати до каквих се висина (семантичких, ритмичких,
пјесничких) винуо српски народ, његов пјеснички дар и
језик, његова чиста есенцијална духовност…”
За Антологију је ауторка
одабрала 400 лирских народних пјесама са свих крајишких простора. Пјесме су
тематски разврстанеу десет
цјелина, насловљених ода-

хришћанске, Засп’о Виде у
ливади – обредне, Жито жела љепота дјевојка – пјесме
о раду, Нек’ донесе за косама
сунце, у њедрима меке мјесечине – сватовске, Нина, буба,
малога голуба – успаванке и
дјечје бројалице, Вијало се перо пауново – љубавне, Завади
се орле и соколе – породичне,
Синоћ Јови б’јела књига дође –
војничке-граничарске и Свадила се баба и дјевојка – шаљиве пјесме. Преузела их је
из 16 објављених књига и 8
рукописних збирки (од којих
је чак 13 записано у XIX вијеку, 7 у XX вијеку, а 4 су објављене након егзодуса српског
народа са крајишких простора). Испод сваке пјесме је наведен њен извор – податак о

гије или села гдје је записана. Уз одабране пјесме није
објављиван преглед њених
варијаната, јер би то значајно повећало обим књиге, па
су знатижељнији читаоци у
уводу упућени на ауторкину
дисертацију. За мање познате ријечи није рађен посебан
рјечник, већ су те ријечи објашњене испод сваке пјесме,
што их чини разумљивијим.
Књига има преко 440
страница, технички беспријекорно и веома допадљиво
урађених, тврдо повезаних
– примјерено њеном антологијском садржају и значају.
Антологија је плод дугогодишњег истраживачког и
научног рада Славице Гароње, која живи и ствара у Бео-

граду, а ради на Филолошко-умјетничком факултету у
Крагујевцу. Годинама се бави фолклористиком/усменом књижевношћу, књижевношћу коју пишу жене, књижевном критиком, белетристиком… Поријеклом је ве-

но познате фолклористичке
изворе који су је усмјерили
на интензивније бављење том
проблематиком. И њена докторска теза, одбрањена 2004.
године, била је уско везана за
лирско-епску крајишку поезију. Добитница је бројних
књижевних награда и признања: Печат времена (2015),
Сава Мркаљ (2016), Златни
беочуг (2018), Браћа Мицић
(2018), Милутин Ускоковић
(2019), колективне награде
Анђелка Милић (2020), Драгојло Дудић (2020)…
До сада је објавила преко
400 научних радова и чланака. Њена импресивна библиографија обогаћена је овом
врхунском Антологијом.Овакве књиге, стручно припре-

потврда културног и националног идентитета. Оне су
истински доказ и печат о вјековању српског народа на
крајишким просторима, размеђима завађених царстава,
током којих је створена особена култура, језик, унутрашња организација… Овакве
књиге су чувари идентитета Срба Крајишника, који су
сада, игром судбине и вољом
бјелосвјетских моћника, расељени и раштркани по цијелом свијету.
Због свега тога, ова Антологија је за препоруку свим
људима добре воље, јер ће у
њој наћи праве животне вриједности и поуке једног истинољубивог, страдалног и храброг народа.МИЛЕНКО ЗАИЛАЦ
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СЛОВО О СТВАРАОЦУ ОШТРОГ КРИТИЧКОГ СТАВА И СПЕЦИФИЧНОГ ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЗА

ГОЈКО ЂОГО – ПJЕСНИК ХУМНИНЕ
Н

ПИШЕ: ПРОФ. ДР МИЛОВАН Р. ПЕЦЕЉ

а пjесничком хоризонту, крајем шездесетих година 20. вијека, засијале су нове
звијезде које најављују бурна историјска
догађања. Препознају се пјесници оштрог критичког става и специфичног језичког израза.
Посебно се по језичком изразу и комплексним
рефлексијама издваја пјесник слободног стиха
Гојко Ђого, чија поезија заузима можда најзначајније мјесто у савременом српском пјесништву. Модеран у поетичком погледу, досљедан
у етичким ставовима, Гојко Ђого, своје стихове
роси патријархалном чистотом. Такве етичке
принципе препознајемо и код других савремених класика који су, прије свега, одрастали
у Горњој Херцеговини, Рудинама или, пак, у
Гојковој Хумнини. Пјесничка милозвучја Рајка
Нога и Ђорђа Сладоја, на особен начин обогаћују стих и ритам Гојка Ђога. Отуда је, не треба
да нас чуди, означено слоготворно подударање: Ђого – Ного. Јер, у коријену те риме налазе се нераскидива веза пјесникà са завичајем,
њихов препознатљив стил, али и непатворена
родољубива осјећања. Код пјесника са тог поднебља препознаје се, такође, најдубље укорењење у књижевно-историјску, митску и фолклорну баштину.

ВУНЕНА ВРЕМЕНА

Одвећ је познато да су у историји књижевности једна књига или једна пјесма, па чак и
стих, еквивалент пјесникову имену, као што
је Бодлеров Албатрос, Бојићева Плава гробница, Дисова Нирвана и Можда спава. Слиједствено томе, Гојку Ђогу је била довољна,
само једна књига и једна пјесма. Ђогова књига пјесама Вунена времена печати не само наше доба, већ, у универзално-поетском погледу сва тоталитарна друштва. Иако су Вунена
времена, „лансирала” Ђога високо у пјесничку орбиту, требамо споменути и збирке Тугa
пингвина и Кукута који им претходе, а у којима се препознају клице Вунених времена. Напросто, Вунена времена су наслов књиге који
симболизује једно минуло вријеме препознатљиво по забрани и спаљивању књига, хапшењу и суђењу пјеснику. У тумачењу Ђогове
поезије и данас се посебно истиче поменута
књига која неправедно засjењује његове друге књиге пjесама. Гојко Ђого је, почев од Бранислава Нушића или, пак, Петра Кочића, био
трећи српски писац који је хапшен и осуђен
због поезије на затворску казну. Како та пjесникова голгота не би пала у заборав, његова
супруга Бранка је готово пророчки сачувала
сваку забиљешку објављену поводом тог случаја. Након неколико деценија, приредила је
и објавила, заједно са својим животним сапутником, документа о том суђењу 2011. године, у два тома.
Гојка Ђога сам упознао, читајући његове
стихове, прије него што смо се непосредно
срели. Са првом књигом Туга пингвина (1967),
пјесник је најавио свој будући књижевни пут
и није га мијењао до данас. Слиједиле су књиге Модрица и Кукута, са којом је наговијестио
свој продор на српску пјесничку сцену. А онда, када је био у пјесничком замаху, као гром
из ведра неба, одјекнула ударна вијест у централном Дневнику телевизије Сарајево 1981.
године, у којој је Гојко Ђого жестоко нападнут.
Разлог је био збирка пјесама Вунена времена у
издању Просвете (1981). Ипак, убрзо су Вунена времена постала пјесникова „култна” књига,
aли и репрезентативна књига српске поезије у
посљедњој четвртини 20. вијека.
Да књиге постају судбинске за писца, којима чак и одређују књижевни статус показала
су Вунена времена. Недјељу дана након изласка из штампе књига је повучена из продаје.
„Уништено је 1.006 примјерака, пет примјерака је достављено Градском комитету СК”. Суђење и тамновање пјесника изазвало је пажњу и
протест јавности. Пјесник је био изложен шиканирању, саслушавању, хапшењу и суђењу, а
потом је оптужен и утамничен. Књига је одмах
повучена из продаје и спаљена. Тим поводом,
присјетио сам се 1916. године, када су, по налогу окрутног предстојника Косте Хермана, аустријски војници ушли у кућу Јевта Дедијера
у Београду и спалили цјелокупну библиотеку,
а међу њима и рукопис књиге о Босни. Поми-

слио сам да је послије маја 1939. године, када
су нацисти у Бечу спалили Фројдова, а потом
Хајнеова дјела, дошао крај паљевини књига,
али није. Ето, и у Ђоговом случају не може се
рећи како рукописи не горе, како је волио да
каже Михаил Булгаков.
Убрзо након тога, у Загребу је настала Бела
књига гдје су Ђогова Вунена времена поново посебно обиљежена и као таква била су уводно
поглавље у књизи забрана. Пјесник је на брзину суђен и осуђен на двије године затвора за
кривично дјело „непријатељске пропаганде”.
Од тада су Вунена времена постала Ђогов заштитни знак, по коме га шира јавност препознаје. За ову књигу чули су чак и они који је
никада нису читали нити имали у рукама. Била су то, доиста, вунена времена и наговјештај
немирних година и суморне деценије коју ће
обиљежити грађански рат и распад Југославије.
Ђогов узорни критичар Јован Делић сматра
да је право чудо како Ђога нису судски процесуирали на основу појединих сатиричних пјесмама из његове књиге Кукута (1977), која је
претходила Вуненим временима. Рајко П. Ного
сматра да је Ђого у Кукути брусио језик и будио његова заборављена значења... али и укрштао митску прошлост и колективно памћење
са савременошћу… Заправо, и сам пјесник је
то запазио и отворио је форму, а затим почео
да развезује узлове на језику, не дозволивши да
се његове слике и метафоре претворе у знакове за намигивање читаоцу. Ного запажа да су
нека значења из његове Кукуте, била под девет
брава закључана. Он сматра да су се те браве
у Вуненим временима, што вољно што невољно, откључавале, посвећеничка херметичност
обрнула се у опасну естрадност.

НЕРАЗМРСИВЕ НИТИ ЖИВОТА

У поетичким значењима и лирскoм пјесништву Гојка Ђога наглашена је симболика вуне,
предива, платења, нити и „клупка”. У пјесничкој пројекцији, клупко чине неразмрсиве нити
живота и пјевања што је пјесник утемељио у
симболичким значењима претходних пјесничких синтагми вунених времена и црног руна.
Суштинска значења Ђоговог „Клупка” заснивају се на грчкој митологији, која дубоко засјеца
у животне проблеме и тешко рjешиве животне ситуације у којима пјесник кроз симболику
уводи и својеврсни змијски сплет као стjециште зла које се преплиће са муком, патњом и
добрим, као што је Аријадина – ћерка митског
краља Миноса, помоћу клупка и конца нашла
излаз из лавиринта, како је примијетио Горан
Максимовић у свом књижевном огледу о Гојковом пјесништву.
Ђого у прологу (Задушница минулом веку)
подсјећа да је 20. његов вијек звера, као што је
за Мандељштама био деветнести вијек у коме
је даровити руски пјесник имао свог утамничитеља Кобу, што га је коштало главе у гулагу.
Ђого је на поетичан начин, своје клупко „умотао пјесницима прогнаницима” – Осипу Мандељштаму, Јосифу Бродском и Милошу Црњанском. У завршном урбаном београдском
циклусу Ђого нас подсјећа на нобеловца Јосифа Бродског (Сећање на Бродског), коме је
био домаћин у Београду.
Књига есеја Пут уз пут (2017), су прозни
текстови у којима Ђого кроз поглавља Лице и
огледало, Два троугла, Песници као оскоруше и
Дневне заповести плете приче и незаборавне
доживљаје о пјесницима и писцима, али ту је
неколико интервјуа које је пјесник дао Новој
Зори, Политици, Новостима, Дневнику, Српским новинама, Респекту и Слову. Прошетам
овим Ђоговим Путићем и увијек прочитам неку од ових
прича. Та ме је књига подсјетила на неке драге људе
које сам имао прилику да
упознам. Подсјетио ме је и
на нејаког Радослава Братића, писца чији су живопис
и обичаји Херцеговине
упечатљиви и увјерљиви. Ђого га до-

живљава као перјаницу српске књижевности
савременог доба, писца чија је кућа био језик.
Есеј о Мому Капору обновио ми је слике о –
Младићу који је заборавио да остари. Капорова слика је урамљена и постављена у кафани
Стара Херцеговина у Београду између Дучића и Шантића, што је за Ђога била највећа награда коју један Херцеговац може заслужити.
А онда Ногова зиданица од слова и снова
коју Ђого плете од његових сабраних и изабраних дјела, све до његове седмоспратнице, указујући на његов цјелокупан стваралачки рад.
Седам притока се слива у један матични ток,
један крвоток…
За вријеме грађанског рата Гојко Ђого се,
умјесто писања, посветио народним пословима и хуманитарном раду. Као културни радник и јавни дјелатник, подсјећао ме је на оне
славне претходнике с краја 19. и почетка 20.
вијека. Послије паузе од петнаестак година Ђого је објавио књигу Црно руно и тиме наговијестио нову књигу Клупко. Тиме је он заокружио сјајну вунену трилогију, коју сачињавају
култна књига, Вунена времена, па затим књига
врхунске тамничке поезије Црно руно, књига
Клупко какву новија европска књижевност не
познаје. Нова збирка Клупко затвара средишњи
круг Ђоговог пјевања по коме ће овај пјесник
бити дуго препознатљив у српском пјесништву.
Хумине или Хумнине, како их Гојко Ђого у
пјесмама дочарава, шири су пјесников завичај,
не само реални, већ и поетски, узнесен на метафизичку раван. Хумине су тај крајичак посне
ниске Херцеговине који је значајан дио наше
културне и националне свијести у динарском
цивилизацијском кругу. Хумине су предио који
је познат и као ниска или медитеранска Херцеговина. Сурови крашки простор дио је херцеговачког холокарста, који се одликује свим
крашким манифестацијама које се срећу на
кречњачким подлогама. У кршевитој општини
Љубиње нема ниједног сталног извора и врела. Ето, такав је шири завичај пјесника гдје је
рођен, одрастао и завршавао школе, до одласка на студије у Београд. Идући у унутрашњост
Херцеговине, Хумине се степенасто настављају у више Рудине, а ове у Површи и Брда, или
високу Херцеговину и заједно сви представљају јединствен и цјеловит географски систем.

ОБРАЗ НАЈСКУПЉЕ ИМАЊЕ

Природа родног мјеста Влаховићи (721
м.н.в.) је блиска хабитусу Рудина, међутим,
пјесникови путеви увијек су водили према Хумини. У својим поетским нарацијама Ђого користи термин Хумнина, који му засигурно пјеснички боље звучи. Топоним Хумнина му је
послужио да никада не оде из свог завичаја,
већ напротив да га снагом ријечи оживљава.
Поред Хумнине и Хума мотиви у пјесмама су
му топоними: Радимља, Столац, Нагорч, Видопоље, Чапљина, Леотар, Дабар, Попово поље... На сваком кораку осјећа се Ђогова склоност ка симболизму, као приликом моделовања животињског свијета у пјесништву, гдје он
вјешто користи: пингвине, лептире, птице, вукове, лабудове, псе, ждрале… Поред топонима
завичаја на љутом кршу је и Ђогова занимљива биогеографија: хајдучка трава, вријесак, пелин – кадуља. Преко тог камена преплићу се
љековите траве које су својствене само кршевитој Херцеговини. На тим каменитим висовима може се живјети, како Ђого вели, од коприве, казалца и кленове коре, што је био одговор
Кинезима на питање – расту ли тако љековите
траве у Хумнини.
Влаховићи су били један од важних сеоских
центара у општини Љубиња са црквом из косовског периода и школом пуном ђака која je
oвдјe подигнута прије више од једног стољећа.
Данас је то село готово празно /подивљало/ и
није налик на некадашње Влаховиће. Ових
година, пјесник је обновио своју родну кућу
и на тај начин призвао своје Влаховићане да
му се придруже, сматрајући да и код њих није замрла завичајна носталгија и изгубила се љубав према родном мјесту. То је
заправо, пјесниково присјећање на
вријеме одрастања, када се у питоресктној тишини природе, са
оближњих пропланака слушао
цвркут птица и шапат поветарца који је доносио мирис поко-

шеног сијена са оближњих чаира. Као столачки средњошколац Ђого је сваке суботе, након
завршетка наставе, одлазио пјешке преко кршевитих брда, кроз недођију, у Влаховиће, да
би већ сутрадан био поново на часовима. За
Рајка Нога је то био подухват младог ђака, и
то Ђогово ђаковање ми је више пута помињао,
истичући његову жилавост, упорност и породичну посвећеност. У прозној форми Јечам и
Калопер, слиједећи једну грану породичног
стабла, Ного је Ђога назвао дијак у знак добре
пажње, за осликавање родних Влаховића, гдје
је рођена његова мајка Стана.
Алудирајући на Црњанског и сродност Ђоговог пјесништва са поезијом Новице Тадића,
Марко Паовица /Бореј у Хумнини – Хумљак
код Хиперборејаца/, је прецизно маркирао
Ђогово географско поље, јер је пјесма Хумнина његoва завичајна метафора – /Овде је могуће за мрнђеле покупити сву вуну; У време
стриже; У јесен трговати овчом кожом, Старе
магарце, муле и жилаве брдска коње; Извозити у Италију; Може човек живети од коприве,
казалца и кленове коре/.
Из такве географске орбите Ђогу није било лако изаћи, јер је она од давнина, народски
казано, образли – Херцеговина, која има неку
магијску чар што опчињава не само своје рођене, као завичај, него и странце који јој се на
било који начин приближе… Бити Херцеговац
– то је као племићка титула. То осјећање је дубоко укоријењено и дјеца га примају у наслијеђе. Тамо, одвајкад, односе међу људима више
уређују моралне норме него закони... Херцеговцу је образ најскупље имање. У башти Светог Саве, све је тврдо, тврд камен, тврда земља,
тврда вода, али је духовни стожер најтврђи. То
свакако не значи да су и људи тврди, преки и
једноумни. Племство обавезује. У том тврдом
гнијезду обитава голубија душа. Управо тај контрапунк на најљепши начин издваја Херцеговце
као племићку породицу у српском племству.

У ГРАДУ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА

Српски народ је Гојка Ђога поближе упознао када је, од јутра до касно у ноћ, боравио
на београдској адреси Теразије 3, гдје је дочекивао прогнане, највише нејач, из ратом захваћене Босне и Херцеговине, којима је ово била
посљедња адреса на коју су могли закуцати,
бити људски примљени и добити помоћ. Приликом оснивања Удружења Срба у Приштини
1992. године, један од водећих косметских пјесника обрадовао се када га је угледао и широко
раширених руку дочекао га је ријечима „добро
дошао брате Гојко да нас мириш”. Тада је хотелу Херцеговина у Косову Пољу формирано једно од најактивнијих Удружења у Србији. Нашли
смо се на светој земљи код наших Херцеговаца који су нас братски пригрлили. Одлазак у
Прилепац – родно мјесто Светог кнеза Лазара
било је за нас право освjежење. Са узвишења је
пуцао видик на све стране. Са необичном пажњом Ђого је осматрао околину. Био је загледан у сваки детаљ на мјесту гдје је некада био
град. Присјетио сам се, да је у Прилепцу рођена и кнежева ћерка Јелена која је била удата за
Ђурађа II Балшића, а послије његове смрти за
хумског војводу Сандаља Хранића са којим је
живјела у столном граду Кључу и по Церници
градила цркве и испраћала караване који су јездили на Дринском путу. Тако је Сандаљову владавину оплеменила једна од најзанимљивијих
жена средњег вијека, која је важила за српску
принцезу са дипломатским манирима, која је
персонификовала отмјено српско племство.
Тек тада ми је било јасно зашто Ђогови потомци носе имена овог великаша.
Сваке године Гојко Ђого нас окупља за крсну славу – Јовањдан. Поред богате трпезе које је припремила његова супруга Беба, посебну
пажњу изазивале су суве смокве. Ђого у Зеленици има стогодишња стабла смокава која добро рађају. У то сам се увјерио када сам љета
2003. године са Рајком Ногом навратио код њега у Зеленику. Затекли смо га како купи опале
смокве. Управо те смокве је пјесник припремао и чувао да би их послије шест мјесеци служио за своју крсну славу. Једва сам чекао када
ће доћи Јовањдан да се присјетим тог сусрета
и осладим се његовим бокељским смоквама.
АУТОР ЈЕ ЧЛАН АКАДЕМИЈЕ НАУКА
И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

20 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Књига је плод истраживања двојице историчара Бојана Димтријевића и Немање Девића из београдског
Института за савремену историју. Садржи опширан преглед судбине снага Југословенске војске у отаџбини
(ЈВуО) из Србије и Црне Горе, послије
уласка партизанских снага у те двије покрајине, као и уласка снага Совјетске армије на подручје Србије у
јесен 1944. године. Под притиском партизанских и совјетских снага, јединице ЈВуО из Србије повукле су се
током касне јесени те године на подручје Босне, у нестварном очекивању искрцавања Савезника. Убрзо, њима су се прикључиле и снаге ЈВуО из Црне Горе, које
су пратиле хиљаде цивилних избјеглица бјежећи пред
партизанском револуционарном правдом. Послије низа
искушења и безизлазних ситуација на подручју Босне,
обе групације ЈВуО су страдале: црногорска, дијелом
на Лијевча пољу, а дијелом у Словенији послије предаје Британцима код Блајбурга (Плиберка), а српска у
врлетима Зеленгоре. Партизани су извршили масовну
ликвидацију остатака обе групе, и то послије формалног завршетка Другог свјетског рата у другој половини
маја 1945. године, тако смјештајући те масовне злочине у епилог вишеструког грађанског рата у окупираној
Краљевини Југославији 1941–1945. Књига доноси нова истраживања злочина на ширем подручју источне
Босне и илустрована је са више од 200 фотографија, од
којих се многе први пут објављују у јавности.

