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Линта наставља борбу
за признање ратног стажа
свим припадницима војске
Републике Српске Крајине

12. КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКИХ НАЦИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
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Народни посланик Миодраг Линта предао

је Скупштини 12. маја Приједлог закона о
измјенама и допунама закона о правима
бораца, ратних војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица
којим тражи, између осталог, да се
крајишким борцима призна ратни стаж за
читаво вријеме рата у двоструком трајању...

Арно Гујон: Приоритет матице је пружање
подршке учењу српског језика и културе!

2 АКТУЕЛНО
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» Пише: Трифко Ћоровић

Слава му и милост!

Ове године се навршава 350 година од упокојења Светог
Василија Острошког и Тврдошког, митрополита херцеговачког. У његово доба, српски народ историјске Херцеговине, гладан, притиснут сталним турским наметима, растрзан између османских, папских и млетачких обећања,
почео је посртати у превјеравање - у ренегат. Свети Василије је морао избјећи из Тврдоша и склонити се у најисточније крајеве своје епархије: под Острошке греде, гдје
се представио у Господу 1771. године.
У српском народу не постоји светитељ који изазива веће
поштовање. На помен његовог имена и атеисти се прекрсте и по вјековном устаљеном обичају кажу Слава му и
милост. Онога трена када су мошти Светог Василија стигли у родни град посљедњег комунистичког диктатора у
Европи било је јасно да је његов пад близу.
Духовни препород Срба у Црној Гори исказан кроз литије и поруку „Не дамо светиње" досегао је свој врхунац, а
славље је започело након избора који су показали вољу
народа који жели промјене. На тренутак је дјеловало да
је све дошло на своје мјесто, међутим...
Неколико мјесеци касније, као чардак ни на небу ни на
земљи, лебди и Црна Гора. Дио владајуће скупштинске
већине, скупа са опозицијом, изгласао је Резолуцију о геноциду у Сребреници, а министар правде, људских и мањинских права и некадашњи члан Правног савјета Митрополије црногорско-приморске, Владимир Лепосавић,
разријешен је дужности. Умјесто свакодневне борбе против криминала и корупције, нова црногорска влада, скоро свакодневно, у сваком медијском наступу њених представника, поново признаје Косово и Метохију.
Да проблеме са Кривокапићевом Владом нема само српски народ у потрази за својим правима конститутивног
народа у Црној Гори, него и сама Црква, свједочи чињеница да је Кривокапић одбио потписати Темељни уговор.
Поврх свега, из сасвим необјашњивих разлога, појавио
се у Београду, усред засједања Сабора да би, по његовим
ријечима, „пренио патријарху вољу вјерног народа Црне
Горе да Јоаникије буде митрополит", чиме је погазио секуларни принцип за који се СПЦ борила током репресивног Ђукановићевог режима.
Ако је заиста постојао неки „завјетни аманет митрополита
Амфилохија" на који се позива премијер Кривокапић, онда нема никакве сумње у то да су свако слово и знак интерпункције у том аманету погажени премијерском појавом Здравка Кривокапића.
Српски народ у Црној Гори се несумњиво и поново налази у дубоко србофобној атмосфери, без институционалних
права, у таквом положају да их министар вањских послова
Црне Горе, Ђорђе Радуловић некажњено може називати
„црногорским грађанима српског националног предзнака" негирајући било какве везе тог народа са Србијом и
са Србима у Србији.
Поново се огледамо у посљедњој реченици „Дугог кретања између клања и орања" академика Милорада Екмечића, јер поново, као и прије тридесетак година, „будућност гледамо кроз таму."
Можемо само да се помолимо острошком и тврдошком чудотворцу Светом Василију и надамо да ће поново да дође
међу раслојени и разједињени српски народ.
Слава му и милост!
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Линта тражи од Владе да
се помоћ од 60 евра уплати
и протјераним Србима
са избјегличком картом
П
редсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта тражи да Влада донесе одлуку да и 26.000
грађана са избјегличком картом добије новчану помоћ у
износу од 30 плус 30 евра.
Ради се о протјераним Србима са подручја Хрватске
и Федерације БиХ који још
увијек немају пребивалиште
и личну карту него имају боравиште и избјегличку карту. Разлози су јер још увијек
нису ријешили своја имовинска и друга питања у мјестима одакле су протјерани или
немају регулисану здравствену заштиту на други начин.
Због непосједовања личне
карте немају право на наведену новчану помоћ од државе коју остварују сви пунољетни грађани.

Линта истиче да су наведена лица веома незадовољна
и огорчена и осјећају се као
грађани другог реда, понижено и дискриминисано јер
испада да код њих нема негативних ефеката корона вируса. Протјерани Срби са из-

бјелгичком картом нигдје не
припадају, ни држави из које су протјерани, нити овој у
којој деценијама живе и раде. Неприхватљиво је да Влада у овом случају не признаје избјегличку карту коју издаје Министарство унутра-

шњих послова а признаје се
у скоро свим другим случајевима као идентификациони докуменат.
Линта подсјећа да наведена лица нису ни прошле године добила новчану помоћ
у износу од 100 евра у динарској противвриједности
који су добили сви пунољетни грађани Србије. Он сматра да Влада мора коначно
да пронађе начин да и лица
са избјегличком картом буду обухваћена овом мјером,
односно да и они добију државну помоћ у износу од 30
плус 30 евра, као и да им се
накнадно исплати помоћ од
100 евра коју нису добили
прошле године. Влада је јуче кренула са исплатом првих 30 евра грађанима који су се пријавили за помоћ.

Апел за увођење социјалне пензије за старије
од 65 година који немају 15 година радног стажа
редсједник Савеза Ср- сечни износ око 12.000 дина- цјењује да у Србији има ви- од 15 година радног стажа
П
ба из региона Миодраг ра јесте да немају приходе, ше од 200.000 старијих гра- иако су навршили 65 година.
Линта предлаже увођење со- да нису корисници социјал- ђана који не остварују право Исплатом мјесечног износа
цијалне пензије од најмање
12.000 динара мјесечно за
све старије грађане који из
различитих разлога нису били у могућности да испуне
услове за пензију. Социјалну пензију добили би грађани
који су навршили 65 година
живота и који немају ни дана
радног стажа или који су на
радном мјесту провели мање
од 15 година. Поред тога, додатни услови да би наведена
лица остварила право на мје-

не помоћи и имају најмање
15 година живота у Србији.
Наведена новчана накнада
за ову категорију тешко угрожених грађана предстаљала
би велику помоћ да могу себи да обезбиједе најосновније услове за живот. Модел
социјалне пензије у висини
око 100 евра за старије грађане без имовине и примања
у региону су увели Хрватска
и Сјеверна Македонија.
Линта наводи да се про-

на пензију јер су радили повремене или привремене послове или на црно. Међу њима се налази и значајан број
протјераних Срба из Хрватске, Федерације БиХ и Косова и Метохије који су за вријеме избјеглиштва потпуно
или у највећој мјери радили
на црно односно послодавци их нису пријавили и нису им уплаћивали доприносе.
Из тога разлога значајан дио
протјераних Срба има мање

од најмање 12.000 динара држава би показала висок степен солидарности и одговорности према наведеној групацији грађана која се налази у
тешкој социјалној ситуацији.
Један од предуслова увођења
социјалне пензије јесте израда социјалних карти. Потребно је направити добру
анализу о томе ко је заиста
социјално угрожен односно
да нема приходе и колики
је стварни број таквих људи.