ЧАРИ ПРОЗНОГ КАЗИВАЊА:
ПРИЧАЛА ПРИЧАЈУ – НОВА КЊИГА
ПРОФ. ДР ЈОВА РАДОША
Причала причају је нова књига кратих прича угледног професора филозофије Јова Радоша. Аутор је за мото
књиге, поред сентенце Јевта Дедијера, истакао и Његошево мишљење о
природи и функцији прозног израза:
Причање је души посластица, што не
само да одређује значај усменог „бесједништва”, односно „бесједе”, већ и
у највећој мјери осликава и Радошево
„пјевање и мишљење”. Дакле, поред вишедеценијског
истраживања и систематизовања филозофских феномена и појмова, Јово Радош је писао пјесме и прозу. Објавио је три књиге пјесама и велики број прозних текстова у књижевним часописима које је сабрао у књигу
коју представљамо.
Књига прозе Причала причају садржи двадесетак кратких
записа у којима се препознају главна обиљежја српске
прозе Вуковог проседеа: регионалност, патријархални
миље, анегдота, фантастика, народски израз. Радошева
проза рефлектује специфичности прозних текстова, не
само усменог карактера, већ и умјетничке прозе – Глишић, Кочић, Ћопић. Иако је ауторова основна вокација
првенствено усмјерена на научни дискурс, Радошеви
умјетнички текстови одражавају чисте патријархалне
вриједности, језичку свјежину, благородан хумор, сједињење природе и човјека.
Сугестивност и убједљивост прозног текста уочљива је
на свим нивоима језика, како у погледу лексике и морфологије, тако и на нивоу синтаксе и ортографије. Све
приче писане су у првом лицу, са наглашеним дијалекатским обиљежјима херцеговачких досељеника у Војводини (Славко Гордић), као и цијелисходним и живим
дијалошким партијама, сведеним описима и колоритним ликовима. Стога вам и ову књигу, као особиту посластицу душе, најсвесрдније препоручујемо за читање.
Издавач: Каирос, Сремски Карловци, 2020.
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ВЈЕТРОВИ СУ ПРОБУДИЛИ СЈЕНКЕ:
НОВА КЊИГА ПОЕЗИЈЕ ЈОВАНА БРАТИЋА
Из штампе је стигла нова књига поезије Јована Братића: Вјетрови су пробудили сјенке у издању Књижевне заједнице – Јован Дучић Требиње.
У њој су објављене потпуно нове, до
сада необјављене пјесме као и избор из раније објављених наслова.
Књига је прожета патриотским, завичајним, социјалнo-мисаоним и љубавним мотивима. Рецензенти књиге
су проф. Енеа Хотић и Дејана Милешић, а ту су још ранији прикази и коментари од стране еминентних књижевних критичара.
Књижевне промоције биће одржане чим се за то створе повољни услови. До тада за оне који желе раније да
обезбиједе за себе примјерак могу контактирати аутора путем мејла: jovobratic@gmail.com

ПОВОДОМ СМРТИ СЛИКАРА, ИСТОРИЧАРА УМЈЕТНОСТИ И ПУБЛИЦИСТЕ МИЛУТИНА ДЕДИЋА

СУСРЕТ СА МИЛУТИНОМ

Н

исам упознао Милутина, а то сам јако желио. Баш сам хтио!
Ништа много, само да му
велим једну захвалну реченицу и искрено стегнем руку. Знам, он би ме погледао
својим умним и добрим очима, упитао откуд сам и шта
радим у Београду… и већ би
се нашли као блиски.
Ово је прича о два брата
из сиромашног шибенског
предграђа који су жудећи за
образовањем отиснули себе
у два велика града, попут нових једрењака мору из шибенске луке, а потом постали тако важни приложници
култури ових градова, толико важни да би и Београд и
Загреб без њих били мање велики. Милутин Дедић се касније присјећао свог дјетињства, сиромашног али срећног, одважне мајке Јелке која
неуморно подстиче и Арсена
и њега да се истрајно боре, да
више уче. На кухињском столу, обложеном лимом у двије половине, Арсен је вјежбао
флауту до „своје половине”, а
Милутин је сликао „у својој”.
Мајка их је будно надгледала, дијелила оцјене, строго
усмјеравала. Отац Јован зарађивао је „насушни крув”
радећи као зидар, био је познат као перфектан у послу
и са великим талентом за музику. Свирајући у градском
дувачком оркестру сви су већ
знали да без Јова „глазба није иста”. Ето откуд је Арсен
повукао свој музички слух.
Као студент у Београду Милутин се доста намучио, без
довољно новца често је мијењао адресе тражећи нешто
јефтиније и пространије, по
студентским собичцима сретао је најразличитије ликове
београдског мозаика, одсједао по топлим кафана у цичи
зими и ту упознавао боемски
и културни Београд. У једној
тако леденој градској мећави
упознао је и Зуку Џумхура, а
који га је родитељски примијетио као недовољно обученог
и поклонио му сомотни сако
и топлу ролку.
– Мени су у животу највише помогли непознати,
кафански људи – истицао је
Милутин.
Дипломирао је историју
умјетности на Београдском
универзитету, Арсен студије за флауту на Загребачком.

СРБИЈУ НАЈМАЊЕ
ПОЗНАЈУ СРБИ

Касније је радио на различитим мјестима у Београду,
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али сума свега било је његово
академско сликарство. Приредио је око 30 самосталних
изложби у земљи и иностранству. Са његовом изложбом
започело је обиљежавање 800
година манастира Хиландара, а Пошта СР Југославије
је у част овог великог културног и духовног јубилеја
објавила четири поштанске
марке са Милутиновим приказима Хиландара. На Свету
Гору је ходочасти двадесетак
пута, илустровао је савремена хиландарска монашка житија и око 30 књига поезије и
прозе, пловио бродом ратне
морнарице кроз Средоземље
и направио свој албум морнарских портрета, писао о
Јерусалиму, Криму, Либану,
Украјини и Кијеву, српском
војничком гробљу у Француској… али и о чудесној Србији коју, како је он говорио,
99,9% Срба не познаје.
„Србију најмање познају Срби, а ја увијек дајем
предност српској баштини.
Људи који занемарују своју прошлост немају ни своју будућност! Мени је душа
у Србији!”

ЗАПИСИ С
ПРЕДУМИШЉАЈЕМ

Једну од омиљених емисија Радија Београд 2, Записи с
предумишљајем, која је водила
слушаоце кроз најзанимљивије предјеле свијета, од јадранских обала преко свјетских мора до разних шарених градова,
људи и светиња… уређивао је
и говорио Милутин Дедић. Од
2018. године Милутин је снимио бројне радио-документарне „записе с предумишљајем”,
заправо звучне слике и путописе, оставивши и тако своја виђења у којима се сажима једно
чудесно поимање.

Прије неколико година
чувши већ однекуд да господин Дедић живи у Владетиној улици, пониже Машинског факултета, кренуо сам
у тај београдски кварт да га
„нађем”. Помишљао сам у неком свом чудном душевном
сликању да ћу га срести док
излази да прошета, купи новине или боцун вина… а онда ћу му љубазно прићи, поздравити га и замолити за мало разговора.
И тако, спустио сам се Далматинском до Владетине и цијело једно поподне дискретно
осматрао пролазнике, погледивао у излоге, разговарао у мислима са Милутином, итекако
чуо његов глас снажних далматинских боја у „лијепом” београдском оквиру.
Али њега, ипак, није било.
Опет тако, крајем 2019. године, пролазећи Кнез Михаиловом, у излогу Геце Кона,
наше најстарије књижаре, видио сам предивне цртеже манастира у једној свечано изложеној књизи.
Ушао сам у књижару и замолио да купим књигу са цртежима. Био је то албум Милутина Дедића, Светлост у
тами векова, управо изложен
у славу осам вјекова Српске
православне цркве. Милутинове цртеже српских манастира, од Студенице до Хиландара, пратили су његови
чудесни текстови, јединствене цртице, путописне рефлексије. У њеном поговору аутор
је оставио и лични утисак поводом вјековног јубилеја којим смо као светосавски нараштаји били безмјерно почаствовани.
„За такозване мале народе сваки јубилеј, мали или велики, значајан је за очување
његовог опстанка и идентитета. Ипак, обиљежавање осам
вјекова самосталности Српске православне цркве, од кад
је 1219. рођена духовна свјетлост, представља догађај који
нас обавезује да ту свјетлост чувамо. Она не догоријева нити
троши вријеме већ, захваљујући свјетлоноши, свијетли и када се чини да је нема.

СВЕТЛОСТ У ТАМИ ВЕКОВА

»» Милутин Дедић: Манастир Буково; детаљ из књиге Осмех винског духа

Књига Светлост у тами
векова написана је с намjером да буде макар пламичак
те свjетлости, а Календар за
2020. годину да подсjећа бар
мало на оно што се одупрло
тами вјекова.”

У првој недjељи марта ове
године боравио сам у Херцеговини и баш прелазећи
ријеку Буну на путу за Мостар сјетио сам се Милутина и његове исповијести. Са
ријеке Буне је потицала породица његове мајке, а која се у вријеме Кандијског
рата одселила за Далмацију и зауставила покрај ријеке Крке. У том невремену
примили су римокатоличку вјеру, али памтили ко су.
Мајка Јелка ће удајом за Јована Дедића поново обновити своје православље и тиме
симболично затворити круг
једног народног хода „кроз
таму вјекова”. Управо је мајка, и Арсену и Милутину, била најснажније једро којим
су запловили у живот.
Без њене упорности и вјере ништа не би било баш тако, говорио је Милутин. Кроз
њу је научио да таленат без
сталног рада и реда у коначном пропада, иако дарован
никад се не остварује! На Буни сам изнова пожелио да нађем Милутина, овај пут чудно уплашен да га заувијек не
изгубим. Недуго потом, враћајући се за Београд купио
сам новине и прочитао да нас
је напустио велики сликар,
путописац, историчар умјетности, брат Арсена Дедића.
Преостала ми је још само
једна прилика – да испратим
Милутина на вјечни починак.
Дан и вријеме опијела нису
објављивани у медијима, али
захваљујући неким дивним
људима који су ме разумјели
све сам лако дознао.
На Новом гробљу у Београду срео сам Милутина. На
одру, иза крста са ћириличним епитафом, изговорио
сам реченицу захвалности и
положио два ириса. Два плаво-љубичаста цвијета за браћу из Шибеника.
Млади свештеник, духовни насљедник старог шибенског проте Константина Константиновића, који је синове Јована и Јелке Дедић крстио Светим Духом у именима Милутина и Арсенија, достојанствено је служио
опијело. Хор Цркве Светог
Марка дивно је појао, толико васкрсом топло да се осјетила лакоћа којом се велика
душа растаје од земног праха. Праштала се прегршт далматинске земље и големи дах
цијелог једног народа.
ГОРАН ЛУЧИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ОПИЈАЈТЕ СЕ МОЛИТВОМ – ПОТОМЦИ УЧИТЕЉА ЈАНКА ТУРКИЋА, КОЈИ ЈЕ ЖИВОТ ОСТАВИО БРАНЕЋИ РОДНИ КУПРЕС, ПОШТУЈУ ЊЕГОВ ЗАВЈЕТ

С

ваке године на Купрешкој висоравни у Новом Селу у позне јулске дане, када православни
Срби славе Светог Архангела Гаврила, одржава се манифестација Сабор код Крста
који је намијењен и окупља
све православне Србе. Крст
је подигнут са жељом да овај
крај добије благословени замах у обнови села овога краја. Крст су подигла браћа Јесењин, Саша и Симон Туркић. Њихова животна прича је најбоља потврда живе
православне вјере.
Синови су познатих учитеља са Купреса, мајке Десе и оца Јанка, који слободу
није дочекао. Јанко Туркић
је живот оставио на бранику
отаџбине, чувајући огњиште
својих предака на Купресу од
вишеструко бројнијег непријатеља, у борбама које су 3.
новембра 1994. године вођене на Семешници.
Као човјек широког образовања и великог животног
искуства, предосјећајући да
су људске судбине непредвидиве, Јанко је својим потомцима оставио завјетно писмо
у коме је, осуђујући себе као
грешника који их није добро
васпитао, поручио да је најважнија ствар у животу – љубав према Богу. Ово писмо
може се пронаћи на интернету под насловом Опијајте
се молитвом.
Синови су добро разумјели његову поруку. Саша
и Симон су данас свештеници, Саша у Алабами, а Симон

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА САГОВОРНИКА

Браћа Туркић шире православље по свијету,
а на родном Купресу подигли саборни крст!

»» БРАЋА ТУРКИЋ: Симон, Саша и Јесењин
у Франкфурту. Служе на понос свом покојном оцу Јанку,
мајци Деси, брату Јесењину,
али и свим својим парохијанима, и земљацима са Купреса. Осим што су подигли
крст, браћа Туркић организују и бројне хуманитарне активности, прикупљају помоћ
и помажу завичај, док успомену на дједа Јанка, ствараоца Републике Српске, данас
чувају и три унука која носе
његово име.
zz
Одрасли сте поред родитеља учитеља, чега се
најрадије сјећате из свог
дјетињства?
САША: То су тренуци
проведени у игри у природи, вријеме проведено код
ђеда и баке на селу.
СИМОН: Рађање сунца
иза планине Дебељаче је прелијепо. Сунчеви зраци нашироко обасјавају село које се
буди и спрема за нови дан,

СЛОГА ЈЕ ТУ, КАД НЕМА КОРИСТОЉУБЉА
zz
Симоне, упустили сте се у велики подухват адаптирања

простора испод нивоа цркве у Франкфурту. Кажу да Србима недостаје слога, како сте ви онда успјели да окупите толико људи, који су се укључили да помогну, што
физички, што материјално?
– У Храму Васкрсења Господњег у Франкфурту на идеју
о раду у подруму испод храма, који је био практично
неупотребљив јер је био висине око 1.60–1.70, доље земља,
а горе бетон, инспирисала ме пословица: „Најгоре бити црв
на тривијалној њиви. А, како би било од тривијалне њиве
направити плодну? И кренуло је. Што је говорила моја бака
Стака: „Полако, па ће бити брзо.” Полако смо кренули и сада
имамо наш прави микрокосмос, салу са висином три метра
и ових дана треба да изливамо плочу. Светосавски дух који
је у суштини Јеванђелски дух сабрао је око седам стотина
вјерника који су двије и по године радили овај веома
физички захтјеван посао. Слога може бити једино ако је
некористољубље темељ идеје. Плус ако је идеја превазишла
карактер, менталитет и појединца и сва се одала слави Бога
онда Срби хоће од срца и свим силама. То смо показали у
Франкфурту. У овој свјетској метрополи направљено је мало
чудо и ми смо нашом слогом у Крсту и љубављу према мајци
Цркви успјели без грешке од ничега направити импресиван
простор – светосавске сале са око 300 квм. Све је рађено
добровољно. Без динара нашом саборном љубављу у Христу
урадили смо посао вриједан милион евра, отприлике.
Баш нам је прије неколико дана један знаменити и високо
позициониран њемачки пријатељ био у гостима. Одвео сам
га у олтар и показао му Горње мјесто које смо конвертирали
од њихове проповједаонице. Препознао је камен Верону,
а ја му рекао: то је кад строги Евангелиста постане благи
Православац. И још сам му рекао да смо од истог камена који
је красио њихов часни престо (јер смо од њих купили наш храм
11. 12. 2012. године) направили крст на војничком главном
гробљу у Франкфурту и то на дијелу гдје се налазе 42 плоче за
исти број Срба и Руса који су овдjе скончали за вријеме Првог
свјетског рата. Било му је драго. Док смо живи, желимо да
будемо, да постанемо истински добри. Чинимо добро. Тражимо
добро. Јер бити добар, значи бити човјек. А бити човјек значи
бити Божји. Све ће проћи, ускоро и брже него што мислимо.
Само ријеч Господња остаје довијека.

а у мени она права дјечачка
радост због новог дана. Отац
је читао много, имали смо
3.000 књига. Сјећам се кад
сам почео читати Библију у
првом разреду основне школе и та књига је постала моја
служба и живот.
zz
Гдје сте завршили основну и средњу школу, и који су мотиви вас нагнали да постанете свештеници и да служите Богу и
народу.
САША: Основну школу
сам завршио у Новом Селу
код Купреса, а средњу у Бугојну. Велика жеља мог оца
Јанка је била да упишем Богословски факултет у Београду, и та жеља се и остварила… Сада живим и граду
Галф Шорс у Алабами и служим у Грчкој православној
цркви. Говорим руски, грчки, енглески и српски језик.
Свету литургију служим на
3 језика.
СИМОН: Прва четири разреда основне школе завршио сам у селу Растичеву,
од петог до седмог разреда
школу у Новом Селу, а осми
разред у школи Стипо Ђерек у Бугојну. Ту сам „силом
прилика” завршио први средње МТШ и ШУП, Машинско-техничке школе, јер сам закаснио на упис у Војну гимназију. Желио сам бити пилот. Када сам послије завршене прве године Машинске
школе опет „случајно” закаснио у Војну гимназију одлучио сам да кренем у Богословију, а мој брат Саша исте те
1990. године на богословске
студије. Завршио сам Богословију Светог Саве у Београду 1995. године и уписао
богословске студије да би ме
владика Константин 1998. године рукоположио у чин свештеника на Митровдан у Саборном храму у Сремским
Карловцима. 1. маја 1999.
стигао сам са мојом супругом Тамаром у Њемачку и

»» КРСТ НА КУПРЕСУ: Отац Јанко био би поносан

»» УСПОМЕНА ИЗ ДЈЕТИЊСТВА: Са мајком Десом
служио у Ј. Хановеру двије године да би 2001. године
дошао у Франкфурт гдје сам
и данас на служби у СПЦ као
свештеник. Бити свештеник
је најузвишенија и најљепша
служба, бити у служби у суштинском смислу тј. Господу и народу тј. свима.
zz
Ваш отац је дао живот за
слободу Републике Српске, данас када причате
својој дјеци о њему, које врлине посебно истичете?
САША: Отац Јанко је погинуо 1994. године на Купресу. Мој син који је рођен
на Васкрс носи име по њему. Моја два рођена брата такође имају синове који носе
име по њему. Када причам
својој дјеци о мом оцу нарочито истичем његову вјеру у
Господа, љубав према људима, поштење и праведност.
СИМОН: Као што је рекао мој брат отац нам је погинуо у ратним збивањима 3.
11. 1994. године. Био је учитељ. Волио је књигу и Јеванђеље Христово изнад свега.
„Са линије” је написао писмо нама тројици, синовима својим и то писмо је типик који ме увијек опомиње
на то какав требам бити. Писмо носи наслов Опијајте се
молитвом.
Своју дјецу учим да им

»» Туркићи са супругама, дјецом и мајком у Цркви Св. Тројице у Новом Селу

је покојни дјед Јанко изнад
свега био добар човјек. Који
је заволио Христа свим срцем. Moja браћа и ја имамо
по троје дјеце и сви имамо по
сина који се зове по нашем
оцу – Јанко. Нас три имамо
три Јанка.
zz
Ви служите у Њемачкој/
Америци, а ваши земљаци расијани, али и они у
завичају са поносом изговарају ваша имена. Откуд
долази та велика љубав
према завичају. Да ли је
то ствар васпитања, па се
преноси са кољена на кољено, или је то ствар човјекове душе?
САША: Љубав према родном крају је карактеристична
за нас горштаке… дубоко је
то усађено у нашем бићу, од
предака и наших родитеља.
СИМОН: Љубав према
завичају развио нам је отац
Јанко који нас је у слободно вријеме водио у дуге шетње по прелијепим пространствима Купрешке висоравни.
Све и да хоћемо не можемо
заборавити планинске висове, поље, купрешку ријеку,
ваздух, звијезда безброј на
отвореном небу над нашим
завичајем.
zz
Можете ли нам рећи нешто о хуманитарним акцијама које сте организовали до сада?
САША: Већ пет година
мој брат отац Симон и ја организујемо акцију Божићни
дари за дјецу са Купреса. Наша браћа свештеници и пријатељи помажу акцију. Ове
године смо имали на списку
преко 70 свештенослужитеља који су подржали акцију
и око 200 наших пријатеља.
75 дјеце су у нашој Цркви
Свете Тројице у Новом Селу ове године добили помоћ

од 385 марака. Помажемо
све акције на Купрешкој висоравни и у ширем завичају… Шипову, Гламочу, Ливну,
Грахову... Такође, стипендирамо неколико студената родом са Купреса.
СИМОН: Из љубави према Христу Богу и према нашем страдалном крају одлучили смо да помогнемо колико можемо свој завичај.
Идеја мог брата оца Саше
била је да организујемо акцију Божићни дари дјеци Купреса, а за покој душе нашем
брату од стрица Александру
Туркићу. 7. 2. 2021. обављена је пети пут акција. Поред
пријатеља свештеника које
је споменуо мој брат акцију
су помогла и 4 игумана наших светих манастира. Било
је још хуманитарних пошиљки у наш завичај више пута.
zz
Саградили сте крст надомак родног села.
САША: Моја браћа и ја
смо подигли крст свим православним Србима на једном
узвишењу изнад нашег села и
ту организујемо сабор сваке
године на Светог Архангела
Гаврила, 26. јула. Послије сабора буде заједничка трпеза
за свештенство и народ која
је бесплатна за све.
СИМОН: Идеја за Крст
и подизање Крста у нашем
завичају постојала је одавно. Првобитно смо хтјели да
Крст буде на планини Стражбеници, али из разговора
са нашим земљацима закључили смо да је Дебело Брдо
изнад Крченика приступачније мјесто и лијеп видиковац за постављање Крста. Са
платоа код Крста види се сва
висораван од планина Радуше, Малована, па све лијепо
до Виторога, Мосора и Стражбенице. Крст смо подигли
у нашем завичају да буде на
Васкрсење и обнову. И убијеђен сам да је од Крста и кренуо благословени замах и изродиле се нове идеје о обнови
свих наших села по Купрешкој висоравни. 26. јул смо
одредили да буде Сабор код
крста и посљедњи пут 2019.
године било је присутно око
400 земљака и наших пријатеља. Датум прославе је одређен симболично јер Св. Арх.
Гаврило јавља добре вијести,
па смо жељели да Сабор код
Крста буде „добра вијест” завичају, али и свима обнова и
Васкрс. 
ДРАГАНА БОКУН
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Ноћ крвавих ножева
у Шегестину

П

ПИШУ: Ђ. ОСТОЈИЋ, А. ЂЕРМАНОВИЋ

окољ над становништвом села Шегестин,
Ораовица и Драшковац покрај Двора на
Уни, без обзира на старост и пол се догодио у селу Шегестин 29. и 30. јануара 1942. године. Покољ су извршили усташе из села Зрин,
Дивуша, Унчани и Струга Банска, покрај Двора и припадници усташке бојне под командом
пуковника Нарциса Јасзенског.
Постоје различити подаци о броју
страдалих. Једни извори наводе 189 жртава, а
други извори истичу 273 страдала становника

ових села, при чему се наводи да је убијено 84
становника Шегестина (38 дјеце, 26 жена и 23
мушкарца), док се за остатак жртава наводи
да су потицали из Ораовице и Драшковца.
Сва три села су опљачкана и спаљена.
Ноћ између 29. и 30. јануара 1942. године,
народ је назвао Ноћ крвавих ножева.
О том догађају свједочили су Милка
Илибашић, Никола Илибашић, Илија
Илибашић и Милка Адамовић.
ТЕКСТ ЈЕ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗБОРНИКА НАУЧНИХ И
ПУБЛИЦИСТИЧКИХ РАДОВА ДВОР НА УНИ ОД
ПРИЈЕСЛАВЕНСКОГ ДОБА ДО НАШИХ ДАНА

СВЈЕДОЧАНСТВО ПРЕЖИВЈЕЛИХ

Узми главу, оружја немам
Милка Илибашић 20 година, од оца Радована:
„29. јануара 1942. године
из Унчана, Дивуше и осталих
хрватских села која су уз ријеку Уну, око 300 усташа, домобрана и жандара измијешани
са цивилима под заповједништвом сатника Бећиревића,
родом из села Унчани, опколили су село Шегестин.
С мајком Анђелијом, 53
године и братом Николом, 16
година, била сам у кући. Дошла су двојица непознатих
усташа и питали гдје су нам
мужеви, да се не бојимо, а затим отишли.
Опет су дошла двојица
других усташа и испитивали
нас. У то је наишао усташа
Драган Кнежић, 40 година,
из села Дивуша, водећи са собом Деспота Илибашића, 62
године, и одмах га из пушке
убио на цести испред наше
куће. Кнежић је дошао до куће Дмитра Илибашића и питао га гдје је оружје. Чула сам
када је Кнежић питао Дмитра воли ли дати оружје или
главу, а Дмитар је одговорио:
„Слободно главу, ја оружја немам.” На тому је Кнежић из
карабина испалио зрно у главу. Дмитар је на мјесту остао
мртав. Кнежић је затим дошао у наше двориште.
Мајка и ја стајале смо на
прагу куће. Питао је мајку
гдје јој је човјек, мајка је одговорила ту негдје. На то је изишао мој отац Радован, 61 година, дигао руке пред Кнежићем и рекао: „Предајем се.”
Хајде са мном, не бој се ништа. У исто вријеме двојица
непознатих усташа истјерали
су мајку и мене из куће. Кад
смо пошле, мој брат који је
лежао болестан, заплакао је
и рекао мајци да не иде. На
то је мајка рекла мени да ја
идем. Још је отишло пуно жена и дјевојака из нашег села.
Ја сам излетила ван, пратила су ме двојица усташа, и
док сам облачила капут у дворишту, мој је отац био далеко
од мене 5–6 корака, а уз њега је стајао Кнежић. Пустио
је оца испред себе 5 корака и
испалио му зрно у главу. Отац
је остао мртав.
Усташе су ме потјерале, ја
сам се опирала, а Кнежић је
уперио пушку у мене да ме
убије. У том часу наишла је
путем Евица Ножинић, двадесет седам година, са двоје
дјеце, једно 3 године, једно 2
године, уплашена пуцњавом

у селу. Кнежић ју је запитао
гдје јој је кућа и куда бјежи.
„Моја је кућа зидана, бјежим
да не погинем”, рекла је она.
Кнежић јој је опсовао српску
мајку уз ријечи: „Ти храниш
четнике, а та твоја дјеца бит
ће четници.” Затим је испалио
на Евицу једно зрно из пушке.
Кад је пала мртва, дјеца су јако плакала, а Кнежић је на то
испалио у мушко дијете једно зрно, а у женско три метка и тако их јадне мале убио.
Продужила сам кроз село,
а Кнежић је ушао у кућу Миле
Јањића. Нисам видјела шта је
тамо радио, али сам чула плач
и запомагање. Мене су усташе
отјерале са још 44 женa и дјеце и 12 мушкараца у Зрин. Путем су нас тукле усташе кундацима, а Софију Адамовић,
50 година, када је пала, газили
су ногама. У Зрину су жене и
дјецу издвојили од мушкараца. Мушке су затворили у једну учионицу у школи, а нас у
једну собу у општини, гдје су
нас чували двојица усташа.
Прво јутро дошли су к нама двојица зликоваца крвавих ножева у рукама и шињела. Држали су у рукама једне
чарапе, од једног Србина који
је с нама доведен из Шегестина. Нешто су међусобно шапутали и смијали се. Један од
њих је рекао: „Кад сам га мазнуо у леђа ножем одмах му
је крв шприцнула, само виче
јој, јој”. Ту смо били три дана.
К нама је навраћао усташки
часник Бећиревић и говорио:
„Народе, видите шта сте дочекали да невини страдате ради
разних бескућника.” Тада су
нас пустили кући.
У Шегестину су тада спалили 22 куће и 15 штала, а
сву рогату стоку и живежне
намирнице су опљачкали. За
12 људи који су с нама дотјерани у Зрин, није нам позната њихова судбина, нити смо
касније шта чули о њима. Ми
смо закључили да су их усташе из Зрина поклале ону ноћ
када су сутрадан у јутро, крвавих ножева дошли к нама
и донијели чарапе у рукама.
Њих је нестало заувијек.
Истог дана када је поменута формација 29. јануара
1942. године, дошла у наше
село, побијено је на разне начине још 58 људи, жена и дјеце.” Јања Лазаревић, 50 г, потврђује изјаву Милке Илибашић и напомиње да се усташка сатнија звала XVII усташка сатнија.

Никола Илибашић: Убили су ми и оца и мајку
С
вједок Никола Илибашић, син Радована, 18 година, из Шегестина пред
Комисијом за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача на
саслушању изјављује:
„Наведеног дана, 29. јануара 1942. године, када је поменута војна формација
дошла у село, ја сам лежао у кревету јер
сам прије двије године оболио. Тог дана
убили су мог оца Радована и одвели моју сестру Милку. Остао сам у кући са мојом мајком Анђелијом, братом Милошeм,
стар 11 г, и троје дјеце из сусједног села
Ораовица. У моју кућу дошла су четири
усташе, тројица наоружани пушкама, а
један са пушкомитраљезом. Препознао
сам двојицу усташа, Станка Кнежевића,
40 г, родом из Струге, садашње боравиште ми је непознато и Марка Бутића, 40
г, из села Голубовца, садашње боравиште
код куће у Голубовцу.
Док су видјели моју мајку на вратима, одмах су на њу испалили три метка, сваки усташа по један метак. Станко Кнежевић имао је пушкомитраљез.
Мајка је остала на мјесту мртва. Иза
тога Марко Бутић испалио је из кара-

бина два метка на мене у кревету, није
ме погодио. Мој брат и још троје дјеце
налазили су се скривени под креветом.
Станко Кнежевић који је имао пушкомитраљез, испалио је по дјеци пар метака, двоје дјеце остало је мртво, једном дјетету избијено је око, а мој је брат
остао неозлијеђен.
Затим су сва четворица усташа извадили млијеко и месо из ормара, а кад су
се најели, изашли су ван из куће.
Ја сам се устао из кревета, пришао
прозору и гледао како двојица мени непознатих усташа, гоне 27 људи, жена и
дјеце. Водили су их путем испред моје
куће. Одједном им наредише да стану.
Чуо сам кад су им наредили, сви гледајте у зрак. Усташа Станко Кнежевић у том
моменту налазио се у мојем дворишту са
пушкомитраљезом, стојећи пред жртвама. Један непознати усташа викнуо је деде
Станко, Станко се сагнуо, наслонио митраљез на раме и пустио дуги рафал по
жртвама. Све су жртве биле мртве, остао
је само један дјечак од 16 година, неозлијеђен пао је заједно са жртвама, правећи
се мртав. Усташе су остале неко вријеме,

посматрали су жртве, да би видјели да ли
је неко остао жив. Кад су се увјерили да
нема преживјелих, продужили су даље
кроз село. Након одласка усташа, дјечак
се подигао и побјегао.
Ја сам изашао пред кућу, ослањајући се на штапове, плакао сам. К мени је
пришао Дмитар Илибашић, који је био
сакривен у подруму, узео ме и унио у
своју кућу. Иза тога дошла је моја снаха (братова жена) из поља, и одвела ме
у село Јаворањ. Када сам одлазио из
села, видио сам гдје догорјевају куће у
нашем селу. Док сам био код куће, гледао сам како усташе пљачкају село и све
одвозе на нашим сеоским саоницама.
Још надодајем, за вријеме док су
усташе убијале по селу, цивили који
су дошли са њима из хрватских села,
која су уз лијеву обалу ријеке Уне, викали су по селу заједно са усташама:
живјела паљба, напријед, пали, туци,
убијај, живјеле усташе, мајку вам српску ни мачка вам остати неће. Цивили
су ишли из куће у кућу, извлачили све
ствари и трпали у саонице и на леђа и
односили са собом.”

Страдали отац и ћерка, Рафалом по мајци са
шестомјесечном бебом
сина сам сачувао
Свједочење Илије Илибашића, сина Деспота, 34 година, из села Шегестин, куће бр. 40:
„Кад је поменута војна
формација дошла у моје село и опколила га са свих страна, изненађени нисмо могли
побјећи. Нас око 40 људи, жена и дјеце сакрили смо се у
подрум моје куће.
Низ шуму спустила су се
четворица усташа и дошли
пред моју кућу. Један од њих
викнуо је гласно, напријед
Јукићу, а односило се на Перу Јукића њиховог водича,
родом из села Унчана. Двојица усташа запалили су два
стога сламе, два кукурузовине и два сијена. Затим су продужили кроз село пуцајући и
вичући пали, убијај. По селу
су хватали запрежну стоку
скупљали саонице и одвозили опљачкане ствари.
Стално су вршљали по селу, пуцајући и дерући се, убијајући народ и пљачкајући.
Након краћег времена у
моје двориште дошла су четворица непознатих усташа.
Један од њих ушао је у моју
кућу, пребацивао и преметао
ствари по кући, затим ушао у
заход и ту је пронашао сакривене двије жене. Кад сам видио да наилазе усташе ја сам
скочио у кацу кома. Гледао

сам како је усташа покупио
сав народ из подрума, вичући мајку вам српску да ли се
ту мислите сакрити. Одвели
су их на цесту и побили онако
како је то описао у својој изјави Никола Илибашић. Док су
ова двојица усташа изводили
народ из мојег подрума, мој
отац Деспот, причао је нешто
са осталим усташама на путу, а
затим му је пришао један усташа и убио га. Исти онај усташа који је одвео народ из мог
подрума, вратио се поново у
подрум, те нашао Божу Илибашића, 34 г, сакривеног иза
једног бурета, упитао га шта
радиш ту, а затим му испалио
метак у главу. И трећи пут вратио се исти усташа у подрум и
пронашао моју кћерку сакривену иза каце, рекао јој устај
и одвео је међу остале које су
постријељали.
Након сат и по времена
како су усташе отишле из мог
засеока у друге засеоке села, видио сам једну жену гдје
слободно иде цестом. Ја сам
изишао из подрума са мојим сином који је остао жив,
јер га усташе нису пронашле
у подруму. Поменута жена
рекла је да по путу има пуно побијеног народа. Одмах
сам са својим сином отишао
у село Детин, 8 км удаљено
од Шегестина.”

Свједок Милка Адамовић,
50 г. из села Шегестин:
„Када је наишла усташко-домобранска војна формација у моје село, нас око 100
људи, жена и дјеце сакрили
смо се у мој подрум. К нама је дошло седам непознатих усташа, наредили су нам
да изађемо из подрума. Бацили су бомбу која је је експлодирала не улетјевши у
подрум. Бацили су и другу
која је у подруму експлодирала и тешко ранила једно
дијете и двије жене. Једна је
жена након кратког времена умрла, док су друга жена
и дијете остали живи. Почели смо излазити из подрума,
прва је изашла Јања Адамовић, носећи у наручју своје
дијете старо 5—6 мјесеци, а
њено друго дијете од 14 година ишло је за мајком. Усташа
који је стајао више моје куће
с пушкомитраљезом, пустио
је рафал по несретној Јањи,
тако да је тај рафал њу и дијете пресјекао по пола, а дијете које је ишло иза мајке,
одрубљена му је глава.
Кад су нас истјерали из подрума, ја сам ишла задња. Један непознати усташа уперио
је на мене пушку да ме убије,
шкљоцнуо је три пута, али пушка није хтјела опалити. Онако бијесан ударио је кундаком

пушке о шљивов пањ пред кућом и опсовао ми матер српску. У том моменту зачуо се јаук из подрума жене и дијетета
рањених од бомбе. Усташа је
отишао к њима, ја сам то искористила, побјегла сам и сакрила се у кућу.
Док смо још били у подруму, Драган Пухача, налазио се покрај самих врата. Четири усташа су га зграбиле, Драган је дигао руке у
вис и рекао, браћо ја нисам
ништа крив. Усташе су хтјеле да га одмах убију, али је
Драган ухватио цијев пушке
која је била у њега уперена
и одгуривао цијев. Гурали су
га од куће до пута, а на путу су га убили. Затим је мој
човјек рекао сину Савану и
мом зету Пухача Дући, бјежите, склоните се гдје знате,
тако су побјегли више куће у
један јарак, гдје су налетјели
на друге усташе. Још четири
су човјека потрчала за мојим
зетом и сином, усташе су их
све побиле у мојем дворишту. Пошто су остале само,
жене и дјеца, жене су питале
усташе, да ли ћете нас побити
или пустити? Одговор је био
водимо вас сатнику на цесту.
Одвели су нас у Зрин и пустили онако како је у својој
изјави навела Милка Илибашић.”

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 23

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

О СПОМЕНИЦИМА ЖРТВАМА УСТАШКОГ
ТЕРОРА У ГРАДУ ГОСПИЋУ

ДОКУМЕНТ ИЗ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

СВЈЕДОЧЕЊЕ О УСТАШКИМ
ЗВЈЕРСТВИМА У ХЕРЦЕГОВИНИ
рхив Војводине је 2020. године об- злочинима у које они нису били директА
јавио веома вриједну књигу под на- но инволвирани, при чему највећи дио
зивом Усташка зверства: зборник доку- докумената није раније био објављимената (1941–1942).
У овом зборнику је објављено 165
одабраних докумената и 63 фотографије, заједно са исцрпним и корисним
уводним текстовима и објашњењима.
Приређивач зборника је наш угледни
историчар др Милан Кољанин. Документи објављени у зборнику су дио досијеа њемачког окупационог Заповједника полиције безбједности и службе
безбједности у Београду.
Досије се налази у саставу фонда
Архива Војводине Ф.562, Лични фонд
Славка Одића (1915–2006), 1909–1983,
у коме се чува дио заоставштине овог
носиоца Партизанске споменице 1941,
обавјештајца, дипломате и публицисте.
Сам досије се претежно састоји од докумената на њемачком језику, насталих током 1941. и 1942. године, а прикупљених са очигледним циљем да се,
вјероватно у обавјештајне сврхе, документују усташки злочини почињени над
Србима на подручју Независне Државе Хрватске.
Објављивање ових докумената има
огроман значај. Наиме, документи
представљају независно и објективно
свједочанство окупационих органа о

ван. У том смислу, публикација Усташка звјерства представља немјерљив
допринос супротстављању актуелним
покушајима ревизије историје, који су
у региону посебно примјетни у односу
према усташким злочинима.
Архив Војводине ове године покреће пројекат чији је циљ да се зборник
докумената Усташка звјерства преведе на енглески, руски и хебрејски језик.
Вриједност овог пројекта је двострука – и научна и национална. Научна, у
смислу да постоји потреба да се подстакну истраживања усташких злочина
и код иностраних истраживача, који,
сасвим је сигурно, немају често на располагању овако вриједну, оригиналну
и раније необјављивану грађу. Национална, зато што је државни и национални интерес да се о усташким злочинима говори и пише и ван граница бивше Југославије, нарочито у савремено
доба, када негирање злочина све више
узима маха, и преко чега се све лакше
прелази, а поготово када су у питању
злочини усташког режима над Србима, који у својој монструозности стоје у истој равни са нацистичким. Стога је посебно важно што Архив Војво-

дине намјерава да зборник, поред енглеског, језика међународне заједнице,
преведе и на руски и хебрејски, језике
народа са којима Срби дијеле заједничку историју страдања под фашистичким режимима.
Сматрамо да реализација овог пројекта има вишеструко значење у научном, стручном, културолошком, али
прије свега у оном најврједнијем – филозофском смислу. У значењу аристотеловске кореспонденције – гдjе су наше
тврдње у сагласју са стварним догађајима и гдjе се истина види као обjелодањивање скривености, односно као алетхеиа (нескривеност). А задатак сваког
слободоумног човjека јесте борба за ту
и такву Истину.НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ,
ДИРЕКТОР АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Изјава о покољима Срба у Требињу, депортовању
у Јадовно и понижавању до доласка Италијана
Једна избjеглица изјављује:
Све до 30. маја 1941, док је у Требињу
била италијанска војска, у овом мjесту
и његовим срезовима владао је потпуни
мир. Србима није наношено никакво зло.
30. маја 1941. у Требињу је управу преузела хрватска војска. Наредног дана, усташе су ухапсиле ранијег шефа полиције
Бошка, Стеву Миљковића, полицијског
позорника и Николу Булића, управника
среског затвора.
1. јуна 1941, усташе су ишле од куће до
куће и хапсиле су све Србе. Убијени су:
Гаша Ковачевић, он је убијен пред очима његово седморо дjеце, даље Милан
Брковић, општински чиновник, и њега
су убили пред очима његово петоро малољетне дjеце, Васо Бабић, трговац, Душан Нагулић, трговац, Влајко Паликућа,
обућар, Шћепан Ђурић, месарски помоћник, Радован Лечић, бачвар, Владо Поповић и Илија Кукурић. Ови несрећници
су скоро сви убијени у својим домовима.
Међу многим Србима који су били ухапшени, налазио се и Богдан Давидовић,
предсjедник Среског суда, Рајко Бокић,
професор. Сви ухапшени Срби морали су
обављати најгрубље радове на путевима.
23. јуна 1941. из затвора је преузето 16
Срба и одведено у правцу села Придворци, гдjе су на раскршћима били затучени.
Њихови лешеви бачени су у једну пећину. Тада су као жртве пали: ранији шеф
полиције Бошко, Стево Миљковић, полицијски позорник, Трифко Бабић, жељезнички чиновник, Лазар Кукурић, гостионичар, Божо Пиџула, гостионичар
и његов син јединац Милорад, стар 19
година, Алекса Соколовић, пензионер,
Благоје Ћурић, гостионичар, Ђорђе Ћурић, радник, Јово Маџар, гостионичар и
Обрен Стијачић, земљорадник.
У посљедњем моменту успјело је Јефти Шкоро, поштарском чиновнику, Јови
Влачићу, жељезничком чиновнику и Васи Поповчевићу, земљораднику, да побјегну. Они су се упутили за Црну Гору,
након чега су у мјесецу септембру поново дошли за Требиње, јер су италијанске
власти преузеле управу.
2. јула 1941, ухапшени Срби у Требињу
били су поново пуштени да би након тога били поново ухапшени.