ВЕЛИКИ ДИПЛОМАТСКИ УСПЈЕХ УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ

СРБИЈА И СРПСКА СЛАВЕ НЕВЕСИЊСКУ ПУШКУ
Источном Сарајеву, 17.
новићем. Један од закључаУ
маја 2021. године, одрка састанка је био да се заједжана је заједничка сједница
нички снажније посветимо
влада Републике Србије и Републике Српске. На састанку надлежних министарстава
разговарано је о потреби да
се у државни програм обиљежавања годишњица историјских догађаја Србије и Српске уврсте два значајна историјска догађаја и датума од
значаја за његовање традиција ослободилачких ратова.
Један датум је 15. септембар,
који се обиљежава као сјећање на дан када је 1918. године пробијен Солунски фронт
и слави се као Дан српског
јединства, слободе и националне заставе. Други је 9. јул,
који се обиљежава у знак сјећања на дан када је дошло до
прве веће борбе између српских устаника и турске војске
у устанку Невесињска пушка
1875. године.
Прилика је да се подсјетимо како је текао процес који
је претходио доношењу ова-

кве одлуке. И одмах да кажемо да је иницијатор приједлога за обиљежавање Невесињске пушке – Удружење
Невесињаца у Београду.
Наиме, први кораци у том
правцу учињени су 2017. године, када су представници
Удружења, заједно са представницима Борачке организације из Невесиња, начелником општине Невесиње Миленком Авдаловићем
и народним послаником Миодрагом Линтом на ту тему
разговарали са тадашњим
министром у Влади Србије

надлежним за његовање традиција и када је постигнута
начелна сагласност. Ускоро
је дошло до персоналне промјене на челу министарства,
па је ова иницијатива лагано
губила на замаху.
Како смо били одлучни
да не одустанемо, то питање смо поново покренули о
Светом Сави ове године, на
састанку предсједника завичајних удружења Херцеговаца у Србији са предсједником
Одбора за дијаспору и Србе у
региону Народне скупштине
Србије Милимиром Вујади-

реализацији ове идеје.
Руководство Удружења
је сачинило предмет који
је садржао текст иницијативе и прилоге у којима су
биле подршке и препоруке
релевантних институција.
Као илустрацију како се некад обиљежавала Невесињска пушка приложили смо и
програм прославе у Београду 1925. године, на 50. годишњицу устанка. Материјал
смо упутили Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије, Министарству рада и
борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Кабинету предсједника Владе
Црне Горе.
Вјерујемо да ће је прихватити и Влада Црне Горе. Тако би Невесиње, овога пута у
миру, поново постало мјесто
повезивања нашег народа.
ЗОРАН ЈАЊИЋ

АКТУЕЛНО 3

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

ОДРЖАНА 12. КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКИХ НАЦИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА

ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР
ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ И ТОЛЕРАНЦИЈУ
Војвођанских бригада 17, Нови Сад
телефон:021/ 528 132, 021/ 520 030
мејл: office@hcit.rs; hcitns@gmail.com;
сајт: www.hcit.rs

ПОЖУРИТЕ – 31. децембар
је крајњи рок за лица која по
поријеклу имају право на упис
у хрватско држављанство

zz
Рођен сам 1979. године у Сомбору и данас живим у

ГУЈОН: Приоритет Управе
је давање подршке учењу
српског језика и културе!
У
сjедишту Матице српске у Новом Саду одржана је 12. Конференција српских националних
организација из земаља региона, на којој су покренута
важна питања везана за положај и борбу за очување културног и националног идентитета наших сународника у
окружењу.

РАЗЛИЧИТИ ПРОБЛЕМИ

Проблеми са којима се
суочавају Срби у дијаспори,
разликују се од земље до земље, али оно што их повезује је веза са матицом Србијом, која је ту да им помогне, да заједничким снагама
унаприједе положај и права
која остварују.
У свечаном дијелу рада
Конференције учеснике је
поздравио проф. др Драган
Станић, предсједник Матице српске, док је у свечаном и
радном дијелу сједнице учествовао и Арно Гујон, директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
и Николина Милатовић Поповић помоћница директора управе.
Конференцију су водили Љубомир Алексов, представник српске заједнице из
Мађарске и Огњен Крстић,
представник Срба из Румуније.
Отварајући конференцију директор Управе Гујон је
представио план приоритетних активности Управе.
– Подршка учењу српског

» АРНО ГУЈОН: Најважнији је директан контакт са српским народом
језика и културе и унапређење суфинансирања пројеката организација из региона
и дијаспоре, двије су главне
активности Управе на којима свакодневно предано радимо. Кроз директан контакт
с представницима локалних
српских заједница и народом, боље разумијемо њихов
положај и проблеме. Очекујем да ћемо бити у прилици
да тешње сарађујемо, а самим тим и да допринесемо
српском заједништву и побољшању положаја свих Срба
у земљама региона. Колико
је непосредан контакт с народом битан, најбоље сам могао да научим кроз 15-годишње искуство у хуманитарном раду на Косову и Метохији – рекао је Гујон.

ЈОШ СЕ ЧЕКА
ЈЕДИНСТВЕНИ БУКВАР

Учесници конференције
разматрали су актуелни положај и потребе српског на-

УЧЕСНИЦИ
Kонференцији су присуствовали челници
кровних српских организација из држава
региона, односно представници Срба у тамошњим парламентима: Самоуправа Срба
у Мађарској (ССМ), Савез Срба у Румунији,
Национални савет Срба у Словенији, Удружење Срба из Хрватске, Српско народно вијеће из Хрватске, Национални савет Срба у
Македонији, Удружење Морача – Розафа из
Албаније, Друштво српских домаћина из Србије, Асоцијација Ствараоци Републике Српске и Српски народни покрет – избор је наш из
Републике Српске и Српски национални савјет Црне Горе.

рода у земљама региона и покренули реализацију заједничких пројеката, важних за
очување идентитета српског
народа на најширем простору бивше заједничке државе
и околних земаља.
На скупу је, поред осталог, поновљена иницијатива
за штампање јединственог
Буквара који је подржан од
стране најзначајнијих институција културе српског народа – Матице српске из Новог Сада и Српске књижевне задруге из Београда. Констатовано је да се у споменутим земљама јавља изражена потреба за очувањем
српског језичког идентитета, па је управо из тих разлога покренута иницијативa за
штампање јединственог српског Буквара.