Током мјесеца јула, три транспорта су одведена у концентрациони логор у Госпићу.
У првом и другом транспорту налазили
су се: Филип Чучковић, земљопосједник
и трговац, Убавко Комад , седлар, Милан Чучковић, ученик гимназије, Мића
Јеремић, зидар, Васо Говедарица, обућар, Саво Тарана, кројач, Димитрије Вуковић, обућар, Влада Ковачевић, школски инспектор, Мара Стијачић, гостионичарка, Перса Симовић, домаћица, Босиљка Ковачевић, домаћица, Анђа Тупањанин, бабица, Крста Вујин, домаћица и
њена сестра Зора са једним шестогодишњим дјететом, Босиљка Осмокровић,
службеница у Среском суду и још многи
други Срби и Српкиње. Њихова судбина ми је непозната.
Трећи транспорт ишао је за Чапљину.
Од 27 Срба који су се налазили у овом
транспорту, сви су били убијени. Међу
њима се налазило много њих чија су
презимена била Милојевић и Шишковић, као и Аћим Ратковић, гостионичар.
У јулу 1941, усташе су у селу Зипци убили
8 Срба. Њихова имена су ми непозната.
У селу Ластва убијена су 2 брата Бегенишић и њихова 2 сина.
У селу Требиловци затукли су Душана
Танасковића, а у селу Пољице, Ристу
Миљевића, градоначелника и његовог
сина Јову. Миљевићу су док је још био
жив одсјекли ноге, а његовом сину су
пак ископали очи. Отац је био очевидац
ових звјерстава. Даље су затукли Бору
Нинковића, коме су претходно ископали
очи, а нос и друге дијелове тијела одсјекли. У селу Пољица, убијено је 300 Срба.
У Љубињу живота је лишено 700 Срба.
У селу Пребиловци код Чапљине, у јуну
је убијено 30 Срба. Остали су побјегли у
шуме. Жене и дјеца који су остали у селу,

усташе су сакупиле и живе их побацале
у бездане који се налазе између Кручевића и Шурмановаца.
Милена Леро је такође ухапшена у јуну, а
затим је била пуштена. Ја сам такође побјегао за Црну Гору, гдје сам био до септембра 1941, а затим сам се вратио у Требиње.
У децембру 1941. полиција ме је ухапсила
под изговором да сам у договору с четницима. У затвору сам био 25 дана, а из затвора сам пуштен 13. јануара 1942. Осим
наведених стравичних убистава, усташе
су Србе омаловажавале на сваком кораку.
У Требињу је у јавном парку окачена табла: „Српским псима и Јеврејима забрањен приступ парку!”
У Требињу се налазио споменик ЊЕГОШУ. На новогодишње вече на споменик
су везали коњски реп и вукли га уз музику
кроз град. Од усташа нарочито су се истакли: Ђорђе Сринчић, апотекар, Мухамед
Шарић, градоначелник и зубни техничар,
Хакија Шаран, шеф полиције, Мико Радић,
ученик гимназије, Хилмије Хабул, Никола
Маролт, радник, Никица Кисић, поштански службеник у пензији, Јурај Кежић, фотограф, Омер Брачковић, трговац, Шериф
Секлић, Ибро Мухарем и Махо, радник,
Иван Фистанић, жандармеријски наредник, Адем Капетановић, порески чиновник, Фехин Волић, радник, Салко Ресуловић, посједник.
24. јануара напустио сам Требиње. Пропусницу сам добио од италијанских и хрватских власти. Првобитно је пропусница
гласила до Винковаца. Једна службеница среског начелништва ми је пропусницу
продужила до Земуна. Када сам дошао у
Земун, окачио сам се на један жељезнички вагон који је ишао за Београд, и тако
сам дошао у Београд. У Београду ћу живјети код моје сестре, Милене Леро. Моја сестра је још од прије рата живjела у
Београду, гдје њен муж службује у фирми
Драгомир Здравковић. У Требињу је живјела од 4. априла до 30. новембра 1941.
Руком писан датум и параф.
БР. 91 ИЗЈАВА ИЗБЈЕГЛИЦЕ ИЗ ТРЕБИЊА О
ПОКОЉИМА СРБА У ТРЕБИЊУ И ОКОЛНИМ
СЕЛИМА, ДЕПОРТОВАЊУ У ЛОГОР ГОСПИЋ
И ЈАДОВНО; ПОНИЖАВАЊУ СРБА ДО
ДОЛАСКА ИТАЛИЈАНСКЕ ВОЈСКЕ У
СЕПТЕМБРУ 1941. 15/4 42461

Из казнионице у Госпићу, 15. фебруара 1945. ухапшеници, након што су били страховито мучени и злостављани, изведени су, те потом повjешани по Госпићу.
У знак сjећања на њих, као и хиљаде невиних жртава
усташког терора коjи су нашли смрт у безданима Јадовна, Пага, Велебита и велебитског подгорjа, поред
православног гробља Јасиковац у Госпићу, подигнут jе
споменик коjи симболизује вjешала. Између високих
вjешала налазио се базен, jезеро суза и статуа жене –
симбол маjке коjа оплакуjе своjе наjмилиjе.
Ивана Дошена Сокола, секретара Окружног комитета
СКОЈ за Округ Лику и Ђуру Чалића, члана Окружног Комитета КПХ за Лику, убили су усташки одметници у шестом мjесецу 1945. Њих двоjица сахрањени су у центру
Госпића. На том мjесту, испред зграде Окружног суда
у Госпићу и злогласне казнионице, налазио се споменик палим борцима и свим жртвама фашизма. У протеклом рату, срушено jе у Републици Хрватскоj, преко
3000 споменика НОБ-и и цивилним жртвама рата. Посмртни остаци двоjице поменутих бораца никада нису
ексхумирани, него се и данас тамо налазе, испод новог споменика.

Изнад њих jе подигнут споменик „домовинском рату”.
Преносимо дио текста др Косте Поповића, посвећен
споменику на Јасиковцу:
„Обиљежавање страдања жртава на Јадовну споjено jе са
двадесетом годишњицом устанка и револуциjе у организациjи Савеза бораца НОР-a и одржана jе 27. јула 1961. у
Госпићу. При томе jе доминирала прослава устанка и револуциjе. То jе утицало и на обиљежавање споменика страдалим жртвама терора и геноцида. На Јасиковцу краj госпићког гробља откривен jе споменик са скулптуром Личанке, маjке коjа оплакуjе жртве, посвећен жртвама фашистичког терора из Лике и других краjева побиjених од
усташа на Јадовну. На плочи испод споменика jе наведено
да jе „њихово страдање допринијело побједи револуциjе, братству и jединству под руководством Комунистичке
партиjе”. У говорима политичара jе истицано да jе крвљу
жртава Јадовна и других стратишта „цементирано братство и jединство наших народа”.
ИЗ КЊИГЕ: СПОМЕНИЦА ГРАЂАНИМА СРЕМСКИХ
КАРЛОВАЦА ЖРТВАМА ЊЕМАЧКЕ АГРЕСИJЕ И УСТАШКОГ
ТЕРОРА И ГЕНОЦИДА ОД 1941. ДО 1944. ГОДИНЕ /УРЕДНИК
КОСТА ПОПОВИЋ

КОД ВИРОВИТИЦЕ СРУШЕН СПОМЕНИК
И КОСТУРНИЦА КОЗАРСКОЈ ДЈЕЦИ
И БОРЦИМА ЗБОГ ПАРКИНГА
У Носковачкој Дубрави, мјесту у Вировитичко-подравској жупанији у Хрватској, срушен је споменик посвећен српској дјеци са Поткозарја која
су страдала у Независној Држави Хрватској, погинулим борцима војвођанских бригада и жртвама усташког терора, а разлог је намјера локалне власти да направи паркинг. Споменик је изграђен педесетих година прошлог вијека, а у склопу њега налазила се и спомен-костурница.
Испред њега се, према ријечима замјеника вировитичко-подравског жупана Игора Павковића, сваке године
одавала почаст погинулима. Али, како наводи, сада би
све то требало пребацити двадесетак метара даље како би се на његовом мјесту изградило паркиралиште.
– Током радова на уклањању споменика и костурнице појавиле су се кости војвођанских бораца – наводи Павковић.
Пребацивање споменика и костурнице, како пише портал Новости, иницирала је Јавна установа за управљање заштићеним дијеловима природе и еколошком мрежом Вировитичко-подравске жупаније, испред чије се
управне зграде споменик и налази.
Они на том мјесту желе да изграде паркиралиште за аутобусе због потреба хостела и прихватилишта.
– Због појаве костију, позвана је полиција, која је направила увиђај и затворила градилиште док се то питање
не ријеши – наводи Павковић.
Постоји консензус да кости буду премјештене на мјесно
гробље и тамо сахрањене. То је и став његовог преосвештенства епископа пакрачко-славонског Јована.
Представници српске заједнице, без обзира на костурницу, сматрају да споменик који је сада срушен, ипак,
негдје треба да постоји.РТРС

24 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Пензионисани пуковник Војске Републике Српске Алекса Крсмановић
преминуо је на Палама у 78. години, a сахрањен је на гробљу Градац
на Сокоцу.
Крсмановић је био борац прве категорије. У рату је обављао дужности помоћника команданта за позадину Сарајевско-романијског корпуса Војске Републике Српске.
Након завршене основне, средње школе и Војне академије, започео је службовање од Љубљане, Задра, Загреба, Тузле до Сарајева.
Крсмановић је био веома активан члан Борачке организације Републике Српске и у периоду 1998–2002. године,
када је био предсједник Одбора породица погинулих и
заробљених бораца Борачке организације. За слободу
српског народа, у септембру 1992. године, живот је дао и
Крсмановићев двадесетшестогодишњи син Дарко, чији је губитак пуковник тешко и емотивно подносио свих
ових година. Иза пуковника Крсмановића остали су супруга Слободанка, кћерка Данка и унук Дарко.  СРНА

ПОМЕН СРПСКОМ ЈУНАКУ
ПУКОВНИКУ МИЛАНУ ЈОВИЋУ
У Доњој Трнови код Угљевика служен
је помен хероју одбрамбено-отаџбинског рата пуковнику Војске Републике Српске /ВРС/ Милану Јовићу који је погинуо 9. фебруара прије 28 година.
Предсједник Борачке организације
Угљевика Јован Маринковић рекао је
да је пуковник Јовић истински јунак одбрамбено-отаџбинског рата који је увијек био испред својих војника са
командом – за мном.
– Јовића рат је затекао у Словенији, а након ратних дејстава у Хрватској дошао је у родни крај да помогне Војсци Републике Српске, гдје ступа на мјесто команданта Прве мајевичке бригаде коју је направио једном од
најбољих бригада – рекао је Маринковић новинарима.
Начелник општине Угљевик Василије Перић истакао је
да је пуковник Јовић јунак цјелокупног подмајевичког
краја и Републике Српске. На гробљу Гај, гдје је сахрањен пуковник Јовић, почаст су одали чланови породице, некадашњи саборци и пријатељи. Претходно је положено цвијеће и на споменик 18 погинулих бораца и
шест цивилних жртава рата у Доњој Трнови. Пуковник
Милан Јовић погинуо је 9. фебруара 1993. године у селу Билалићи, гдје је предводећи своје борце пао покошен рафалом надомак муслиманског упоришта Теочак.
Постхумно је одликован Орденом Немањића.

ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА
СЕЛА ЛИПАР: ПОДИЖЕ СЕ СПОМЕНИК
СОЛУНСКИМ ДОБРОВОЉЦИМА

НЕНАД ТРБОЈЕВИЋ ПЕРИША, ЛЕГЕНДАРНИ КОРДУНАШКИ БОРАЦ, ОТИШАО У ВЈЕЧНОСТ

Посљедње путовање чувеног
тенкисте касарне Логориште

К

њажевац је вјечна кућа
Ненада Трбојевића Перише (77), који је преминуо 13. марта. Иза њега
остали су ожалошћени син
Небојша, снаја Ирена и многобројна родбина, ратни другови и пријатељи. Трбојевић
је испраћен уз војне почасти,
док су трубачи од капеле до
гробнице свирали посмртни
марш. По његовој жељи сахрањен је у војној униформи,
са беџом Логориште.
Ненад Трбојевић свима познат као Периша рођен је на Кордуну 1944. године
као треће дијете,
Милоша чувеног борца и старјешине 8. КНОУД и мајке Драгице народног лијечника Кордуна. Његов
брат Петар није преживио Други свјетски рат, а брат
Бошко био је чувени солиста
загребачке рок групе Црно-бијели. Основну школу завршио је у Војнићу и Загребу,
а потом средњу Војну школу
у Бањалуци. Био је миљеник
начелника Војне школе, народног хероја Душана Пекића, легендарног кордунашког генерала и пријатеља
његовог оца.
Након извођења вјежби
бива повријеђен и пензионисан као подофицир. Пензионерске дане проводио је
у родној Војишници поред
Војнића, испод обронака Петрове горе, а повремено и у
Карловцу.
Периша је живио у браку са супругом Андреом, наставницом из Карловца са
којом има сина Небојшу.
За вријеме предратног
периода активно се укљу-

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

САХРАЊЕН ПУКОВНИК ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ АЛЕКСА КРСМАНОВИЋ

СРПСКО КОЛО ФЕБРУАР-MАРT 2021.

»» Ђуро Шкаљац се говором посљедњи пут опрашта од Ненада Трбојевића Перише
чио у организовање
српског народа на Кордуну. 1991. године добровољно
се активира у ЈНА у касарну Логориште под командом
пуковника Боре Ерцеговца.
У једној злочиначкој акцији хрватске војске на Коранском мосту бива заробљен, а
потом ослобођен у размијени заробљеника у околини
Петриње.
Како нам је рекао Трбојевићев командант Боро Ерцеговац у то вријеме касарна Логориште је била једина коју Хрвати нису контро-

лисали, од укупно 24 војна
објекта у Карловцу. У Логоришту је био једини случај
да је јединица изводила најтежу борбену војну радњу –
борба у окружењу и пробој,
то је била највећа тенковска
битка послије Вуковара.
– Наша касарна је била
пуна војних ефектива. Ненад
Трбојевић је међу првима са
једном малом групом бораца дошао да брани Логориште – посљедњи бастионик
у Карловцу. Као тенкиста је
био неухватљив за противтенковске пројектиле. Истицао се изузетном храброшћу
и због тога омиљен међу борцима. Нажалост, заробљен је

УСКОРО КЊИГА О ЛОГОРИШТУ
Пуковник Бора Ерцеговац је најавио промоцију књиге,
21. септембра гдје ће по први пут изнијети у јавности
комплетну истину везану за Логориште. Тог дана, би се
поред промоције одржао и помен страдалима. Постоје и
озбиљне назнаке да ће и једна од улица на Бусијама да
добије име у част жртава Коранског моста. Овом настојању
како нам је рекао Бора Ерцеговац поред СУБНОР-а Београд,
придружила се и Општина Земун, као и предсједник Савеза
Срба из региона Миодраг Линта.

на Коранском мосту, послије
и размијењен гдје је исто доживио голготу.
Учесник је свих борбених
акција у 21. Кордунашком
корпусу на Кордуну и околини, а посебну активност исказао је у Републици Српској
на брду Цер приликом пробијања Коридора у саставу
здружених јединица МУП-а
РСК када је и тешко рањен.
Ђуро Шкаљац предсједник Удружења 8. Кордунашка НОД, се говором такође опростио од Перише наглашавајући да је Трбојевић
био изузетан пријатељ и борац који је у свом срцу носио
Кордун и његов народ.
– Растајемо се од заљубљеника наше Петрове горе, њене околине, која је у
њега усадила пожртвовање,
љубав и живот са којим је живио до посљедњег даха. Нека остане заувијек запамћена његова преданост праведним циљевима борбе српског
народа, љубави према отаџбини и свим Кордунашима.
ДРАГАНА БОКУН

Представљен документарaц Источно од Cарајева

Д

Село Липар у општини Кула, у Бачкој, основано је прије тачно сто година, 1921. године, као колонија српских
добровољаца из Првог свјетског рата.
Српски добровољци, „солунци”, поријеклом из Лике,
Херцеговине, Далмације и других крајева, као судионици национално-историјског феномена који се популарно
назива „краљева колонизација”, добијају тада од власти нове државе, као награду за учешће у ратовима за
ослобођење свих наших крајева, земљишне посједе и
парцеле у плодној бачкој равници, насељавајући пустару
Емушић, а село добија свој првобитни назив Соколац.
Поводом стогодишњице оснивања села, мјесно Удружење потомака и поштовалаца солунских добровољаца одлучило је да покрене акцију довршења споменика
солунским добровољцима. Циљ акције је да се, са обје
стране постојеће бисте Краља Петра I Ослободиоца, на
каменим постаментима поставе ливене бронзане плоче са именима свих 211 добровољаца, оснивача села.
У ту сврху, Удружење је упутило позив за донацију средстава потребних да би се овај културно-историјски важан пројекат остварио. Свечано отварање споменика
планирано је на дан празника Велике Госпојине, 28. 8.
2021. године. Информације о начинима на које се могу
извршити донације и донаторима доступне су на сајту
www.soluncilipar.rs.

окументарни филм
Источно од Сарајева представља прву, скраћену верзију
будућег документарног филма о културно-историјским
споменицима у Источном
Сарајеву, каже аутор филма
Марко Марјановић. Он истиче да се тематика филма базира на истраживању и обиљежавању културно-историјских споменика у Источном
Сарајеву.
– Сама идеја о снимању
једног оваквог филма настала је током мог учествовања
на семинару у организацији
Института за младе Култ са
Илиџе, гдје је између осталог
било и ријечи о локалним грађанским иницијативама. Након прикупљених информација, и одабира саговорника
почело се са снимањем – истиче Марјановић.
Он каже да, с обзиром да
на територији Источног Сарајева постоји вјерска баштина
три највеће конфесије у Републици Српској, првобитни план је био да представници три вјерске заједнице
узму учешће у документарном филму.

– Представници Српске
православне цркве и католичког Друштва сестара служавки малога Исуса су прихватили учешће, док Исламска заједница у БиХ није хтјела да
изађе у сусрет и једном свом
имаму или другом стручном
лицу одобри учешће, како би
се из прве руке упознала култура исламских вјерских објеката и мезарја на подручју данашњег Источног Сарајева –
рекао је Марјановић у разговору за Катеру.
Марјановић додаје да је
током периода снимања локалитета истражен већи број
историјских налазишта, што
уједно представља реализацију другог дијела овога пројекта.
– Други дио ће бити мапирање ових локалитета и уношење основних података на
Гугл мапе, како би било ко, ко
се одлучи да користи ту апликацију у нашем граду, могао
из прве руке видјети каквим
културно-историјским богатством располаже наш град –
додаје Марјановић.
Према његовим ријечима, као и сваки град, тако и

Источно Сарајево посједује
богату историју, испреплетану многим војскама, царствима и државама.
– Иако град службено настаје тек у љето 1993. године, његово данашње становништво што старосједилачко, што пристигло из других
дијелова Сарајева је током дугог низа вjекова, свједочило
о смјенама култура и историјских токова. Сама почетна идеја овога филма је била, да се представи историјски аспект развоја подручја
данашњег Источног Сарајева,
узевши у обзир чињеницу да
прво насељено мјесто у првом
помену Босне код Константина Порфирогенита, се налази
управо у данашњем Источном
Сарајеву, а то је Катера, то јесте Градац на Илињачи – каже Марјановић.
Ток филма прати култу-

ролошко-вјерски утицај три
највеће конфесије у Републици Српској, и њихову вјерску
превласт у одређеним временским периодима.
Велики је број историјских
налазишта и културно-историјских споменика који се налазе у Источном Сарајеву, а
нису истражени ни обиљежени, своју сопствену историју
смо прекрижили, и дјелимично је се одрекли.
Аутор филма и наратор је
Марко Марјановић, сниматељ и монтажер Небојша Павловић, сарадник Зоран Куљанин. Саговорници у филму
су Стефан Мојсиловић, магистар црквене музике и појања
и диригент СПД Слога из Сарајева, Милорад Вујић, протојереј и старјешина Храма
Светог Василија Острошког
у Источном Сарајеву, Бранко Пјевић, етнолог и антрополог из Источног Сарајева,
Ивана Мирковић, археолог из
Источног Сарајева, Ана Марија Кестен, провинцијскa главарицa сарајевске провинције Безгрјешног зачећа блажене
дјевице Марије, Дружбе сестара Служавки Малога Исуса.
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Академија као
заштитник
националног
интереса

У

сали парохијског дома Цркве Светих
Ћирила и Методија у Бусијама, обиљежавању годишњице присуствовали су
академици Крајишке српске академије наука и умјетности (КСАНУ), чланови Управног одбора и гости, али у границама дозвољеног броја због актуелне ситуације са корона вирусом.
Прије него што је почео радни дио, окупљени на обиљежавању прве годишњице од
оснивања, присуствовали су молитви за успјешан наставак рада ове значајне крајишке
установе основане 29. фебруара 2020. године у Београду. Молитву, а касније помен упокојеним академицима мр Мили Дакићу, Васкрсију Јањићу, др Миодрагу Матицком, Бориславу Дрљачи и Слободану Јарчевићу, као
и свима онима који су своје животе оставили на олтару отаџбине, служио је отац Дарко Кончаревић.
Касније је Кончаревић, иначе и потпредсједник ИО КСАНУ у име Миле Јокића старјешине овог храма, који због
обавеза у парохији није могао да присуствује скупу, поздравио све присутне и уз
његов благослов поручио да КСАНУ увијек може користити све оно што припада
овом светом храму.
Потпредсједник КСАНУ Жељко Кукић,
се обратио присутнима истичући да због болести састанку не присуствује предсједник

ФОТО: Ж. ЂЕКИЋ

ГОДИШЊИЦА ОСНИВАЊА КСАНУ

»» мр Боривој Рашуо, проф.др Милош Ковачевић, јереј Дарко Кончаревић, Жељко Кукић, проф. Никола Тесла

проф. др Дејан Микавица, као и још неколико академика који су били позвани.
Кукић је истакао да је за потребе ове организације оспособљена канцеларија коју
дијеле Културна заједница Крајине и КСАНУ и да се она налази на Савском тргу бр. 9
у Београду.
– Све већи број угледних људи исказује
интересовање за чланство у Академији. Навешћу да је сада наш члан еминентни проф.
др Момчило Матић један од највећих ауторитета по питању исхране. Разговарали смо
са још неким истакнутим личностима који
су изразили жељу да учествују у нашем раду.
Добили смо просторе за одржавање наших
активности у Гимназији у Сремским Карловцима, вјековима једном од културних средишта Срба. У Новом Саду су нам изашли
у сусрет Архив и Музеј овог града, ГО Сурчин, Вукова задужбина, манастири Раковица и Крушедол и још многи други, на чему
им се овом приликом захваљујем – рекао
је Кукић и додао да је приоритетни задатак
уређење сајта КСАНУ (www.krajiskasrbskaakademija.rs) како би на прави начин представили своје циљеве, Одјељења и њихове
чланове, фото и видео галерију, контакте и
многе друге ствари.
– Радимо на успостављању веза КСАНУ
са дијаспором. У току је оснивање Одбора у
Чикагу на чијем челу би био проф. др Бра-

нислав Кончаревић, затим са Савјетом Срба у Словенији и Француској, као и са Србима у региону. Припремамо се за велику
промоцију КСАНУ у Београду, када то услови буду дозвољавали, а очекују нас и радне
посјете Сомбору, Бијељини, Вуковару. Пружићемо помоћ, у границама наших могућности и у сарадњи са другим организацијама, пострадалим Србима од земљотреса на
Банији, а организоваћемо и донаторско вече
чији би сав приход ишао за јачање КСАНУ –
рекао је, између осталог Кукић, додајући да
се тренутно ради на изради чланских карата, а такође је поменуо да би 13. јула на Павлов дан, била обиљежена и слава КСАНУ.
О даљим активностима академије осврнуо
се и члан Предсједништва проф. др Милош
Ковачевић који се налази на челу Одјељења
за српски језик, књижевност и писмо. Он је
изнио занимљиву тезу о идентитетским питањима Срба, нагласивши жељу појединих
свјетских центара моћи да се Србе поистовјете са појмом Србијанци.
– На тај начин покушава се угрозити српски идентитет ван матичне државе. Морамо
се као народ по овом питању активирати у
супротном ћемо као народ нестати. Очекујем да ће се вршити притисак на предсједника Вучића да се направи унитарна БиХ. У
пројекту који су Нијемци направили пише да
ће тамо бити српско-босански, хрватско-бо-

сански и бошњачко-босански језик, како би
се касније, по њиховој замисли, све то свело на босански језик. А ако се језик сведе на
босански онда ће се Хрвати, Срби и Бошњаци свести на Босанце и у томе видим значај
очувања српског језика и Срба на свим просторима региона – истакао је између осталог проф. др Ковачевић.
Он је нагласио да ће КСАНУ значити много више када иза ње буду видљиви конкретни резултати.
У расправи су учествовали и мр Боривој
Рашуо, проф. Никола Тесла и други учесници састанка углавном истичући да се КСАНУ
може одржати само ако буде имала одређене видљиве активности. Оне би се огледале
кроз одржавање трибина, издавањем монографских публикација, зборника научних
радова, организовањем изложби, промоција
књига, одржавањем концерата чији би основни циљ био да њихови садржаји утисну печет
времена у наше доба и у наступајуће године, управо како је на оснивачкој скупштини
говорио и предсједник КСАНУ проф. др Дејан Микавица.
На крају скупа, цркви на Бусијама, односно црквеној библиотеци, остављено је више
књига и публикација са простора Крајине,
како би они који овдје долазе имали прилику да виде историјат српског народа са тог
подручја.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ЉЕКОБИЉЕ – ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЕ ОД ОРГАНСКОГ БИЉА

Најтраженији производи у вријеме
пандемије стижу из Херцеговине
уди којима је далеко да
етарског уља лаванде, смиља,
Љ
посјете југоисток Франжалфије и вријеска.
цуске и чувену римску ПроУ Љубињу је потпуно заБЕРАЧИЦЕ – ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО САВИ

К

олико је тога важног сликар Сава Шумановић уписао у сремски триптих! Када се правилно ишчитају Берачице немоћ постаје радост,
страдање васкрсење, а расуло побједа… Није
претерано рећи да је баш ово Шумановићево
дјело – Шидска блага вијест, јеванђеље по Сави!
Почетак Другог свјетског рата и стварање
НДХ Саву је затекло у Шиду, живио је са мајком у породичној кући. Границе нове окупације Шид су отргнуле од Србије, а ново безакоње прво забранило ћирилицу и српски
језик. Сава је гледао шта се насилнички ради и наставио сликати, и више и брже. Његов уобичајени потпис ћирилицом на завршеном дјелу сада је постао законски прекршај. Из протеста одлучује да се више неће
потписивати јер ако нема ћирилице ни његово се име не да правилно записати. Тада
уписује само годину у којој дјело завршава.
На платнима из окупације остају бројеви –
жиг у времену неслободе.
На Велику Госпојину 1942. у кућу Шумановића долазе тројица усташа са налогом за
хапшење. Био је крив што је угледан, богат и
образован – Србин. Боје Берачица тек што су
се сушиле на штафелају. Завршио их је два
дана раније. Са око 120 шидских Срба убијен
је послије стравичног мучења на православном гробљу у Сремској Митровици.
Шта нам је Сава Шумановић завјетовао
кроз своје Берачице?
То су шидске жене које беру дозрело грожђе у времену зла. Примјетно је да нигдје не-

ма мушкараца иако је уобичајено да тешке
сепете носе и товаре снажне мушке руке, а
да их оне њежније пуне берући гроздове. Овдје жене и беру и носе.
Гдје су им мужеви, синови, браћа?! Они су
по затворима, мучилиштима, на вjешалима.
Жена која воли наставља живот у окупираном Срему – Савиној персонификацији
поробљеног свијета. Иако су пољски радови
тешки шидске жене су једре, стамене, ведре,
чак натприродног држања. Уз то, оне су чисте, уредне и утегнуте – чиме умјетник наглашава жртвену ријешеност њиховог духовног
и врлинског бића. У њих се кроз умјетника
слива снага и пркос поробљених мужева, синова, браће. Цијелог једног народа!
Жртвом освећена жена у Савином дјелу
постаје преносник новог живота, први проточник смисла, васкрсења, побједе. На слици је такође примјетно да уз винограде рађа
житно поље, иако жито и грожђе не дозријевају истовремено. У овом симболу умјетник открива природу у служби коначног противника злу. Природа се побунила, из побуне
измијенила своје циклусе. Зато сада брже и
обилније рађа. Она жели да нахрани преживјеле, да оснажи слободне!
Сава Шумановић потпуно смирено одлази на стријељање, чак окупан и свечано обучен. Мајку је пољубио у руку дубоко увјерен
да ће живот побједити. Видио га је у непокору који се рађао у виноградима Срема! Који
се рађао кроз побуњену жену! ГОРАН ЛУЧИЋ

вансу, најбољу алтернативу
могу да пронађу у Љубињу.
На истој надморској висини
од 420 метара уживаће у љепоти поља прекривених лавандом, смиљем и осталим
љековитим биљем. За развој
херцеговачке Провансе заслужна је фирма Љбиље – Љекобиље чија поља и плантаже,
посебно у јулу, у вријеме жетве, остављају путнике намјернике без даха.
У времену када је актуелна борба против корона вируса тешко је срести туристе. Ипак, захваљујући бренду Љекобиље у иностранству
не јењава интересовање за
Љубиње и Херцеговину.
Наиме, интересантно је
да свјетским специјализованим сајтовима за глобалну
инфраструктуру није промакло да укажу да се управо у
Љубињу у вријеме кризе изазване корона вирусом производе веома актуелни и потпуно јединствени производи.
Према истраживању њемачког Института Макс
Планк на ћелијском нивоу

показало је да би слатки пелин могао помоћи у борби
против болести која је однијела више од милион живота
у свијету.
Чај од слатког пелина само
је један од органских производа из богате понуде гласовитог
херцеговачког бренда Љекобиље. У широком асортиману, само у Љекобиљу се може
наћи чај од смоквиног листа и
коре брекиње који су најбољи
избор за дијабетичаре или вријесак, аутохтоне херцеговачке
биљке широког спектра љековитог дјеловања. Истражите сами колико има истине у
тврдњи да га жене купују, а мушкарци пију.
У вријеме пандемије јединствени су и производи за
дезинфекцију руку, направљени у комбинацији етанола и органских хидролата и

ДОСТУПНО И У СРБИЈИ
– Све информације о производима као и опција поручивања
у Србији је доступна преко сајта www.ljekobilje.rs, а могу се
и директно купити у Старој Херцеговачкој кући која се налази
у Булевару краља Александра 210 у Београду, близу Ђерам
пијаце, као и на штанду у склопу Палилулске пијаце.

окружен комплетан процес
производње. Од садног материјала, преко непрегледних плантажа субмедитеранских биљака као што су
смиље, лаванда, жалфија,
тимијан, вријесак, рузмарин, милодух, ехинацеа, невен, прави се више од 250
готових производа по најсавременијим технолошким
стандардима.
У посебном погону се производе козметички препарати и мирисне кесице.
– Наше ноћне и дневне
креме од лаванде и смиља су
потпуни хит међу дамама које препознају прави квалитет.
Креме су потпуно природне
и уз стручни надзор рађене
су по највећим технолошким
стандардима. Извозимо их у
Америку, Швајцарску и Русију – прича Слободанка Поповић, извршни директор за
производњу.
Љбиље је познат и као једини произвођач биљних капи
органске производње на Балкану. У понуди је више од 50
врста. Од смокве, дренове и
вранилове траве, вријеска, коприве, ехинацее…
– Производимо и високо стандардизована етарска
уља. Она су погодна за масаже. Планирамо производњу
крема од смиља против стрија и ожиљака.
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ХРВОЈЕ ЗЕКАНОВИЋ ЈЕ ФАШИСТА ОДНОСНО
ВАТРЕНИ ПРИСТАЛИЦА УСТАШКОГ ПОКРЕТА

Предсједник Посланичког клуба Хрватских суверениста у Хрватском сабору Хрвоје Зекановић још једном је
потврдио да је фашиста, односно ватрени присталица
усташког покрета и поглавника Анте Павелића, оцјењује предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Зекановић је током гостовања у емисији Црвена линија
на Н1 изнио низ потпуних и најбезочнијих лажи и измишљотина да се у Београду велича фашистички режим из времена Другог свјетског рата, да се награђују ратни злочинци у Бањалуци и да је Хрватска водила
одбрамбени рат јер су је Срби из Србије и БиХ напали и
покушали освојити. Поред тога, фашиста Зекановић је
у емисији поновио свој став да је усташки поздрав „За
дом спремни” легитиман. Добро је познато да су скоро
све хрватске паравојне, војне и полицијске јединице током рата, а не само јединице ХОС-а, користиле поздрав
„За дом спремни” из разлога јер су им усташе и њихова
злочиначка идеологија били узор у освајачком и агресивном рату који су водили против Срба. Став фашисте Зекановића да је усташки поздрав „За дом спремни” легитиман подржава већина посланика Хрватског
сабора и већина хрватског народа.
Линта истиче да бројне чињенице показују да је Хрватска
профашистичка држава. Један од бројних доказа јесте и
чињеница да је усташки поздрав „За дом спремни”, под
којим је извршен геноцид над српским народом у НДХ,
озакоњен у Хрватској још 2001. године за вријеме Владе Ивице Рачана. Тадашње Министарство управе је донијело одлуку да је статут Удружења бојовника ХОС-а са
поздравом „За дом спремни” у складу са законом. Влада Андреја Пленковића заступа профашистички став да
је у одређеним приликама могуће да се користи „За дом
спремни” и да треба правити разлику између усташког
поздрава „За дом спремни” из времена Туђманове Хрватске и усташког поздрава „За дом спремни” из времена Павелићеве Хрватске. Високи прекршајни суд је
прошле године донио скандалозну, али очекивану одлуку да „За дом спремни” на почетку Томпсонове пјесме
Бојна Чавоглаве није чак ни прекршај против јавног реда и мира иако се ради о злочину из мржње.
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редсједник Савеза
Срба из региона Миодраг Линта истиче да
је Сарајево највеће стратиште српског народа на подручју БиХ у протеклом рату.
Након убиства старог свата
Николе Градовића 1. марта
1992. године од стране муслиманских екстремиста почео је општи напад на Србе
у Сарајеву.
Бројне чињенице показују
да је Сарајево претворено у
највећи концентрациони логор послије Другог свјетског
рата у коме су припадници
муслиманских војних, полицијских и паравојних формација убили више од 8.000 Срба. Србима су се свакодневно
дешавала брутална и свирепа убиства, мучења, силовања, хапшења, одвођења у затворе и логоре, отимачина

и пљачка имовине. Највећа
стратишта сарајевских Срба
била су, између осталих, јама Казани испод Требeвића,
логор у бившој касарни Виктор Бубањ, затим насеља Пофалићи, Мојмило, Добриња,
Стуб, Азићи и више од 120
логора и затвора.
Линта подсјећа да бошњачке власти од завршет-

ка рата одбијају да формирају комисију за истраживање
ратних злочина над Србима
у Сарајеву.
Такође, федералне и кантоналне власти у Сарајеву
одбијају да обиљеже бројна
мјеста гдје су Срби убијани
у протеклом рату. Због тога је важно да се на подручју Источног Сарајева изгра-

ди споменик у знак сјећања
на страдале Србе у Сарајеву. Бошњачке власти упорно настоје да умање злочине
и број српских жртава и пошаљу поруку да се радило о
појединачним и изолованим
случајевима.
Међутим, подаци о броју
страдалих Срба у Сарајеву
јасно говоре да се радило о
планском и организованом
злочину. Сарајево је један од
бројних примјера у БиХ да
су српске жртве у односу на
бошњачке занемарене, понижене и мање вриједне. Потпуна је лаж бошњачке стране да је Сарајево био окупирани град односно град под
опсадом. Сарајево је током
рата био подијељен град и
свака страна је бранила територије које је држала под
својом контролом.

Српски народ никада неће прихватити 1. март
као Дан независности Босне и Херцеговине
рпски народ никада нежалост, то није случај са малоС
ће прихватити 1. март
бројним Србима у Федерацији
као Дан независности Босне
БиХ којих званично има свеи Херцеговине из политичких, историјских и других
разлога истиче предсједник
Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Наведени датум je трагичан и крвав јер подсјећа Србе
на нелегално издвајање БиХ
из тадашње Југославије путем прегласавања и убиство
српског свата Николе Гардовића у Сарајеву.
Бројне чињенице показују
да 1. март 1992. године представља увод у рат и почетак
планског страдања и етничког чишћења српског народа
на подручју Федерације БиХ.
Неразумно инсистирање бошњачких политичара и политичког Сарајева на прослави 1. марта је веома лоше и
штетно јер производи подјеле и продубљује неповјерење
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Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
честита грађанима
Републике Српске
29 година од доношења Устава који је
темељ државотворности, легалитета
и легитимитета западне српске државе. Усвајањем Устава 28. фебруара 1992. године заокружено је стварање Републике Српске која је била израз
снажне воље српског народа да живи у миру и слободи.
Српски народ је био принуђен да своју слободу и Републику Српску брани у одбрамбено-отаџбинском рату од
снага које су се залагале да се створи унитарна и антисрпска Босна и Херцеговина. Линта изражава посебну
захвалност српским посланицима који су имали визију
и храброст да 24. октобра 1992. године оснују Скупштину српског народа у БиХ чиме је започео процес стварања Републике Српске.
Линта подсјећа да је послије завршетка рата првобитни
уставни текст доста пута мијењан због антидејтонских
интервенција и бруталних притисака високих представника и отимања бројних надлежности Републици Српској
у области одбране, безбједности, правосуђа, финансија,
пореске политике и др. Због тога је потребно размишљати о доношењу новог Устава чији циљ би био повратак
отетих надлежности у складу са изворним Дејтонским
споразумом. Само досљедно поштовање изворног Дејтонског споразума може бити гаранција мира и стабилности и кључ опстанка Босне и Херцеговине. Свако ко
покушава да руши изворни Дејтонски споразум руши
Босну и Херцеговину и дестабилизује регион.

између српског и бошњачког
народа. Добро је познато да је
СДА на челу са Алијом Изетбеговићем одбила мировни
план Жозеа Кутиљера и тиме послала јасну поруку да се
опредијелила за рат с циљем
стварања унитарне и исламске Босне и Херцеговине без
или са што мање Срба.
Линта оцјењује као бруталну провокацију изјаву јед-

ног од потпредсједника Републике Српске Рамиза Салкића који је позвао да се 1. март
масовно прославља у сваком
граду и да су Бошњаци дискриминисани у Републици
Српској.
Потпуна је лаж да су Бошњаци дискриминисани и
угрожени у Републици Српској јер уживају сва права као
и већински српски народ. На-

га 56.000, а у пракси тај број
је значајно мањи.
Са подручја Федерације БиХ је протјерано око
500.000 Срба, а њихова имовина је систематски уништавана и отимана.
Малобројни Срби у Федерацији БиХ су дискриминисани у низу области, посебно
када је ријеч о запошљавању
у државном и јавном сектору, употреби српског језика
и ћирилице, наставним плановима и програмима у којима стоји да су Срби агресори
и злочинци, повратку отете и
узурпиране имовине, подршке српским организацијама, величању ратних злочинаца, негирању или умањивању српских жртава, протјеривању познатих Срба из
назива улица и тргова и др.