ВЕЛИКИ БРОЈ
РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА

Било је ријечи и о реализованом издавачком поду-

хвату у којем су заступљени значајни писци из региона, који стварају на српском
језику и његују ћирилично
писмо.
Овај издавачки пројекат
реализује Kњижевна задруга Српског националног савјета Црне Горе, а до сада су
штампани сљедећи наслови:
Стратегија Националног савета Срба из Словеније, Мати Ангелина Љиљане Хабјановић Ђуровић, Преглед новије српске поезије из Хрватске Ђорђа Брујића, Приче из
огледала Драгана Јаковљевића из Мађарске, Ма није то ништа Љубинке Перинац Станков из Румуније,
Тумачење песме Славомира
Гвозденовића из Румуније,
Зидање сунца Гордане Јовић
Стојковске из Македоније,
Зачеће ватре Лазара Биорца,
Истинита бајка о православној човечици небеској Љиљане Браловић из Србије, Јачи
од силе и судбине Момчила
Kрајишника, Ратне болнице
у сарајевско-романској регији
Мирка Шошића, Kњижевна
историја и национална филологија проф. др Душка Певуље из Републике Српске, Путописи Миодрага Перуновића и Црна Гора и Берлински
конгрес Новака Ражнатовића
из Црне Горе.
У наредном периоду су у
припреми нови пројекти и
заједничке активности на пољу очувања српске националне културе и језика у земаљама у региону.
РСК

У СЛОВЕНИЈИ СЕ ВОДИ
БОРБА ЗА СТАТУС МАЊИНЕ

АЛЕКСОВ: СЛУШАМО
ЈЕДНИ ДРУГЕ

Владимир Кокановић, предсједник
Савеза Срба Словеније је истакао да
су наши сународници поднијели иницијативу за измјену законске регулативе о националним мањинама.
– Сматрамо да имамо право да се као
Срби у Словенији и изјаснимо, а свакако фокус у наредном периоду Савез
Срба Словеније даће на добијању статуса националне мањине што нама
сасвим сигурно припада, о чему свједоче многобројни аргументи са којима
смо изашли пред јавност.

Љубомир Алексов, представник
Срба у Парламенту Мађарске jе
истакао да је наша националона
заједница достигла висок ниво
организованости.
– Успоставили смо контакте са
представницима српског парламента и Владе Србије, а на првом мјесту је свакако значајно
да се ми који живимо ван граница Србије повежемо и да мијењамо искуства – рекао је Алексов.

њему. Оба родитеља су у тренутку мога рођења били хрватски држављани. Ја сам уписан у књигу држављана Републике Србије. Постоји ли могућност
да добијем хрватско држављанство и што ми је потребно за то?
За особе који су држављани неке од бивших република СФРЈ, одлучујућа је чињеница да ли су по прописима који су важили до 8. октобра 1991. године стекли неко друго републичко држављанство у СФРЈ. Уколико су
до 8. 10. 1991. имали неко друго републичко држављанство, онда не удовољавају условима за утврђивање хрватског држављанства и накнадни упис у књигу хрватских држављана. Изнимно, а у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о хрватском држављанству
(Народне новине број: 102/19), који је ступио на снагу 1.
јануара 2020. године, хрватским држављанином сматра
се и особа рођена у раздобљу од 8. јануара 1977. до 8.
октобра 1991, којој су у тренутку рођења оба родитеља
имала хрватско држављанство, али јој је у евиденцији о
држављанству уписано друго држављанство, ако до краја 2021. године поднесе захтјев за утврђивање хрватског
држављанства. Дакле, Ви имате право да поднесете захтјев за утврђивање хрватског држављанства. Рок за подношење захтјева истиче 31. 12. 2021.
С обзиром да сте Ви хрватско држављанство стекли поријеклом и по прописима важећим до 8. 10.
1991. сматрате се хрватским држављанином од тренутка рођења.
Захтјев подносите код Генералног конзулата РХ у Суботици, Максима Горког 6, уз који требате приложити:
• животопис
• извод из матице рођених, а за особе у браку и извод из матице вјенчаних
• важећа идентификацијска исправа, овјерена копија
• потврда да особа није уписана у књиге држављана
у матичном уреду код којег је требала бити уписана у
вријеме рођења по прописима који су тада вриједили
• ако странка посједује страно држављанство, овјерену копију акта о његовом стицању или увјерење надлежног иностраног тијела (МУП-а) о начину и времену стицања држављанства
• потврда или домовница оба родитеља о чињеници уписа у књигу држављана.
• извод из државних матица (рођених или вјенчаних
или умрлих) за родитеље подноситеља захтјева ако са
истима располаже, може и старијег датума издавања.
zz
Рођен сам 1992. године у Зеници, БиХ. Један од
родитеља је у тренутку мога рођења био хрватски
држављанин. Постоји ли могућност да добијем хрватско држављанство и што ми је потребно за то?
Могућност постоји, јер поријеклом стичу хрватско
држављанство и лица старија од 21. године живота, рођена, према Упутству МУП-а РХ, након 8. 10. 1991. у
иноземству чији је један родитељ у тренутку њезина
рођења хрватски држављанин, ако до 31. 12. 2021. поднесе захтјев за упис у евиденцију хрватских држављана. Захтјев се подноси на обрасцу упитника за утврђивање хрватског држављанства. Свом захтјеву обавезно,
уз документацију наведену у одговору на прво питање, прилажете и увјерење надлежног иностраног тијела (МУП-а) о некажњавању, не старије од шест мјесеци. Захтјев подносите код надлежног конзулата РХ
у Републици Србији.
Законске могућности, наведене у одговорима на
прво и друго питање, су привременог карактера јер
рок за подношење захтјева истиче 31. 12. 2021. године.
Пожурите!
РАТКО БУБАЛО,
КООРДИНАТОР ПРАВНЕ ПОМОЋИ ХЦИТ-А

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.
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Свети Василије нас подиже и васкрсава
П
оводом јубилеја 350
година од престављења Светог Василија
Острошког Митрополија црногорско-приморска, Епархија будимљанско-никшићка
и Епархија захумско-херцеговачка организовале су међународни научни скуп мултидисциплинарног карактера, уз учешће више од шездесет излагача. Истакнути
научни радници из региона и православног свијета у
част овог значајног јубилеја
говорили су из различитих
перспектива и научних дисциплина о животу, значају
и времену Светог Василија,
на седам тематских сесија
које су организоване у манастиру Острог, Никшићу
и Требињу.