ВАЛЕНТИН ИНЦКО ПОКУШАВА ДА НАМЕТНЕ
КОЛЕКТИВНУ ОДГОВОРНОСТ СРПСКОМ НАРОДУ
исмо које је високи представник
Турковић јавно подржала пресуђеног
П
Валентин Инцко упутио Народној
ратног злочинца Сакиба Махмуљина.
скупштини Републике Српске је апсурдАпсолутно је немогуће говорити о нено и опасно јер покушава да наметне
колективну одговорност српском народу, оцјењује предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта. Инцко у
свом писму јасно каже да би се доношењем одлуке о одузимању одликовања Радовану Караџићу, Биљани Плавшић и Момчилу Крајишнику, који су
у Хашком трибуналу осуђени за ратне
злочине, тобоже скинула колективна
одговорност са српског народа.
Потпуно је јасно да Валентин Инцко најновијом одлуком додатно појачава политичку нестабилност у Босни и
Херцеговини, подстиче мржњу према
српском народу и продубљује неповјерење између Срба и Бошњака. У питању је један од многих доказа да Валентин Инцко дуги низ година пристрасно
обавља функцију Високог представника, да злоупотребљава своја овлашћења и да безуспјешно покушава да про-
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мовише бошњачку тезу о карактеру рата. Инцко је своју пристрасност потврдио много пута понављајући бруталну
лаж да се у Сребреници десио геноцид
и настојећи да развласти Републику
Српску и на силу централизује Босну
и Херцеговину.
Линта истиче да Инцко није осудио
недавни говор мржње Бакира Изетбеговића који је српски народ назвао лошим и када је министар иностраних
послова у Савјету министара Бисера

пристрасном представнику међународне заједнице када одбија да дође на сва
важнија стратишта српског народа, као
и да се упозна са свирепим страдањима
Срба у посљедњем рату.
Очигледно је да је Инцко инструмент
у рукама једног дијела међународне заједнице и бошњачких политичара и интелектуалаца који одавно не скривају отворену мржњу према Србима и Републици
Српској. Један од главних начина притисака на Србе и Републику Српску јесу
политичке пресуде Хашког трибунала.
Бројне чињенице показују да је Хашки трибунал политички суд чији је
задатак био да на основу лажних доказа и лажних изјава свједока сарадника осуди политичке, војне и полицијске функционере Републике Српске и
оправда антисрпску и ратну политику
Алије Изетбеговића и дијела међународне заједнице.
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редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта најоштрије осуђује хапшење бившег припадника Војске Републике Српске
Крајине Саве Грновића (1965)
на аеродрому у Франкфурту
у Њемачкој на основу међународне потјернице расписане од стране Бироа Интерпола Загреб. Против Грновића је
хрватско тужилаштво подигло
оптужницу због наводног ратног злочина на подручју Баније током деведесетих година
прошлог вијека.
Хрватска наставља дугогодишњу политику хапшења
припадника бивше ЈНА и Војске и полиције РСК на основу лажних доказа и свједоче-

ња лажних свједока. Циљ хрватске политике јесте да доношењем хиљада лажних пресуда оправда потпуну лаж и измишљотину да су ЈНА и крајишки Срби били агресори и
злочиначка страна, а Хрвати
жртве и ослободиоци. Права
истина је да су крајишки Срби
водили праведан, одбрамбени
и ослободилачки рат против
усташког режима Фрање Туђмана чији је циљ био стварање
етнички чисте хрватске државе без или са што мање Срба.
Линта позива Министарство правде да упути протест
Хрватској због хапшења Саве
Грновића и захтјева његово
пуштање на слободу. Србија
треба да тражи од Хрватске

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ДА
ЗАХТЈЕВА ДА ХРВАТСКА ПУСТИ
УХАПШЕНОГ САВУ ГРНОВИЋА

да престане са малтретирањем и понижавањем бивших
припадника ЈНА и Војске и
полиције Републике Српске
Крајине. Свако треба да одговара за своја дјела, али је неприхватљиво да се српски борци од завршетка рата хапсе

без конкретних доказа и да се
против њих организују монтирани судски поступци. У исто
вријеме хрватско тужилаштво
ништа не чини на кажњавању
бројних злочина над српским
цивилима и ратним заробљеницима. То најбоље показује
чињеница да је хрватско правосуђе 99 % оптужница подигло против Срба.
Линта поново позива Тужилаштво за ратне злочне у
Београду да коначно почне
да покреће истраге и подиже оптужнице против Хрвата, Бошњака и Албанаца који су наредили и починили
бројне и свирепе злочине над
нашим народом за шта постоје конкретни докази.

ТОМИСЛАВ ЖИГМАНОВ ГОДИНАМА ВОДИ
БРУТАЛНУ КАМПАЊУ ПРОТИВ СРБИЈЕ

П

редсједник Демократског
савеза Хрвата у Војводини (ДСХВ) Томислав Жигманов годинама води бруталну кампању против Србије у
договору са властима у Хрватској, истиче предсједник
Савеза Срба из региона Миодраг Линтa.
Жигманов је више пута
јавно износио безочне лажи
да код Хрвата у Србији влада
велики страх и да су угрожени, да постоји антихрватско
расположење, да се упућују пријетње представницима
хрватске националне мањине
и др. Најновији примјер његове кампање против Србије
јесте прича да су му тобоже
упућене пријетње смрћу. Наиме, Жигманов је путем сајта
ДСХВ и Твитера обавијестио
јавност како му је непознати
пошиљалац путем мејла пријетио да ће доћи у просторије
странке и све их побити. По-

стоји основана сумња да је
претећу поруку Жигманову
послао неко од бивших или
садашњих чланова странке
који су незадовољни и огорчени његовим аутократским
и самовољним понашањем,
као и због злоупотребе средстава у личне сврхе.
Жигманов својим неодговорним понашањем квари
добре међунационалне односе с циљем да се представи

као заштитник хрватске мањине која је тобоже угрожена. Србија поштује и штити
права припадника свих националних мањина, тако и
права припадника хрватске
националне мањине.
Линта оцјењује као врхунско лицемјерје изјаву хрватског премијера Андреја
Пленковића који је осудио
наводне пријетње упућене
представницима Хрватског
националног вијећа у Србији.
Такође, врхунско лицемјерје представља одлука Министарства спољних и европских послова Хрватске да Србији упути протесну ноту у којој се наводе провидне лажи
да су представници хрватске
националне мањине тобоже
изложени бројним пријетњама, увредама и застрашивањима на друштвеним мрежама.
С друге стране бројне чињенице показују да Хрват-

ска у стварности систематски
крши људска и национална
права српских повратника
и стотина хиљада протјераних Срба.
У Хрватској се отима
српска имовина, дешавају
се стални физички напади
на Србе у Вуковару, а организатори и починиоци се не
откривају, хапсе се Срби на
основу међународних потјерница с циљем застрашивања,
организују се монтирани судски процеси против Срба на
основу лажних доказа, доминира говор мржње и нетрпељивости према Србима и
свему што је српско, рехабилитује се усташтво, величају
се ратни злочинци, негирају се или радиклано умањују српске жртве, многа српска села су без струје и путева, посмртни остаци Срба се
не ексхумирају са познатих
гробних мјеста и др.

Неоснован захтјев Јасне Војнић да хрватски буде
службени језик у Сомбору, Апатину и Бачу
отпуно је неоснован захтјев предсјед- оналној мањини. Статус службеног јези- ње 1/3 или 33,3 % становништва. То је даП
нице Хрватског националног вије- ка хрватски има у Граду Суботици иако леко више од 15 % колико је предвиђено
ћа у Србији Јасне Војнић да се хрватски је учешће Хрвата (10%) у укупном броју за националне мањине у Србији. Према
језик уведе у службену употребу у граду Сомбору и општинама Апатин и Бач,
оцјењује предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линтa. Према Закону о
службеној употреби језика и писма локалне самоуправе ће увести у службену
употребу језик и писмо националне мањине уколико национална мањина има
најмање 15% становништва. Према попису станоништва из 2011. године учешће Хрвата у Сомбору (8,33 %), Апатину (10,42 %) и Бачу (8,39 %) је испод законског минимума.
Јасна Војнић је такође затражила да
се хрватски језик уведе у службену употребу на подручју читаве АП Војводине.
Очигледно је да се Јасна Војнић прави
да не зна да је по Статуту АП Војводине из 2009. године хрватски језик један
од шест службених језика у Војводини
тј. поред српског, мађарског, словачког,
румунског и русинског језика. Познато
је да у АП Војводини живи свега 47.000
Хрвата или 2,43% што је примјер позитивне дискриминације према овој наци-

становништва испод законског минимума. Такође, хрватски је службени језик и
у дијеловима града Сомбора и општина
Апатин, Бач, Инђија, Сремска Митровица и Шид односно у 11 насеља у којима
хрватска мањина има више од 15 % становништва.
Линта позива Јасну Војнић да јавно
затражи од хрватског премијера Андреја Пленковића да Хрватска коначно почне да поштује законске обавезе
према преосталим Србима односно да
се српски језик и ћирилица почну употребљавати у пракси. Такође, Линта позива Јасну Војнић да јавно затражи од
хрватског премијера да се српски језик уведе у службену употребу у граду Вуковару гдје је учешће Срба више
од трећине становништва (34,87 %) и
на тај начин испуни законску обавезу.
Према хрватском Закону о службеној
употреби језика и писма локалне самоуправе су дужне да уведу у службену употребу језик и писмо националне мањине
уколико национална мањина има најма-

попису становништа из 2011. године у
Хрватској имају 23 локалне самоуправе
гдје Срби чине више од трећине становништва у којима се не поштује законска
одредба о службеној употреби српског језика и ћирилице. У питању се општине
Двор, Доњи Кукурузари, Крњак, Војнић,
Вргинмост, Грачац, Доњи Лапац, Плашки, Удбина, Врховине, Бискупија, Ервеник, Цивљане, Кистање, Борово, Ердут, Јагодњак, Маркушица, Негославци,
Шодоловци и Трпиња и два града Вуковар и Врбовско.
У великој већини од наведене 23 локалне самоуправе нису постављене двојезичне табле на државним и јавним институцијама (Хрватска пошта, Хрватске
шуме, државна управа, пореска управа,
полиција, центри за социјални рад, основне школе, дјечји вртићи, ватрогасне службе, домови здравља и др). У ниједној од
наведене 23 локалне самоуправе нису
постављени двојезични натписи насеља,
општина и градова иако имају мјеста гдје
Срби чине више од 90 % становништва.

ПОЛИЦИЈА НИЈЕ ПРОНАШЛА
ПОЧИНИОЦЕ ПРОВАЛЕ У
ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ У ШИБЕНИКУ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта истиче да данима након провале у православну цркву у Шибенику полиција још увијек није пронашла организаторе и починице. То
јасно говори да циљ провале и разбацивања икона и другог црквеног инвентара није било користољубље већ ширење
мржње према преосталим Србима у Шибенику
и околини. Такође, градска власт Шибеника на челу са
градоначелником Жељком Бурићем из ХДЗ-а и шибенски бискуп Томислав Рогић нису осудили наведени варварски чин који се десио на Задушнице. На тај начин су
прећутно подржали скрнављење православне светиње у
Шибенику и послали поруку малобројним Србима да им
је најбоље да се иселе или асимилују. Због тога је посебно важно да Делегација Европске уније у Загребу најоштрије осуди наведени напад на православну светињу
и тражи да Хрватска поштује вјерске слободе у пракси.
Линта наглашава да провала у православну цркву Вазнесења Господњег у Шибенику и наношење велике
материјалне штете не представља никакво изненађење. Од завршетка рата до данас у Хрватској се десио велики број напада на православне храмове, парохијске
домове и православна гробља у виду провала, пљачки,
уништавања црквеног инвентара и надгробних споменика, каменовања, скидања црквених застава, исписивања нацистичких и усташких знакова и др. Хрватска
полиција ни у једном случају није пронашла организаторе и починиоце наведених варварских напада нити
су они кажњени у складу са законом. Такође, полиција
није ништа учинила да заштити објекте Српске православне цркве. У питању је један од многих доказа да је
Хрватска, држава мржње и нетрпељивости према Србима и свему што је српско.

ФОТО: ЕПАРХИЈА ДАЛМАТИНСКА

ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

ХРВАТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА НАПЛАТУ
РАТНЕ ШТЕТЕ ОД СРБИЈЕ ДОКАЗ
НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ПОЛИТИКЕ

Хрватски захтјев за наплату ратне штете од Србије за
тзв. великосрпску агресију није ништа ново истиче предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линтa. У питању је један од бројних доказа да Хрватска у континуитету
води непријатељску политику према Србији. Темељ непријатељске политике јесте Декларација о Домовинском
рату коју је Хрватски сабор усвојио 2000. године гласовима свих хрватских посланика. У Декларацији стоји
да су Србија, ЈНА и крајишки Срби извршили агресију
на Хрватску, а Хрватска је тобоже била жртва агресије
и водила одбрамбени и ослободилачки рат. Овог пута
питање наплате ратне штете од Србије покренули су посланички клубови опозиције у Хрватском сабору (Хрватски суверенисти и Мост). Србомрзац Јосип Ђакић им је
у име владајућег ХДЗ-а одговорио да Влада Пленковића такође покреће ту тему према Србији, као и да је Хрватска наметнула Србији пет посебних услова које мора да испоштује у преговорима са ЕУ.
Линта сматра да Влада Србије треба да покрене дипломатску, правну и политичку борбу у међународној
заједници за истину о карактеру рата и страдању српског народа деведесетих година прошлог вијека на подручју данашње Хрватске. Главни кривац за рат је био
усташки режим Фрање Туђмана чији циљ је био стварање етнички чисте хрватске државе. Такође, Влада Србије треба да покрене суштински дијалог са Хрватском
о рјешавању имовинских и бројних других проблема
протјераних Срба и других оштећених грађана. Темељ
дијалога мора да буде Анекс Г „Бечког споразума о сукцеисји” у коме јасно стоји да свим грађанима и правним субјектима морају бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31. 12. 1990. године, а сви уговори склопљени под притисцима и пријетњама морају
бити проглашени ништавним. Бечки споразум о сукцесији је међудржавни споразум који по Уставу Хрватске и
међународном праву има јачу снагу од домаћих закона.
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ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

П

ола вијека од смрти Љубомира Мицића, упечатљиве и непоновљиве
умјетничке личности, јединствене у културном животу
Србије, баш у години када се
обиљежава један вијек Зенита и зенитизма, захваљујући
с(а)вjести и залагању неколицине прегалаца – покренута
је иницијатива да се заштити
од пропадања његов гроб који
се налази на београдском Новом гробљу, као и да се плате
заостали трошкови гробнице,
које више нема ко да плаћа.
Ријечи из манифеста Мицићевог покрета, Во имја зенитизма, које су 1972. дали
да се урежу Бранислав Скробоња и Миломир Њежић, засјале су поново са споменика Мицићу и његовој вољеној
Анушки, а крај њихове вјечне куће одржан је пригодан
комеморативни скуп и, симболичним чином постављања крста, званично завршена обнова.
– Не догађа се често да се
у једној календарској години
поклопи више важних јубилеја, и да су сви они у вези с
нашом авангардом: један вијек Зенита и зенитизма, вијек
српског дадаизма, пола вијека од Мицићеве, а 60 година од смрти Анушке Мицић,
као и 120 година од њеног и
рођења Драгана Алексића –
истиче др Предраг Тодоровић, виши научни сарадник
Института за књижевност и
умјетност у Београду, вели-

ФОТО: ВИКИПЕДИА

У години јубилеја авангардне умјетности
обновљен гроб Љубомиру и Анушки Мицић

»» Зоран Стефановић и Предраг Тодоровић
ки познавалац и поштовалац
српске авангарде.
Он тренутно ради на монографији Зенитодадаизам у
српској књижевности, уз коју
ће ићи и репринт четири српске дадаистичке ревије: Да-да-Танк, Дада џез, Дада-Јок
и Зенит-Експрес Дада-Јок 2.
– Кад је у фебруару 1921.
Љубомир Мицић у Загребу
покретао своју Интернационалну ревију за уметност и
културу, како је стајало у поднаслову Зенита, није ни слутио да ће тиме промијенити
историју наше књижевности,
културе и умјетности за сва
времена! Један вијек послије, јасно је да су часопис Зенит, покрет зенитизам, као
и сам Мицић, најзначајније
појаве српске авангарде. У,
за авангарду, доста дугом тра-

јању часописа (1921–1926), у
објављена 43 броја, Мицић је
изградио и себи и нама споменик за живота.
Да би и овај други – споменик за вјечност брачног
пара Мицић остао сачуван,
Тодоровић је покренуо сасвим конкретну иницијативу, са Зораном Стефановићем, драмским, филмским и
стрип умјетником. Одбор за
обиљежавање годишњица зенитизма оформљен почетком
2020. радио је у саставу: Бранислав Скробоња (Мицићев
пријатељ, преминуо лане),
Тодоровић и Стефановић, а
уз потпору Института за књижевност и умјетност, Културне мреже Пројекат Растко
и Удружења драмских писаца Србије.
Тим поводом обратили су

се разним институцијама, као
што су Министарство културе, Град Београд, Секретаријат за културу Града Београда,
Управа Новог гробља... Захваљујући свесрдној и изузетно
ефикасној помоћи Оливере
Вучковић, директорке Завода
за заштиту споменика града
Београда и Драгана Балтовског, директора ЈКП Погребне
услуге, Анушка и Љубомир добили су и један од најљепших
поклона и то у години великих јубилеја!
– Тиме се, надамо се, на
достојан начин одужујемо
свим овим нашим умјетницима, који су уписали име српске авангарде на свјетској мапи тог непоновљивог, инвентивног и револуционарно-радикалног покрета – вели Тодоровић, не кријући радост

што на овај начин макар донекле, и као заједница, исправљамо велику неправду нанијету барбарогенију Мицићу,
заборављеном, скрајнутом и
униженом током посљедњих
деценија живота, али и дуго
након смрти.
Баш због те и такве тужне
судбине и крајње неправедног
третмана којим се ондашње
друштво „одуживало” генијалном умјетнику, у сриједу
су се на Новом гробљу стекли, и поклонили сјени Мицића, зналци и поштоваоци те
одиста предуго запостављене
личности. Били су ту и ауторка Трезора Бојана Андрић, која је забиљежила и ону све до
сада прећутану причу, Љубомир Кљакић, Божидар Зечевић, те млади Јован Скробоња, насљедник Бранислава.
– Данас сам овдје због тога што од младости гајим дубоко поштовање према мом
имењаку Мицићу кога сам
открио захваљујући филму
Сплав Медуза Бранка Вучићевића, а потом и фасцинантном репринту Зенита – рекао
нам је Кљакић, такође ванредно свестрана личност и
стваралац, човјек који се на
челу СКЦ нашао у правом
тренутку да би кумовао настанку новоталасне музичке
сцене, али и легендарне стриповске Треће генерације, а
на челу Издавачке куће
успијевао да препозна значајне ауторе и дјела.
– Волио бих да се њего-

во дјело и лик врате на велика врата, да нове генерације
стасавају са свијешћу о његовој величини и значају, са којом му и ја данас скидам капу и кажем: „Свака ти част,
био си и остао велики човjек
и умjетник”.
И Божидар Зечевић, угледни наш теоретичар, и историчар филма и аутор књиге
о српској филмској авангарди, на Новом гробљу се нашао
не би ли одао почаст изузетној
личности наше културе којој се нисмо ваљано одужили.
– Није довољно познато да
је управо генијални Мицић,
сасвим независно од Ејзенштајна, истовремено, а можда чак и прије Руса коме су
за то припале заслуге, открио
и примијенио принцип монтаже у умјетности – истакао
је Зечевић, који је као дијете упамтио Љубомира Мицића „из краја”, док је продавао
жваке и жилете на скверу крај
Каленића, а да никада није
ни помислио да прода неко
своје дјело!
Тако је, у друштву одабраних, пола вијека након тужне
и усамљеничке, недостојне
смрти умјетника у старачком
дому у Качареву, те скромне сахране на Новом гробљу,
гробница 512 на парцели 66
добила значај који заслужује, а Мицић – почаст која му
је предуго ускраћивана, и поштовање какво је одавно заслужио. МАРИНА МИТРОВИЋ
/ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

АНТИРАТНА ПРИЧА ПРОЖЕТА ПРОШЛОШЋУ

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

Николина Бајић: Какво је човјечанство које дозволи да дјеца изгубе дјетињство?

М

лада Дрварчанка, која се након рата досељава у Бачку Паланку, Николина Бајић (рођена Петровић) у септембру прошле
године издаје свој првенац, роман под називом Ашлама чудно име за трешњу.
Ашлама је стара сорта трешње, али за
Николину то је симбол дома, огњишта које спаја мир, загрљај, глад, бол, срећу и тугу. Мјесто гдје су се окупљала дјеца из краја.
– У мору зла она симболизује добро. Имала је укус дјетињства. И данас та трешња пркоси времену, дочекује и испраћа – рекла
нам је Николина Бајић.
У књизи можемо видјети како се на рат
гледа невиним очима дјетета. Вратићемо
се у тужне, несрећне деведесете, на простор Босне и Херцеговине, Николинин родни Дрвар. Главни јунаци су унука Нина, ђед
Бранко, бака Славенка и праунука Теодора.
„…Одзвањале су јој речи: рат, Марков
отац, погинуо, нестали… Села је на своје место и покрила лице длановима. Језа је пролазила кроз тело, страх је био неописив, а
није разумела то осећање. Рат, то је тај рат,
говорила је себи у браду, то је место где је

»» УСПОМЕНА ИЗ ДРВАРА:Николина Бајић у наручју баке Славенке

ђед отишао, место где нестају,
где буде да их нема…”
Бајићева је жељела да пренесе на папир своје најдубље
емоције према људима који су
је одгајили и научили да не треба мрзити, него опростити, али
никако заборавити.
– Хтјела сам књигом да поставим питање прошлим и будућим генерацијама: „Какво
је човјечанство које дозволи
да дјеца изгубе дјетињство?”
За мене је дјетињство темељ
личности.
„Нисам волела рођендане,
јер сам увек желела исти поклон који нисам добијала већ
дуге три године. Желала сам да
рат престане. Да ли је то била највећа жеља коју баш нико није могао да испуни? Ко
је могао да испуни ту жељу?
Одавно сам престала да верујем у виле и вилењаке, у Деда Мраза и чаробњаке. Да престане рат, била је једина жеља. Неиспуњена.”
Тешке ратне године су је натерале да брзо
одрасте, и да прихвати све шта живот доноси. Без горчине, без мржње и тешких ријечи.
– Све преживљено ме је нагнало да помажем онима којима је помоћ потребна и
држим се: „Пружи, дохватићш.” Моја прича
је антиратна, али је настала да се не заборави страдање. Стављањем на папир, осјећала
сам ослобођење од бола душе.
Поред ове дирљиве искрене приче, Николина Бајић је дошла на идеју да се ова њена
прича драматизује.

– Намјера је да буде прилагођена и малим и великим сценама, као и школским позорницама јер страдање не смије да се заборави како због жртава и њихових породица,
тако и због будућих генерација. Идеја ми је
да одређени проценат од улазница иде у хуманитарне сврхе. Писана је срцем и душом
и од срца је поклањам за боље сутра.
Ова млада Дрварчанка је сама финансирала штампање књиге, али јој је овог пута потребна помоћ у реализацији идеје везане за
сценарио. Ко жели да се прикључи овом подухвату и подржи Николину Бајић може се
јавити на мејл petrovicnikolina1986@gmail.
com.
ДРАГАНА БОКУН
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ОД БАНИЈЕ ПРЕКО КОСМЕТА ДО СРЕМА – ЖИВОТНА ИСПОВИЈЕСТ ГОРДАНЕ МАРТИНОВИЋ ВУЈАНОВИЋ

прага је био луксуз којем нисам дала да егзистира у мени. Такве мисли би ме растужиле
до те мјере да би сузе саме навирале и текле
сатима. Морала сам да сузбијем то у себи и да
наставим живот у неком прагматичнијем духу. У тим првим годинама избјеглиштва, просто није било надхнућа или је оно било спутано неким реалнијим стварима. Како су године
промицале, а ја сазријевала и сва сјећања која никад нису престала да навиру постајала су
дио мене. Све сам их храбрије подносила и све
се јаче носила са њима, те ми је то дало снагу
да се поново ухватим у коштац са стиховима.
Пише родољубиву, љубавну и мисаону поезију. Пише и прозу, али она је за сада у облику краћих форми.
– Од написаних краћих прозних фрагмената могао би да настане роман, ако нисам
нескромна у својим плановима.
Ужива у послу са младим људима који имају
између петнаест и деветнаест година иако како каже у раној младости није себе замишља-

ла као наставника, док сада мисли да ради посао који воли највише на свијету.
– Дјеца су дивна и умију да слушају ако им
приђете на прави начин. Интересује их судбина и историја нашег народа више него што ми
то мислимо. Наиђем и на њихова интересовања за национална питања, заинтересујем их
причом о врло извјесном нестанку нашег језика уколико не промијенимо свој однос према њему. Импонује им када из њих ипак извучем раније стечена знања о културној заоставштини нашег народа или када их натерам да
уз све информације са инстаграма, тик-тока
и сл. апликација ипак усвоје и неке из области културе и књижевности.
Наш народ, страдао је кроз вјекове, и опет
се дизао из пепела. Данас жртве логора свједоче о страдањима заробљеника, о свом искуству
са таквом снагом, и психичком стабилношћу.
– Наши родитељи су дјеца тих робијаша. Од
својих родитеља су слушали њихове страшне
приче не само о Јасеновцу, већ о збјеговима,

У ДУШИ КРАЈИШНИКА…

У души Крајишника
Има мјеста за стотине мука .
Носиће их цијелог живота,
А неће себи дозволити да закука.
Животом се куне, а највише га воли.
И када пече и када боли,
он гази даље и Богу се моли.
У души Крајишника
јата пуста птица пјевачица.
Пјевају радост са његова лица.
Пјевају љубав, рад и слогу;
на рамену жива глава,
кров је над њом,
а у њој здрава дјечица.
У души Крајишника ливаде и ријеке,
пуста поља и шуме зелене…
шуме и хуче вјетром ношене
кроз пропланке пусте душе прогнане.
Сунце му сине када се у сну
окупа у потоку дјетињства свога.
На том се сунцу цијели дан грије
и само чезне за још таквих снова.
У његовој напаћеној, великој души
сјени предака, згаришта кућа,
збјегови, сирочад,крв врућа,
сузна јутра и јауци у сванућа.
Навикао да боли тај живот
што ће га упркос свему, радо живјети
у души својој, све недаће трпјети,
а он ће газити даље, вољети и пјевати.

спаљеним кућама, болестима које су им морилe дјецу, а онда и сами морали у тракторе и
приколице покупити ситну дјецу и нешто најбитнијих ствари, оставити све оно за шта су
цијели живот радили и кренули у непознато.
Снажан и јак ум никада не посустаје, већ засуче рукаве и креће изнова. То су наше мајке
и очеви, то смо и ми добрим дијелом јер нас
води та њихова снага коју су нам оставили у
аманет. Ми смо свјесни да их не смијемо изневјерити, али у исто вријеме смо дужни исто
то пренијети и на нашу дјецу. ДРАГАНА БОКУН

МИЛЕНА СЕВЕРОВИЋ: ПЈЕСНИК НЕ МОЖЕ ОПСТАТИ БЕЗ СВОГ ЈЕЗИКА
р Милена Северовић, дјечЈАСЕНОВАЦ
КРОЈАЧКА РУЖА
Д
ји стоматолог и писац рођена је у Копривници гдје је
завршила и основну и средњу школу као једна од најбољих ученица. Већ са 9 година
је показала љубав према писаној ријечи, а од петог разреда,
зидове њене школе красили су
њени стихови.
У српску књижевност увели су је Драгомир Брајковић
и Мира Алечковић.
– На свом књижевном путу
срела сам много дивних лица,
од Загреба до Београда. Неки од њих су ми помагали на
различите начине. Највише
Драгомир Брајковић који је
долазио кoд нас у Франкфурт.
До сада је објавила 19 књига прозе и поезије. Прво је почела да објављује у Загребу за
дјечје часописе Радост и Модра ласта, да би након тога
њена поезија ушла и у читанке. Почетком деведесетих када више није могла да објављује у хрватским часописима, објављивала је у Просвјети Загреб.
– Када сам дошла у Србију
1994. постала сам члан Удружења књижевника Србије и
редовни члан Матице српске
у Новом Саду. Прва која ме је
примила је Мира Алечковић,
гдје сам објављивала своје пјесме у дјечјем часопису Змај.
Северовићева се бави и
преводилачким радом, има
три књиге преводне књижевности.

Тврд крик
мојих најмилијих
иза бодљикаве жице
сув страх
утиснут у очи дјетета
умјесто зјенице
што су допутовали летњих дана
сточним вагоном
до своје задње станице
и ма гдје пошла
носим њихове
ножем однешене животе
разасуте око крста
најљуће пречанске Голготе
станују, ту негдје
у висини мојег срца
и куцају ослијељелим страхом
моји стари немири...
Ноћас Господе
кад ти њихова имена
у својој молитви донесем
и запалим свијеће
за помен мртви
буди милостив
обасјај пут и дај смирење
изгнаном праведнику и закланој жртви

Једна је Гетеов град у којој
се налази преко 30 њемачких
пјесника, превела је 100 пјесама Хермана Хесеа, као и пјесме Маше Калеко.
– Хесе је на српски језик
преведен готово у цјелини, само нису његове пјесме. Биле су компликоване, јер су на
германском језику. Пјесникињу Машу Калеко сам прва превела на српски језик.

(О ЧЕМУ РУЖА ЗИМИ САЊА )

Што ради црвена ружа
зими кад хладноћа влада
и снијег све у бијело овије ?
Она се шћућури и покрије
капом и шалом светог Николе,
затвори очи, у сан се сакрије .
А кад стигне прољеће
и покаже своје лице ,
сунце угрије зрак и земљу,
растепу се љубичице ,
у априлу она се буди :
и са облацима,
сунцем и лептирима
дуго се поздравља и љуби .
Свако јутро сунце јој тепа,
обилазе је пчеле ,
а један анђео јој се диви
и говори како је лијепа .
И тада , за Свету Тројицу
нагиздана , сва заблиста ,
расцвјета се и порасте
и маше мају сретна дуго
преко цвијета , жбуна,
пупољка и преко листа .

Спада у најзначајније њемачке пјесникиње, јеврејског поријекла је.
Маша Калеко је имала турбулентан живот, 1938. године
морала је напустити Берлин и
отишла је у Америку. Међутим, није могла без њемачког језика, напушта Америку
и одлази у Цирих.
– Ми се фантастично разумијемо јер ни ја нисам могла

без српског језика. Када изгубите завичај, можете се прилагодити, али ако сте пјесник
ви то не можете јер тражите
свој језик. Ја сам морала напустити Франкфурт и доћи
живјети у Србију.
Стихови Милене Северовић су се нашли и у многим
антологијама. Тако се нашла
у Антологији коју је приредио
Перо Зубац Кад срце засветлу-

ца, Велик си онолико колико си
мали Татјане Олуић, Антологији српске поезије Ненада
Грујичића.
Бљесак је преживјела у Копривници, гдје је иза затворених врата писала пјесму Јасеновац. Рат је провела између
Копривнице и Франкфурта на
Мајни. У Србију се преселила
12. 5. 1998.
– Дио фамилије страдао

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

рофeсор и пјесник Гордана Мартиновић
Вујановић рођена је на празник Светог
Стефана 1973. год у Глини, а одрасла у
селу Мартиновићи. У Глини је завршила гимназију, а Филолошки факултет у Приштини.
Сада је њен дом у Старој Пазови гдје већ
пуних двадесет година ради у Економско-трговинској школи Вук Караџић. Мајка је двоје
дјеце, петнаестогодишње Ане и тринаестогодишњег Драгана.
Записе своје душе почела је да исписује
још у првом разреду гимназије, али је њених
преко триста пјесама остало у родној кући
тужне 1995.
– У избјеглиштву сам покушавала да пишем, али сам брзо схватила да трагедија која
је задесила мене и мој народ сваку потенцијалну тему ставља у оквире те трагедије и сваки написани стих би био попраћен буром емоција, сузама, сјећањима и жалом…
Након завршене математичко-информатичке гимназије у Глини у јуну 1991. године,
почео је рат и оно што нико није очекивао, а
најмање Горданина генерација која је тек упознала живот.
– Филолошки факултет из Београда 1992.
године отвара свој одсјек у Петрињи, градићу
у ком је Вук Караџић хтио да упише граничарску гимназију. Уписала сам тада у Петрињи смјер српски језик и књижевност и 1995.
године када је требало да упишем 4. годину,
десио се погром и пад Крајине. Наравно,окупили смо се у Београду и покушавали да наставимо на свом матичном факултету тамо
гдје смо стали, али нисмо успјели. Слали су
нас у Приштину. На крају сам тамо и отишла
уписала исти смјер, али с обзиром да је то сасвим други факултет који припада Универзитету у Приштини, добила сам још осам предмета разлике које је требало да положим из
прве и друге године.
Међутим, како Вујановићева наглашава није било времена за јадиковања и плач. Драго јој
је да је видјела српско Косово. Живот је морао
да крене испочетка. Да је било тешко — било је.
– Мисао о одласку и напуштање кућног

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА

Страдање и васкрсавање је наша судбина
П

ми је у Јасеновцу, Лепоглави, било је мојих комшија и
на Голом отоку. Деведесете су
се обрушиле на породицу као
олуја. Ипак, успјели смо; преживјели. Доспјела сам и под
удар хрватске тајне полиције.
О свему томе пишем и управо ми излази двадесета књига. Помаже ми моја општина
Стара Пазова. Упркос свему,
живот је лијеп. ДРАГАНА БОКУН
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СРПСКО КОЛО ФЕБРУАР-MАРT 2021.

УДРУЖЕЊЕ ВИНОГРАДАРА И ВОЋАРА ВИСОВИ СВЕЧАНО ОБИЉЕЖИЛО КРСНУ СЛАВУ

Свети
Трифун у
Кљајићеву
дружење виноградара и
У
воћара ВИСОВИ из Кљајићева и ове године 14. фе-

бруара 2021. свечано обиљежило славу Светог Трифуна, заштитника виноградара и винара.
На Бурдушеву брду су се
окупили чланови удружења и њихови многобројни
гости како из Кљајићева и
околних мјеста уз поштовање препоручених мјера везано за пандемију. Кум славе Богдан Влатковић, уз чинодејство свештеника кљајичевачког Бранислава Спасојева освештао цјеливајући и
симболично орезујући винову лозу уз жељу за добар и берићетан род у свим виноградима на подручју Кљајићева.
Обављено је и резање
славског колача, а кумства
за наредну годину се прихватио дугогодишњи члан удружења Никица Шајатовић из
Кљајићева.

Након тога услиједила је
дегустација бројних ђаконија – шунке, кулена, кобасице, сира, ладетине, сланог и
осталог пецива, па се све то
залило добрим вином са Телечке висоравни – тачније
западно-телечког виногорја.
Други дио славе се наставио у просторијама Удружење грађана Центар у адекватној сали не реметећи
прописане епидемиолошке
мјере.
Бранко Поповић са оркестром је пјевајући и свирајући пјесме разгалио душу
и срца присутних, тако учинивши ово дружење и обиљежавање славе незаборав-

ним. За ручак по традицији
и обичају до сада је био чорбаст пасуљ, са ребарцима, кољеницом, кобасицама и сланином из казана за које су се
побринули Ђоко Драгојевић
и Боби Вулетић.
А на крају помоћ „женског”дијела. Рубац удружење
жена се побринуло за слатке
сластице и колаче. Када све
протекне у најбољем реду, а
за то су се потрудили и остали чланови удружења онда
је неизоставно задовољство
присутних са надом да од тог
датума у виноградима, почиње орезивање и отварање
буради са младим винима из
бербе 2020 год.

НАВРШИЛО СЕ 147 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА БОЛНИЦЕ У ЗЕМУНУ

НАЈСТАРИЈА СРПСКА БОЛНИЦА
ао прилог прослави вијеК
ка Медицинског факултета у Београду – матице срп-

РЈЕШЕЊЕ: саса, Иван, Мари, Енај, осје, сат, Нил, ензим, ИП, РК, Вирје, Бекол, ат, Ита, УЦ,
р, јаретина, Аронијан, НК, Енеди, ка, Јовић.

» Више од 500 планинара освојило Црни врх

ОДРЖАН 10. ГРМЕЧКИ МАРШ
ише од 500 планинара и љубитеља при- који су пружили снажан отпор фашистичком
В
роде из 15 планинарских удружења са непријатељу на почетку Четврте офанзиве, у
подручја Босне и Херцеговине, али и зема- фебруару 1943. године, и одбранили слободља окружења, судјеловало је на јубиларном,
10. Грмечком маршу.
Ради се о планинарском успону на Црни врх, највишу географску тачку на овој
планини, чија висина износи 1.605 метара.
Организатори марша били су Завичајно удружење Сањана Грмеч, које постоји и дјелује у Бањалуци, те неколико друштава планинара, док су покровитељи били општина Дринић и Планинарски савез
Републике Српске.
– Овом приликом морамо захвалити и становницима села Бравско, надомак Босанског
Петровца, гдје је била и полазна тачка одакле
се кренуло ка највишем грмечком врху. Они
су се потрудили да све учеснике угосте на најбољи могући начин и снабдију их свим што је
потребно – саопштили су организатори.
Иначе, овај догађај има и своју историјску
симболику, јер се одржава у знак сјећања на
партизанске борце у Другом свјетском рату

ну територију на подручју Грмеча.
Након што је сломљена поменута офанзива, створени су предуслови за ослобађање Санског Моста и цијелог подгрмечког краја, што
се и догодило у октобру 1943. године.
Успон на Црни врх трајао је неколико сати
и том приликом су учесници прешли стазу
укупне дужине око 16 километара, а у вишим
планинским подручјима кретање је отежавао
снијег. Циљ догађаја је првенствено промоција планинарства и спортског живота, али
и природних љепота Грмеча, посебно у доба
пандемије вируса корона.
Идеја се родила ранијих година, када је
једна мала група планинара редовно организовала успон на Црни врх, након чега се
покушало и успјело све омасовити.
– У почетку нас је било неколико десетина, а сада је већ више стотина људи и све је
прерасло у једну лијепу манифестацију – кажу организатори.
ЗЛАТАН ЧЕКИЋ

ске научне медицине (укључујући фармацију, стоматологију и ветеринарску медицину) – а из кога су настали
сви медицински факултети у
савременој Србији, као и они
у данашњој Сјеверној Македонији, Црној Гори те већина у Босни и Херцеговини,
задовољство је подсјетити се
на најстарију српску болницу – Земунску болницу. Када кажемо најстарија српска
болница то чинимо по критеријуму непрекинутог медицинског рада заснованог на
научним основама званичне
медицине.
Историја српског болничког лијечења засигурно је везана за наше прве велике манастире, Студеницу, Хиландар
и Милешеву, а гдје су у 12. вијеку од Светог Саве основане
манастирске болнице за народ и монаштво. Иако су оне
увелико важан зачетак нашег
болничког система ипак нису
могле одржати континуитет
медицинског рада, а научна
основа је у то вријеме била врло скромна, као и свуда у свијету. Но важно је нагласити да
су православни манастири зачетници српске болнице, и да
су најстарији медицински уџбеници монашки преводи са
грчког медицинских текстова
великог арапског љекара Авицене, те Хипократа и Галена, а
чувају се у Хиландару.
Земунска болница је званично установљена 25. фебруара 1784. године и то спајањем већ постојећих, римокатоличке и српско-православне болнице, које су дјеловале при земунском градском карантину ткз. Контумацу.
Српска болница је у то
вријеме дјеловала уз Николајевску цркву у Земуну, нај-

» Земунска болница је званично установљена 25. фебруара 1784.
старију православну цркву у
данашњем Београду.
У развоју Земунске болнице значајна ће бити и 1887.
година, када градске власти
у службу медицинске његе
Земунске болнице примају
чувени римокатолички ред
часних сестара од милосрђа
– Ред сестара милосрдница Светог Винка Паулског.
Овај женски католички ред
свој монашки живот посвећује њези, бризи и помоћи за
болесне и усамљене, а у славу Светог Винка из Паула у
Француској. Прве сестре милосрднице су у Земун дошле
из Загреба, а и до данас су се
ту задржале. Некада их је на
одјељењима болнице радило
и до 40, а данас их је остало
тек 4, и већ су старице.
У Земунској болници ће
свој хируршки стаж наставити велики професор и хирург
др Војислав Суботић, који ће
извршити велику реформу у
раду болнице и од тада Земун
постаје значајан хируршки
оперативни центар.
Професор др Суботић,
заједно за проф. др Миланом Јовановићем Батутом,
ће 1919. године постати утемељивач Медицинског фа-