ЖИВИ ДУХ ХРИШЋАНСТВА

Отварајући овај скуп епископ диоклијски Методије је
истакао да је „Свети Василије
Острошки Чудотворац свједок љубави и милости Божје према нама”.
– Он је остварио заједништво које се препорађа и све
више шири кроз заједницу
која је понуђена и нама данас и свакога дана – рекао је
владика Методије.
Министарка просвјете,
науке, културе и спорта Црне Горе проф. др Весна Бра-

тић је истакла да је литијски
покрет демонстрирао снагу
која никад није виђена на
овим просторима.
– Људи су заборавили како је све Божја воља. За то је
најбољи доказ била претходна година кад се наша земља
духовно препородила. У једном тренутку сам ову земљу
назвала пустом јер је то тако дјеловало, али је показала
да је иако је рањена, опљачкана и понижавана није духовно пуста. Ово је потврдило живи дух хришћанства –
казала је министарка додајући да епископу Атанасију,
митрополиту Амфилохију и
патријарху Иринеју дугујемо обнављање љубави, вјере
и заједништва.
Ректор Цетињске богословије Гојко Перовић присуство министарке Братић
овом скупу назвао је једним
од чуда Светог Василија.
– Не постоји сукоб између два народа, Срба и Црногораца, јер су у питању рођена браћа, синовци и стричеви, него дуализам између
земаљског и небеског, овдје
оличен конкретно у сукобу,
ма како то банално звучало,
између ДПС-а и СПЦ-а рекао је Перовић.
Проф. др Богољуб Шијаковић је казао да је српски
народ завјетна заједница, и

да је довољно поменути само Косово, Видовдан, Светосавље. Вриједности људском
животу дају смисао и због тога их бранимо да живот не би
изгубио смисао.
– Ако ништа нисмо спремни да бранимо онда наш живот постаје тек биолошка чињеница лишена смисла. У томе је смисао велике црквено-народне лозинке нашега
времена „Не дамо светиње”, а
у том подвигу на нашој страни су Бог и Св. Василије – казао је између осталог Шијаковић.

ОБНОВИТИ МАНАСТИР
СВЕТОГ ДИМИТРИЈА

У сесији организованој у
Парохијском дому у Никшићу учествовао је епископ будимљанско-никшићки и администратор Митрополије
црногорско-приморске Јоаникије.
– Свети Василије Острошки је столовао пуних 20 година у Никшићу, гдје му је
епископска столица била у
Манастиру Светог Димитрија, у мјесту Попи. Тај манастир, као његово сједиште заслужује посебну пажњу, нажалост, од њега нема више
ништа, осим једног потпорног зида. Све је порушено и
разнешено, али имамо увјерљива свједочанства о томе.

»» Епископ диоклијски Методије
Блаженопочивши митрополит Амфилохије нам је оставио завјештање да тај манастир обновимо, даће Бог –
рекао је епископ и подсјетио
на величанствену литију која је 1996. године са моштима Светог Василија Острошког и Тврдошког прошла
кроз Никшић и када је народ, под јаком кишом, у величанственом призору, коленопреклоно, дочекао свог
Небеског заштитника.
– Слично се догодило и
у децембру 2019. године.
Светитељеве мошти су биле
изложене у никшићком Са-

борном храму, а вјерни народ, пристигао из свих крајева Црне Горе, по хладном
и кишном времену, сатима је
чекао да приступи Свецу. Око
ћивота Светог Василија наш
народ је добио снагу да се избори са неправдом, злом и
пакошћу претходних власти.
Ту се показало како је жива
веза потомака са прецима, и
не само жива, него и живоносна. Свети Василије нам
не да да се успавамо, увијек
нас храбри и никада нам не
да да клонемо, него нас подиже и васкрсава – рекао је
владика Јоаникије.

ЧУВАР НАШЕГ ИДЕНТИТЕТА

»»Министарка Весна Братић

ФОТОГРАФИЈЕ: ЖЕЉКО ШАПУРИЋ / ДАН

НАУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН ЈУБИЛЕЈУ – 350 ГОДИНА ОД ПРЕСТАВЉЕЊА ОСТРОШКОГ ЧУДОТВОРЦА

»»Ректор Цетињске богословије Гојко Перовић

Међународни научни
скуп завршен је у Требињу
гдје је окупљене поздравио
владика Димитрије који је у
својој бесједи истакао да је
Свети Василије Острошки и
Тврдошки изабрао Христа за
свој пут и метод.
– Кад дођемо у пећину
под Острогом гдје се налазе
мошти Светог Василија осјећамо да ту лежи неко ко је
истински и свим својим бићем волио Бога и волио ближњег. Ту кад уђемо осјећамо

се као да смо ушли у Христов
гроб на Велику суботу. Душа
осјети мир великосуботњи, а
срце осјети радост наступајуће Пасхе Господње – поручио је владика Димитрије.
Академик Јован Делић је
истакао да је „Свети Василије Острошки и Тврдошки започео свој живот онда када
би требало да га је завршио”.
– Он је са једне стране чувар нашег идентитета, јер је
и за свог живота био онај који се лично борио или инспирисао на борбу против унијаћења или исламизације и
против сваког непријатеља
– рекао је Делић.
Он је додао да је Свети
Василије изабрао Острог –
мјесто чији је архитекта сами Бог.
– Те велике архитекте –
Свети Василије и Господ Бог
створили су један од најљепших манастира и најсаборнијих мјеста – истакао је Делић.
Седам одржаних сесија
пратиле су конструктивне
дискусије, а програм скупа
је путем интернета емитован
уживо. Планиран је и зборник радова са међународног
научног скупа. 
РСК

ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА ГРАХОВУ

ТЕМПИРАНА ДРЖАВНОСТ: Црној Гори
је истекао рок трајања оног часа
када је почела граничити са Србијом

П

рвог маја 1858, на Спасовдан, окончана
је битка на Граховцу, догађај који је означио утврђивање црногорске самосталности и
њено територијално проширење на Грахово,
Рудине, Никшићку Жупу, половину Дробњака, Тушину, Ускоке, Липово, Горње Васојевиће, дијелове Куча и Додоше.
Никшићке новине Оногошт, број 4, 1899.
г. доносе текст: „Спасов-дан. Као сваке године тако и ове би прослављен Спасов дан на
најсвечанији начин. Петрова црква била је
дупком пуна побожног народа. Послије свете
Летурђије опслужен је био парастос за упокојење душа српскијех јунака погинулијех за
вјеру и отачаство на Граховцу 1858. год…”
Сјећајући се овог датума и граховачких
јунака које видимо на фотографији (окупљене поводом педесетогодишњице Граховачке
битке 1908.), морамо сада – и за свагда – знати и упамтити да је Црна Гора настала као
привремено рјешење, као modus vivendi српског народа до коначног свесрпског уједињења. Црногорска држава сама себи није била
циљ, јер је суштина њеног постојања била у
њеној животној мисији: да постоји до уједи-