култета у Београду, а чији је
званични рад отпочео 9. децембра 1920. године предавањем из медицинске анатомије. Био је и оснивач Катедре за хирургију Медицинског факултета у Београду, те
његов први продекан и зачетник српске хирургије.
Земунска болница је 1901.
године била међу првим које су добиле новооткривени
рендген апарат, и то само
годину дана послије додјеле
Нобелове награде за откриће X-зрака.
Градска болница у Земуну је од 1974. године стекла
статус Клиничке болнице у
Земуну, а од 1984. је постала Клиничко-болнички центар Земун.
2004. године је прославила 220 година свог непрекинутог постојања и рада, за то
вријеме пруживши медицинску помоћ и његу за више од
800.000 пацијената.
Клиничко-болнички центар Земун је у овом времену
које ћемо памтити по пандемији короне спас за велики
број пацијената, а већ деценијама наставна база Медицинског факултета у Београду.
ГОРАН ЛУЧИЋ
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ЛИСТ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА (посјетите и наш сајт www.ssr.org.rs)

НОВИ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ СТРАДАЊА СРБА У ПОДРИЊУ У ЗАДЊЕМ РАТУ

ЖИВОТНЕ СУДБИНЕ ДЈЕЦЕ ИЗ КОЛОНЕ

ЦРНЕ МАРАМЕ СРЕБРЕНИЦЕ
OТЈЕРАЛИ СУ ДЈЕЦУ И ОСТАЛИ БЕЗ
издању ЈУ Археолошки
и убијале све пред собом. Од
У
музеј Римски муниципитада до данас слика тих уни- УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ПРОФЕСОРА
јум из Скелана, прошле годиштених и напуштених села
не из штампе је изашла књини демографски ни физичетафорички израз
створили дјецу колоне. Па ни
га Црне мараме Сребренице
ки се није промијенила. Иа- М„ставити прст на чеону дјецу коју су истјеривали
аутора др Радомира Павлоко се сваке године 16. јануа- ло” у српском народу је веиз те колоне, на страну, и уз
вића. Највећи дио књиге посвећен је свједочењу жена –
мајки које су изгубиле дјецу,
мужеве, браћу и због чега су,
по српском обичају, ставиле на главу црну мараму коју неке од њих нису скинуле
до краја свог живота. У књизи
су набројана српска села која су страдала као што су Сасе, Крњићи, Ратковићи, Радошевићи и у којима више
нема становништва које је
ту живјело до 1992. године.
Сваки дан српска мајка устаје
и пита зашто се то десило, а
одговора нема, нема најдражих њезиних, нема истине ко
их је и због чега убио. Пита
се мајка, зар је њезина црна марама мање вриједна од
бијелих марама других мајки, зар је живот њезиног сина мање вриједан од синова
мајки у бијелим марамама,
написао је Павловић.
Између осталих прича потресан је крик мајке Добрине
Продановић – српске мајке
хероине, која 1993. године
држи лобању свога сина Живана кога је познала по навлаци на зубу. Вјерујући комшијама да их неће дирати почетком рата у Сребреници, у
граду су остали медицинска
сестра Рада Милановић, Велинка Димитровски, Загорка Зекић, Анђелија Стјепановић, Иванка Ива Мирковић и други које су муслимани на звејрски начин убили.
Сличну судбину доживљава
и Милица Димитријевић из
Скелана којој су убили двоје
малољетне дјеце када су покушали да пређу мост и оду

у Србију. Слична је судбина
и Слађе Трифуновић из Брежана којој су убили два брата и оца, па судбина Милојке Маринковић из Подравања, којој су убили на кућном
прагу оца, мајку и два брата.
Павловић у закључку књиге наводи да ако се упореди попис становништва у
Сребреници 1991. године и
податак да је по том попису било три пута више Бошњака него Срба и упореди
страдање Срба и Бошњака у
Сребреници у задњем рату
1992–1995. евидентно је да
је тај проценат исти, а лаж
је да су само жртве били муслимани – Бошњаци, а кажњавани и осуђивани само
Срби. За Сребреницу, Срби
су добили 1.000 година затвора, а Бошњака нема осуђених. То је једина истина.
Прошло је 29 година од времена када су од 1992. до
1995. године јединице ткз.
Армије БиХ из сребреничке
енклаве свакодневно систематски нападале српска села
у региону Сребреница, Братунац и Скелани, уништавале

ра у насељу Скелани одржава
парастос страдалим Србима,
иако постоје докази о страшним злочинима у том крају
над српским становништвом,
ни до данас није расвијетљена истина о томе, јер је остала у сјенци догађаја из јула
1995. године у Сребреници.
Због тога се полако заборавља трагедија српских села, која су буквално остала
пуста, разорена и уништена. Више у тим селима нема никога ко би могао испричати своју причу. Једино свједочење је када се у
понеком од тих села држи
парастос убијеним Србима.
Павловић нам даје општу карактеристику српских мајки.
Многе мајке су остале без малољетне дјеце која су тек закорачила у живот.
Ове мајке не возе скупа кола и не живе у скупоцјеним
становима и вилама, не вријеђају и не понижавају жртве
других народа, не оправдавају злочине над цивилима. Ове
храбре и честите Српкиње, не
користе своју страдалу дјецу за
политичке поене и ради материјалне користи. Не тргују
својом несрећом, већ своје најмилије жале на достојанствен
и разуман начин. И то је најважнија порука књиге.
Ове жене имају свој образ
и нису ишле 1992. године у
туђа села да пљачкају и пале
као што је било са друге стране, закључује Павловић. Аутор
књиге је живи свједок свих тих
догађаја и исповијести мајки
у рату од 1992–1995. године.

ома чест. Значи добро размислити прије чињења. Да
би се ставио прст на чело,
потребно је имати и прст и
чело. Али, и мозак који би
требало да разјасни поступак најављен кроз метафору.
У редакцију часописа Пакрачки декрет стизале су
разне књиге. Прије свих,
велики број издања крајишке поезије и белатристике, али и историјска и биографско-мемоарска штива.
И друге књиге. По први пут,
ево, стигао је и један уџбеник. Из математике. Са посветом, на моје име и то ме
се дојмило. Стигла је Збирка задатака из Математике
1 – алгебра, гранични процеси и диференцијални рачун.
Издање: Универзитет у Новом Саду. Факултет техничких наука, едиција техничке науке – уџбеници, 2020.
Један од аутора овог уџбеника је проф. мср Ирена Мишчевић из Руме, дијете колоне. Рођена је 1. јануара 1991.
године у Вировитици. Њена
кодна детерминанта је: Мацуте, Воћин, Мала Рашка,
Западна Славонија. Када је
навршила девет мјесеци живота, прогнана је из Западне
Славоније. Сада, запослена
на поменутом факултету. У
настави.
На истом факултету је
и њен брат. Рођени. И он је
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НОВА КЊИГА САЛИХА СЕЛИМОВИЋА

Знаменити Срби исламске вјероисповијести

У

Србији је из штампе недавно изашла књига „Знаменити Срби исламске вероисповести“, историчара из Сјенице Салиха Селимовића, у
којој доноси биографије 50
личности из шест минулих вијекова, међу којима Емира Кустурице, Мухарема Баздуља,
Меше Селимовића и Мехмед-паше Соколовића.
Селимовић у предговору
књиге наводи да су у њој представљене биографије знаменитих Срба исламске вјероисповијести, који су оставили неизбрисив траг у бурној
прошлости ових крајева од 15.
вијека до данас.
У књизи је представљен и
њихов богат рад од интереса
за српски народ, на културном и научном пољу.
Селимовић је навео да је
желио да представи многе
свијетле примјере међусобне
сарадње и поштовања у, како
је навео, „нашем вјерски подијељеном народу, чију су заваду подстицали окупатори“.
– И поред мимикрије и
конформизма већег дијела
муслимана у односу са окупаторима, знатан дио муслиманске интелигенције упорно је радио на освјешћивању
и припадности српском наци-

»» Салих Селимовић
оналном корпупсу. Ова књига посвећена је храбрим и часним људима, којима дугујемо да буду извучени из народног заборава – написао је Селимовић.
Међу истакнуте Србе за
вријеме турско-османске
владавине, Селимовић убраја Иса-бега Исаковића, скендер-бега Црнојевића, лозу Соколовића, у којој посебно мјесто припада Мехмед-паши,
градитељу моста на Дрини у
Вишеграду и низа задужбина
широм поробљених српских
земаља и турске царевине.
Странице су посвећене и
Хусеин-капетану Градашчевићу, познатијем као Змај од
Босне, Омет-паши Латасу, као
и групи књижевника крајем
19. и почетком 20. вијека.
Из богате историјске грађе, аутор доноси појединости

о Мустафи Голубићу, доктору
Мехмеду Спахи, муфтији Зекеријаху Зеки Жинари, муфтији Мурату Шећерагићу, пишу „Вечерње новости“.
Ту су и биографије интелектуалаца, академика или
књижевника који су обиљежили посљедњи вијек, међу
којима су Авдо Хумо, Хасан
Бркић, Осман Каранеговић,
Хамза Хумо, Меша Селимовић, Скендер Куленовић, Девшић Сушић, Ћамил Сијарић,
доктор Исо Калач. Такође, ту
су и биографије Емира Немање Кустурице, Мухарема Баздуља, доктора Мехмедалије
Нухића и других.
Селимовић је дугогодишњи истраживач и аутор 14
књига о Рашкој области, међунационалним односима, сеобама, презименима…
Салих Селимовић је историчар, публициста и професор из Сјенице у Србији. Рођен
је 1944. године у Тешњу у БиХ.
Познат је по истраживањима исламизације јужнословенских простора, с посебним
нагласком на демографске и
миграционе процесе у Рашкој
области. Добитник је Вукове
награде за 2013. годину и Кочићеве награде за исту годину.
РТРС

»» Ирена и Милан Мишчевић

у настави и тек запослен.
Као инжењер рачунарске
графике Милан Мишчевић, часопису Пакрачки декрет познат је као један од
јунака из Крајишких записа. Он је рођен послије колоне. Прогнан је из Западне Славоније прије рођења.
Но, вратимо се прсту и челу. Ако неко има и прст и чело, то значи да би могао и да
стави прст на чело. На тај начин је, опет, у могућности да
мозгу пошаље импулс, а мозак да заповиједи да се поступи паметно. Када су некакви тамо прогнали Ирену
Мишчевић, посве мало, деветомјесечно дијете, из Мацута, и Милана прије рођења, нису прогнали дојенче и
нерођено дијете, већ будуће
универзитетске професоре.
Имали су они тамо и прст и
чело. Стављали су вјероватно, понекад, тај свој прст на
то своје чело како би допрли
до мозга, и паметно поступили. Али, џаба. Спајањем
кажипрста и чела, често не
значи и допријети до мозга.
Да им се то догодило не би

пут их убијали. Баш као оно
двоје нејачи (брата и сестру),
на Крешевинама. То је фудбалски стадион у Шеовици.
Преда мном, о свему томе
свједочио је живи свједок, тешка књига са посветом, одложена на сто редакције Часописа за књижевност и културу крајишких Срба Западне
Славоније Пакрачки декрет.
Стајала је неко вријеме отворена и укочена. Разни графикони, формуле и тумачења,
утиснути у њене странице,
приповиједали су ми о судбини дјеце колоне.
Кроз који дан, књига,
Збирка задатака из Математике 1, коначно се угнијездила на полици. Постављена је тако да се као и другим
књигама, види само хрбат
(кичма) који подсјећа на бистрину ума дјеце колоне која се невидљива, тих година,
прикривала испод најлона у
тракторским приколицама,
док миле друмовима. Кретали су се у једном правцу,
закрченим коловозима, пуним бриге. Бијаше то сеоба
у Србију. Али, књига подсјећа и на оне који су прогонили; који су можда и посједовали и прст, и чело и мозак (само мали), али не и памет. Она им би и оста пуста.
И на крају: Колико год да та
књига, са полице, Збирка задатака из Математике 1, и
представља простор окупљања свјежине, радости и бистрине ума, ипак, није била у
стању да гласно каже све. Уздржана, нијема и горда, тек
потихо изјаснила се, као поуздан свједок о времену стасавања једне младости и раскошне љепоте, сада већ одавно
одрасле дјеце, уредно распоређене по престижним српским универзитетима.
Свједочила је она и о другој дјеци колоне евидентираној у разним списковима државних статистичких завода
и служби Црвеног крста, заведеној на изузетно високом
нивоу шестоцифрених редних бројева. И о томе како
су та дјеца колоне, са те своје
аргументоване статистичке
позиције, отиснула се у живот. Да га освоје. И освојише
га. Са књигом испод мишке.

СТОЈАН ПРОДАНОВИЋ

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

СРПСКО КОЛО
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.

ssr.org.rs
ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЈОВИЦА АНТИЋ, НОСИЛАЦ SENSEI ЦРНОГ ПОЈАСА 5. ДАН У ЗЕМУН ПОЉУ СТВАРА КАРАТЕ ШАМПИОНЕ

»» Новак Стошић, Огњен Стошић, Павле Килибарда, Саша Гулић, Бењамин Керен, Душан

Младеновић (горњи ред), Тодор Пројкоски, Ђорђе Тешовић, Бранислав Савановић, Марко
Јокић,Тадија Вишекруна и Вук Пројкоски (средњи ред), Марта Савић, Лана Гулић,
Сенсеи проф. Јовица Антић, Нађа Марковић и Јана Лекић

СПОРТСКИ ЖИВОТ ЧУВА ЗДРАВЉЕ

В

риједног спортског радника Јовицу Антића лако ћете пронаћи у Земун
пољу. Сваки пролазник на кога
наиђете упутиће вас на зграду у којој се налази Мјесна заједница, а на чијем спрату већ
осам година са великим успјехом ради Антићев карате клуб
Тим спорт.
Ту се налази сала у којој су
струњаче, разни спортски реквизити за дјецу и одрасле, лака теретана, столови за стони
тенис и непрегледан број медаља, пехара, диплома, бројних интернационалних и домаћих сертификата која су
у разним приликама уручена власнику, професору физичке културе Јовици Антићу, носиоцу SENSEI црног појаса 5. дан.
– Имао сам прилику да
се едукујем на семинарима
код јапанских мајстора Таиђиja Казе 10. дан, Нишијаме
и Ширајиja, а посебна ми је
част што сам знање стицао од
пионира каратеа на овим просторима, чувене браће Илије и Владимира Јорга – каже
Антић.
Овај Крајишник заразно
оптимистичног духа Јовицa
Антић, родом је из Јања код
Шипова. Крај из кога потиче
јунак наше приче, подарио је
Србији разне спортисте од којих су најпознатији кошаркаши: Дарко Миличић, Мирослав Радуљица, ватерполиста

Никола Рађен, као и велики
фудбалски тренер и Јоцин рођак Радомир Антић.
Јовица је поносан на своје
кћерке Јовану и Јелену које су
такође кренуле његовим стопама и носиоци су црног појаса 3. дан. Старија Јована је
завршила мастер на Архитектoнском факултету, а Јелена је
студент ФОН-а. Фотографије
свједоче o њиховим успјесима, а поносни отац покушава
да сабере број медаља.
– Клуб Тим спорт сам
оформио 2013. године. Међутим, није карате једина активност која је у клубу заступљена. Живимо у времену када је
веома мали број младих заинтересован за било какав спорт.
Да би као клуб опстао, формирано је више секција – прича
Јоца и представља Тим спорт,
који поред каратеа, нуди фитнес програм, школицу спорта,
теретану и стони тенис.

ШКОЛИЦА СПОРТА

– Школица спорта намијењена је дјеци у којој су највише
заступљене моторичке вјежбе.
Ту је и корективна гимнастика намијењена дјеци од 5 до 14
година која имају проблеме са
кичмом и равним стопалима.
Сва дјеца имају пет термина за
тренинге током недјеље – каже Антић.
Такмичарски дио карате
клуба функционише у склопу КК Јапан, чији је власник

Далибор Топић, мајстор каратеа 6. дан.
– Савремено доба, а посебно период пандемије короне,
увукао је дјецу у куће, а умјесто да се крећу, своје слободно
вријеме проводе испред компјутера или телефона. Циљ
нашег клуба је да промовише спорт и здрав начин живота – поручује Јован, присјећајући се својих тренерских
почетака.
Наиме, он је још 1990. године у Малом Лошињу са тек
навршених 20 година постао
носилац црног појаса у каратеу. У тренутку када је живот
требао да удахне пуним плућима, догодио се одбрамбено-отаџбински рат, који је њега
као и многе генерације одвео
на ратну линију, али и у таквим околностима у Шипову се живјело под слоганом
„здрав дух у здравом тијелу”.

ЦИЈЕЛО ШИПОВО
ТРЕНИРАЛО КАРАТЕ

– Сплетом околности веома млад сам у Шипову добио
прилику да водим ОКК Симо
Шолаја. То је било вријеме у
коме је требало сачувати по-

године касније Јелена – прича
Јован, који се са тугом присјећа повратка својих родитеља,
који су се вратили на своје огњиште у Јању. Тамо су нашли
спаљену кућу и неко вријеме
живјели у једином незапаљеном објекту – сушари (просторија у којој се суши месо).

ОБИШАО СКОРО СВЕ
ШКОЛЕ ОКО БЕОГРАДА

зитиван дух у ратом окруженом Шипову, које је тада бројало свега 14.000 становника.
У времену у коме није било
друштвених мрежа, са само
једном рекламом на локалном радију привукли смо велики број омладине – са сјетом прича Антић и каже да и
сада у кући чува зелени роковник са списком 424 члана
колико је бројао клуб.
– Био сам једини тренер
у клубу који је бројао велики број чланова. Да би функционисали у једној сали, би-

ДАМЕ СУ ДИСЦИПЛИНОВАНИЈЕ
– Водим фитнес програм и морам да похвалим даме које
вриједно и редовно тренирају. Веома воде рачуна о здравом
животу за разлику од мушкараца који радије иду у кафану или
кладионицу него у теретану – примјећује Јован и показује нам
бројне справе, а пажњу привлаче и столови за стони тенис на
којима се најчешће пинг понг заигра рекреативно.

»» ВИШЕСТРУКА ШАМПИОНКА: Јелена Антић са освојеним трофејима

ли су подијељени у пет група по 80 чланова, што и мени самом данас звучи невјероватно – прича Антић, који
жали што у ратним околностима клуб није имао могућности да се окуша на неким
такмичењима.
– Спорт је добар начин да
човјек из себе избаци сву муку. Посебно сам поносан што
смо у том тешком времену,
када се свашта могло видјети, у клубу имали и дјевојчицу муслиманске вјероисповијести. Сви смо дијелили исту
судбину, нажалост, сви смо на
крају и отишли из својих кућа – прича Јован, кога су као
и остале чланове Клуба Симо
Шолаја ратне посљедице раселиле широм планете. Јован је
дошао у Земун, а живот га као
ни остале земљаке сличних
судбина није мазио.
– Надао сам се да ћу се брзо
вратити спорту. Међутим, није
било лако, морало се преживјети, радио сам у праоници
аутомобила. Одржала ме љубав, вјенчао сам се са мојом
Душанком, а онда 1996. године родила се Јована, а двије

Жеља за бављењем спортом Јована је одвела у земунску халу Пинки, гдје је основан Карате клуб Јуниор.
– Власник клуба је био
скептичан, јер је у почетку долазило мало дјеце. Међутим,
радило се са ентузијазмом и
тај клуб и данас функционише – прича Јован, који је убрзо промијенио средину.
– Наредне године мој кум
Далибор Топић оснива КК Јапан – прича Јован и набраја
многе школе од Великог Села,
Угриноваца, Мирјева, Прогара, Бољеваца, Винче...
Школе су обилазили градским превозом, проводећи сате и сате на тренинзима у жељи да клуб стане на ноге.
– Клуб није створен да би
по сваку цијену правио резултате и освајао медаље, већ да
се кроз спортски дух васпитавају дјеца. Међутим, временом је КК Јапан постао клуб
шампиона, а број освојених
медаља и пехара је толики да
више немамо гдје да их држимо – прича Јован, који на крају разговора каже да у свом
животу ништа не би мијењао.
– Доба пандемије нас је научило да здрав човјек може да
ријеши сваки проблем – поручује Јован, који је остао у сали спремајући се за наредни
тренинг.  ТРИФКО ЋОРОВИЋ

»» ПРЕВЕНТИВА ЈЕ НАЈБОЉА ЗА ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА: Моторика и корективна гимнастика у школици спорта