њења са Србијом и да напросто, извршивши
своју мисију, престане да постоји као држава и настави своје трајање у кровној именици српског народа – Србији.
Уосталом, сам Његош је најбоље рекао:
„Мањи поток у виши увире, Код увора своје име губи.”
Према томе, Црној Гори је истекао рок
трајања оног часа када је почела граничити
са Србијом. Нема више Новопазарског санџака, ни Османског царства нити аустријских
пандура између Србије и Црне Горе. Има само лажна и неподношљива међа, отегнута
као згажена змијурина да плаши овај народ
својим злокобним изгледом.
Бити „коректан” према сентиментима
дукљанске хорде значи губити интерес за
истину. Уопште не видим разлог довољан за
„опрез да се не повриједе дукљанска осјећања.” Трпјети њихове умоболне лажи и
правити компромисе око јасне и непобитне истине да је Црна Гора српска држава,
негирати чињенице и извртати историјску
свијест, значи стријељати колективно и појединачно, рафалном паљбом својег издај-

ства сваког учесника Граховачке битке и
сваког нашег претка у петровићкој и претпетровићкој Црној Гори.
Двадесет година након Граховачке битке,
на Берлинском конгресу, 13. јула 1878. Црна
Гора ће добити међународно признање своје
независности. Истог дана, на Цетињу је наступила велика жалост: жене су, замотане у
црнину, јаукале за изгубљеним Душановим
царством. Поводом полагања херцеговачког
оружја и препуштања великог дијела Херцеговине Хабзбуршкој монархији, Краљ Никола у Мемоарима пише да је то „био дан велике жалости у Црној Гори.” Четрдесет година након Берлинског конгреса, године 1918,
Црна Гора је радосна дочекала час уједињења са Србијом, час народног и националног
јединства. И тако је Црна Гора, испунивши

своју животну мисију, сасвим очекивано престала да постоји.
Слушајући како је „вјечна” и „хиљадугодишња”, не смијемо се заносити, већ водити
рачуна о року трајања. Рок трајања савремене црногорске државе истекао је истог часа
када је она и произведена – на покраденом
Референдуму о независности 2006. године.
„Што се грбо роди, вријеме не исправи.” –
вели Богишић, Србин католик из Цавтата и
један од многих „извањаца” који су стварали
историјску Црну Гору. Али, много продорније одјекују ријечи Суле Радова упућене књазу Данилу поводом проглашења Црне Горе
за Књажевину: „Што ће брод у каменицу?”
Ergo, немојмо се лагати… О, немојмо се
више лагати. Само се више немојмо лагати.
РАДЕ ЦРНОГОРАЦ

АКТУЕЛНО 5

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

ЛИНТА НАСТАВЉА БОРБУ ЗА ПРИЗНАЊЕ
РАТНОГ СТАЖА СВИМ ПРИПАДНИЦИМА
ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ
Р
азлог због којих се предлаже измјена и
допуна постојећег Закона о правима бораца, ратних војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица
јесте намјера да се на праведан и свеобухватан начин коначно ријеши питање крајишких
бораца односно припадника Српске војске
Крајине и Министарства унутрашњих послова Републике Српске Крајине. Закон о
правима бораца, војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица
дискриминише бројну популацију крајишких бораца учесника у борбеним дејствима након 27. априла 1992. године, који су у
међувремeну постали држављани СР Југославије, односно Републике Србије.
Постојећим законским одредбама крајишки борци су признати само до 27. априла
1992. године односно до 19. маја 1992. године што представља кршење члана 21. Устава
Републике Србије, који забрањује сваки вид
дискриминације.

УСТАВНА, НАЦИОНАЛНА И МОРAЛНА
ОБАВЕЗА СРБИЈЕ ДА ПРИЗНА КРАЈИШКЕ
БОРЦЕ СВЕ ДО 12. НОВЕМБРА 1997.

Припадници Српске војске Крајине и Министарства унутрашњих послова Републике
Српске Крајине су се часно и храбро борили за очување суверенитета и територијалног
интегритета Југославије. Због тога Србија има
уставну, националну и морaлну обавезу да призна крајишке борце све до 12. новембра 1997.
године када је подручје Источне Славоније,
Барање и Западног Срема враћено Хрватској.

КРАЈИШКИ БОРЦИ ЗАСЛУЖУЈУ ИСТА
ПРАВА КАО И ЊИХОВИ ОФИЦИРИ

Поред тога постоје аргументи који говоре
у прилог чињеници да Србија коначно призна крајишким борцима ратни стаж за читаво
вријеме рата у двоструком трајању, као што
је признала крајишким официрима и подо-

ска никог није питала да призна ратни стаж
преживјелим усташким злочинцима.
Треће, Њемачка је још 1951. године донијела закон којим је омогућила да припадници оружаних снага нацистичке Њемачке
добију пензије коју примају већ 70 година.

ПРАВНИ СИСТЕМ СФРЈ ВАЖИО И НА
ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

zz
Народни посланик Миодраг

Линта предао је Скупштини
12. маја Приједлог закона о
измјенама и допунама Закона
о правима бораца, ратних
војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова
њихових породица којим
тражи, између осталог, да се
крајишким борцима призна
ратни стаж за читаво вријеме
рата у двоструком трајању, да
се борци разврстају у двије
категорије, да се призна војна
књижица и други писмени
докази из РСК, да се признају
цивилни инвалиди из РСК;
да се отвори нови рок за
признање статуса РВИ.

фицирима који су били активна војна лица
у бившој ЈНА.

ПРАВО КОЈЕ НИЈЕ УСКРАЋЕНО
НИ УСТАШАМА НИ НАЦИСТИМА

Прво, Хрватска је законом из 2017. године
признала све припаднике Хрватског вијећа
одбране из Хрватске Републике Херцег Босне (подручје Босне и Херцеговине) и у потпуности их изjедначила са припадницима
Хрватске војске, a рат на територији Републике Хрватске признаје се до 30. јуна 1996.
године. Важно је нагласити да Хрватска није
никога питала да призна припаднике Хрватског вијећа одбране са подручјa садашње Босне и Херцеговине.
Друго, Хрватска је још 1993. године измјенама и допунама Закона о пензионом и инвалидском осигурању преживјелим усташама и домобранима признала ратни стаж
за период 1941–1945. године у двоструком
трајању за почињени геноцид над српским
народом и исплаћује им пензије, као и члановима њихових породица. Такође, Хрват-

Сви учесници у борбеним дејствима на
простору под заштитом Мировних снага Уједињених нација (Резолуција Савјета безбједности УН бр. 743 од 21. фебруара 1992. године – Венсов план) легални су борци на наведеном подручју, чију је безбједност гарантовала и СФР Југославија, а тиме и СР Југославија и Република Србија, као њени насљедници, што потврђује и Закон о важењу правног система на дијелу територије Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
која је под посебном заштитом Уједињених
нација, који је усвојила Скупштина СФРЈ на
сједници Савезног вијећа од 18. марта 1992.
године (Службени лист СФРЈ 18/1992. од 20.
марта 1992. године).
Подсјећамо на правни континуитет овог
закона потврђеног преамбулом Устава Савезне Републике Југославије, чланом 12. Уставног закона за спровођење Устава Савезне Републике Југославије, чланом 60. ст. 4. и 5.
Уставне повеље Државне заједнице Србија и
Црна Гора и Одлуке Народне скупштине Републике Србије о обавезама државних органа Републике Србије у остваривању надлежности Републике Србије као сљедбеника Државне заједнице Србија и Црна Гора од 5. јуна 2006. године.
Временски оквир подразумијева период
од 27. априла 1992. године – стварање СР
Југославије, до 5. августа 1995. године, односно до 12. новембра 1997. године – мирна реинтеграција УНПА зоне сектор Исток
у Републику Хрватску.

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РJЕШЕЊА
zz
Чланом 1. Приједлога Закона у члану 5. став

1. послије тачке 5) додаје се тачка 5а) којом се прописује да се припадницима Српске војске Крајине и Министарства унутрашњих послова Републике Српске Крајине, у
Зонама под заштитом УН, признаје учешће у
оружаним акцијама послије 27. априла 1992.
до 12. новембра 1997. године.
Сви учесници у борбеним дејствима на простору под заштитом Мировних снага Уједињених нација (Резолуција Савјета безбједности
УН бр. 743 од 21. фебруара 1992. године – Венсов план) легални су борци на наведеном подручју, чију је безбједност гарантовала и СФР
Југославија, а тиме и СР Југославија и Република Србија, као њени насљедници, што потврђује и Закон о важењу правног система на
дијелу територије Социјалистичке Федеративне Републике Југославије која је под посебном
заштитом Уједињених нација, који је усвојила
Скупштина СФРЈ на сједници Савезног вијећа
од 18. марта 1992. године (Службени лист СФРЈ
18/1992. од 20. марта 1992. године).

zz
Чланом 2. Приједлога Закона у члану 7. став

1. мијења се, тако да се у склопу овог става
тачке 1) до 3) замјењују тачкама 1) и 2) којима се прописује да се борци разврставају,
према времену укупног војног ангажовања,
у двије категорије. Борац прве категорије
је борац са ангажовањем преко 45 дана, а
борац друге категорије је борац са ангажовањем до 45 дана.
Досадашње рјешење је дискриминаторско
према борцима из Републике Српске Крајине
и Републике Српске везано за признање статуса борца прве категорије. Наиме, борац прве
категорије је борац са ангажовањем преко 200
дана са територији Републике Српске Крајине
и Републике Српске и са ангажовањем најмање 60 дана на територији Аутономне Покра-

јине Косово и Метохија. Поред тога, дио припадника оружаних снага СФРЈ је учествовао у
оружаним акцијама на подручју Источне Славоније, Барање и Западног Срема најмање 45
дана, а дио је учествовао до четири и по мјесеца. Због тога нико од њих не може стећи статус
борца прве категорије према важећем закону
иако су се храбро и часно борили за очување
суверенитета и територијалног интегритета
Југославије. Због наведених разлога оправдано је ново рјешење према коме је борац I категорије борац са ангажовањем преко 45 дана, а борац друге категорије борац са ангажовањем до 45 дана.
zz
Чланом 3. Приједлога Закона у члану 22. у

ставу 1. послије тачке 3) додаје се тачка 4)
којом се прописује да се цивилним лицима
из Републике Српске Крајине који су задобили рану, повреду или озљеду поново призна статус цивилног инвалида рата.
Постоји најмање 12 цивилних инвалида рата из Републике Српске Крајине који су личну
инвалиднину примали од 2000. до 2013. године када је укинута савезна уредба која је регулисала то питање.

zz
Чланом 4. Приједлога Закона у члану 33.

став 2. замјењују се ријечи у тачки 4) којима се прописује да је основица за право на
борачки додатак износ просјечне пензије
о осигурању запослених, а не најнижи износ пензије како је досадашње рјешење.
Право на борачки додатак има борац уколико је старији од 60 година живота и уколико
он или члан његове уже породице који живи у
заједничком домаћинству испуњавају услове
прописане чланом 86.

zz
Чланом 5. Приједлога Закона мијења се

члан 137. У измијењеном ставу 1. се пропи-

сује да се захтјев за признање статуса ратног војног инвалида по основу оштећења
организма може поднијети у року од годину дана од ступања на снагу измјена и допуна овог Закона.
Постоје држављани Србије који су задобили рану, повреду, озљеду или болест, због којих је наступило оштећење њиховог организма а још увијек нису остварили статус ратног војног инвалида. Због тога је потребно да
се отвори нови рок од годину дана од ступања на снагу измјена и допуна овог Закона да
наведена лица могу поднијети захтјев за признање статуса ратног војног инвалида о чему
ће одлучивати надлежна комисија.
У измијењеном ставу 2. се прописује да се
захтјев за признање својства ратног војног инвалида по основу посттрауматског стресног
поремећаја може поднијети без временског
ограничења. Посљедице од посттрауматског
стресног поремећаја могу се појавити у дужем временском периоду од престанка ратних околности.
zz
Чланом 6. Приједлога Закона и члану 141.

послије става 1. додају се ст. 2. и 3.
У ставу 2. се прописује да се као писмени
докази из времена учешћа у рату за утврђивање статуса борца признају војна књижица
или други документи са печатом надлежних
органа Српске Аутономне Области Крајина,
Српске Области Западна Славонија, Српске
Области Славонија, Барања и Западни Срем
и Републике Српске Крајине.
Припадници Територијалне одбране и
Милиције Српске Аутономне Области Крајина, Српске Области Западна Славонија и
Српске Области Славонија, Барања и Западни Срем, као и Српске војске Крајине и Министарства унутрашњих послова Републике
Српске Крајине, у Зонама под заштитом УН,

учествовали су у оружаним акцијама послије 17. августа 1990. до 12. новембра 1997. године. Због тога је потпуно оправдано и легитимно да се као писмени докази за утврђивање статуса борца признају војна књижица или други документи са печатом горе
наведених надлежних органа.
У ставу 3. се прописује ако се статус борца не може утврдити на основу оригиналних
писмених доказа у том случају се статус борца утврђује на основу два квалификованa свједока.
На Републику Српску Крајину, која је била под заштитом Уједињених нација, извршена је агресија од стране хрватских оружаних
снага. Из тог разлога дио припадника Српске
војске Крајине и Министарства унутрашњих
послова Републике Српске Крајине не посједује војну књижицу или друге документе са
печатом надлежних органа Републике Српске
Крајине. Под појмом два квалификована свједока мисли се на лица која су у исто вријеме и
на истом мјесту боравила у истој јединици са
подносиоцем захтјева за признавање статуса
борца. Два квалификована свједока треба да
дају овјерену писмену изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу.
zz
Чланом 7. Приједлога Закона у члану 147.

мијења се став 3.
Прописује се да се посттрауматски стресни поремећај утврђује, у изузетним случајевима, на основу медицинске документације
која потиче из периода прије подношења захтјева за признавање права по овом Закону, а
не искуљчиво из периода док су трајале ратне околности, а најкасније до истека двије године од дана њиховог престанка.

zz
Чланом 8. Приједлога Закона се дефинише

ступање Закона на снагу.

6 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
МИЉЕВИЋИ: ПОРОДИЦЕ НЕСТАЛИХ СРБА
ТРАЖЕ ОД ИНСТИТУТА ДА РАДЕ СВОЈ ПОСАО
Служењем парастоса у Храму Светог Ђорђа и полагањем вијенаца испред спомен-костурнице у Миљевићима, у Источном Сарајеву обиљежен је Дан несталих Срба на подручју Сарајева и сарајевско-романијске регије.
На подручју Сарајева и сарајевско-романијске регије
пријављено је 798 несталих лица српске националности, а за њих 221 још се трага.
Поразно је да након више од 25 година од завршетка одбрамбено-отаџбинског рата породице још траже од Института за нестала лица БиХ да ради свој посао, односно
да пронађе, ексхумира и идентификује нестале Србе.
– Зар није било довољна трагедија која се десила сваком
од страдалих Срба, већ и њихове породице пате свих
ових 25 година и ишчекују информацију о својим најближим – истиче предсједник Скупштине града Источно Сарајево Бранко Короман.
Међународна комисија која се бавила истраживањем
страдања Срба у Сарајеву констатовала је да је у овом
граду српска заједница уништена у тоталитету, те да су
Срби страдали на разне начине – од пребијања и малтретирања до убистава.
РТРС

БОСАНСКА КРУПА: ОСВЕШТАНА
СПОМЕН-ПЛОЧА ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА
Спомен-плочу погинулим борцима 11. Крупске лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске освештао је
парох Милош Црепуља у порти храма Српске православне
цркве у Горњим Петровићима, општина Босанска Крупа.
Секретар Борачке организације Крупа на Уни Раде Милешевић рекао је да је освештана спомен-плоча за 26 погинулих бораца из насеља Пучин, Залин и Горњи Петровићи.
Милешевић је рекао да су раније освештане спомен-плоче у храмовима у Радићу за 23 погинула борца, Врањској за 19 погинулих бораца и три цивилне жртве рата,
Бенаковцу за шест погинулих бораца, Јасеници за 30
погинулих бораца и четири цивилне жртве рата и у Суваји за 33 погинула борца и четири цивилне жртве рата.
Он је навео да је у општини Крупа на Уни изграђено
централно спомен-обиљежје за 310 погинулих бораца 11. Крупске лаке пјешадијске бригаде, гдје је и спомен-соба, те мјесна обиљежја у Хашанима, Доњем Дубовику, Малом Дубовику, Средњем Дубовику и Осретку.
Према његовим ријечима, сва обиљежја су подигнута
уз подршку Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске и општине Крупа на Уни.
Малешевић је рекао да су свим погинулим борцима ове
бригаде подигнути гробни споменици, те да је ресорно
министарство помогло породицама погинулих бораца
приликом израде гробних обиљежја. 
РТРС

СJЕЋАЊЕ НА УБИСТВО
487 СРБА ИЗ ГРУБИШНОГ ПОЉА

Из Удружења Јадовно 1941 из Бањалуке, напомињу да се
у јулу навршава 80 година од убиства 487 Срба из Грубишног Поља у комплексу логора смрти НДХ Госпић–
Јадовно–Паг. У саопштењу Удружења се подсјећа да су
усташе у ноћи између 26. и 27. априла 1941. године ухапсиле 504 Србина, од којих је 487 убијено у јулу те године.
– Под изговором да Срби из Грубишног Поља спремају „ђурђевдански устанак” из Загреба је возом у Грубишно Поље стигло око 120 хрватских усташа, предвођених шефом загребачке усташке полиције Ивицом Шарићем и усташким емигрантом Еугеном Дидом Кватерником – додаје се у саопштењу. Усташе су стигле на
иницијативу жупника Петра Сивјановића, а у договору
са тамошњим усташким „логорником”, адвокатом Лујом
Стахуљаком и „предстојником” Зориславом Микићем у
својим домовима ухапшена су 504 Србина.
Након што су тучени и понижавани, ноћ су провели у
згради тадашње основне школе, а сутрадан су превезени сточним вагонима у „Загребачки збор”, данашњи
студентски центар, а потом у логор Даница код Копривнице, чији су били први затвореници. Крајем јуна 1941.
године превезени су у Госпић у Лици, а одатле на острво Паг, у логор Слана.
– Они који су преживјели тај пакао у каменој пустињи
током јула су превезени у потпалубљу брода у увалу Рођанка, јужно од Карлобага, а одатле везаних руку су тјерани пјешке преко Башких Оштарија до села Ступачиново гдје су побијени у некој од пет крашких јама у које
су бацани – наглашава се у саопштењу.
Из Удружења Јадовно 1941 наводе да су на жељезничкој
станици у Грубишном Пољу породице побијених постављале спомен-плочу која је уништавана 1971. и 1991.
године и тек недавно обновљена.
СРНa
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СРПСКИ ПОГЛЕД НА ДАН ПОБЈЕДЕ

НИКАД ВИШЕ БРАТ НА БРАТА

У

Опомињуће звучи и недавно пронађени документ из новембра 1941, који
потписује Али Шукрија, а који говори
да „за арнаутске масе Срби су Срби,
без разлике како их крсте, комунистима или четницима”.

ПИШЕ: ДР НЕМАЊА ДЕВИЋ

Шумадији и Поморављу (гдје је
одрастао и аутор ових редака)
никада није било неке традиције прослављања Дана побједе и за то постоји више разлога.

СРПСКИ НАРОД ЈЕ ПРЕЖИВИО

ШУМАДИЈА НИЈЕ ИМАЛА
ШТА ДА СЛАВИ

Прво, окупатор је са овог простора
протјеран у октобру 1944. и већ тада је
створен утисак да је рат завршен. Истина, младићи мобилисани у партизанску војску наставили су своје војевање
и масовно гинули у Срему и Славонији
све до маја 1945, али ови дијелови Србије за све то вријеме више нису били
поприште борбе – напротив, врло брзо
нове комунистичке власти започеле су
обнову рушевина у градовима и људима.
Друго, ни југословенске комунистичке власти нису за Дан побједе узимале 9.
већ 15. мај. Требао им је још који дан да
ликвидирају непријатељске снаге, прије
свега конкуренте у грађанском рату, у
планинама Словеније и Босне, па се та
касније верификована побједа доцније
одразила и на каснију прославу побједе.
Треће, од јесени 1941. до јесени 1944.
у Србији се водио прије свега грађански
рат, који је однио превагу над антифашистичком борбом. Комунисти су тај
идеолошки сукоб наставили и у миру,
и то баш у периоду од октобра 1944. до
маја 1945; у сваком градићу ликвидирано је по неколико десетина идеолошких и класних непријатеља КПЈ, сваки
од њих до данас има понеку необиљежену масовну гробницу, у којој још леже
(не сахрањени, него просто затрпани)
стријељани „народни непријатељи”. То
је било вријеме када је радост због слободе и побједе (као за 9. мај идентични
утисци се везују и за 20. октобар) била
засjењена новим обрачунима и убиствима, након чега су створене трајне подјеле у свим малим срединама, које су
добиле и историјску димензију.
„Кад су дошли комунисти, тад се то
десило”, тако би најчешће, по инерцији, сељаци рођени 1920-их говорили присјећајући се догађаја из 1944.
и 1945, интуитивно потискујући наметнути и од режима форсирани израз
„након ослобођења”. Зато је и за већину њих тај Дан побједе ипак био стран
и некако отуђен празник. Јер, као прво логично питање постављало се: побједе над ким? Нијемци су овдје побијеђени 1944, побједа је слављена 1945,
а непредати четници и њихови јатаци
су као у хајкама овдје убијани и 1946–
1947. и потоњих година.

ПРЕКОДРИНСКИ СРБИ
СЛАВИЛИ СЛОМ НДХ

Међу Србима са територије некадашње НДХ перцепција је била другачија. Сарајево је ослобођено од окупатора 6. априла 1945, Бањалука 22. априла 1945. (истог дана када је извршен и
пробој логораша из Јасеновца, који заправо никада није ослобођен), Загреб
8. маја 1945. Тог прољећа у крајевима
од Папука до Требевића, заиста је све
мирисало на побједу. Побједа је овдје
значила у исто вријеме одлазак окупатора и слом НДХ. Дакле, не само да више није било мрских Шваба и усташа,
већ је онемогућен даљи геноцид над
српским народом. Престала је стална
ратна опасност, окончане су паљевине
и сеобе, усташка кама више није стајала над вратом.

ВЕЗИВАЊЕ ЗА РУСИЈУ

Грађански рат, који у троуглу Славонија–Крајина–Сарајевско поље није
био ни приближно интензиван као у Србији, и окончан је 1945. са много мање
крви, па је и комунистичко преузимање власти овдје упамћено са мање гор-

чине. Нетом се чуло да су и Руси ушли
у Берлин и то је такође постао један од
симбола побједе за српски народ који се
масовно и подигао на устанак тек оног
тренутка када су СССР и Њемачка заратиле – и који је своју судбину везивао за побједу или пораз „Русије”. Реците данас потомцима козарачких партизана у Дубици да су њихови дједови
били издајници српског народа и ризиковаћете да вам измијене лични опис,
реците потомцима равногораца у Прањанима да су им преци колаборанти, и
десиће вам се исто. Како, онда, даље?
Једино онако како нам није својствено:
што трезвеније могуће.
Седам и по деценија касније, поготово послије свих трауматичних искустава
током 1990-их, „Срби сви и свуда”, како
је говорио Вук Караџић, али прије свега
званични Београд као престоница (формална или неформална) свих њих, трагају за јединственим наративом о Другом
свјетском рату, који би помирио и интегрисао све оне регионалне и идеолошке
противрјечности о којима смо напријед
писали. Као један од важних датума у том
самопоимању јавља се и 9. мај, дан када
безмало сви Срби са поштовањем и поносом гледају параду у Москви, али осјећају, опет интуитивно као и њихови преци, да неки елемент недостаје да би једна таква јавна манифестација о таквом
датуму имала снагу и пуноћу и пробудила јединство уколико би била одржана у Београду.
Догађаји из 1941–1945. су толико масивни да би били заборављени, а опет
толико опречни и одбојни да би били
уграђени у један јединствен наратив
памтећих.
Прво питање је да ли у Србији треба
обиљежавати Дан побједе (над фашизмом) 9. маја. Окружење аутора овог
текста једнодушно је у мишљењу да треба. Српски народ се нацизму јасно супротставио још прије 1941, своје опредјељење је јасно потврдио и 27. марта, а
потом и у љето те године кроз масовно
судјеловање у два, условно речено, антифашистичка покрета: Равногорском
(ЈВуО) и партизанском (НОВЈ).
Упркос свим разликама и суровом
грађанском рату, оба покрета задржала су такву суштину до краја рата. Има
дирљивих, нажалост и заборављених
епизода из периода окупације везаних
за боравак и једних и других у нацистичким логорима (наравно да Жарко
Видовић погађа суштину када каже да
су Срби 1941–1945. прије свега „логорашка нација”), гдје се некадашњи четници и партизани међусобно помажу
као заточеници Маутхаузена или гдје
заједно организују бекство из нишког
лагера у фебруару 1942. године и заједно гину на жицама.

Подсјећање на такве примјере наводи на закључак да је српски народ 1941.
био нападнут као колектив, да је страдао као колектив и да је 1945. побиједио (већ самом чињеницом да је преживио) као колектив. Од тога би, чини
се, требало да полази и државна стратегија меморијализације догађаја из
Другог свјетског рата. У њој би требало
више пажње скретати на истраживање
судбине Срба у логорима и затворима
(што у земљи, што у иностранству боравили су у безмало 140 логора, питање је да ли бисмо знали да набројимо
њих пет), уз покушај да се антагонизми
међу сљедбеницима два покрета максимално отклањају. Уз примјерену државну политику, мјеста највећих сукоба из
српско-српског рата данас могу постати мјеста сусрета и помирења.
Наравно да потомци жртава из Вранића и Друговца треба да памте и поштују своје убијене претке и да у њима
треба очувати и његовати споменике
на ране из периода братоубилаштва,
али мјесто сјећања и оплакивања морају да имају и потомци поражених и
немилосрдно ликвидираних од стране
побједника. Прије свега такво обиљежје недостаје у Београду.

ИЗБЈЕЋИ ИДЕОЛОШКЕ ПАРОЛЕ

Над обновљеним и новоподигнутим
споменицима, требало би максимално
избјећи идеолошке пароле, а поставити
натписе који јасно кажу: „Никад више
брат на брата”.
Ма колико то на први поглед изгледало немогуће, треба мислити и о неким заједничким споменицима свим
жртвама рата 1941–1945: тако ће их
бар острашћени појединци теже скрнавити, јер ће се на истој спомен плочи налазити имена припадника свих зараћених српских војски. Нека се у том
јединственом новом наративу нађе одговарајуће мјесто за страдалиште српских партизана на Кадињачи, али нека
се примјерено обиљежи и у колективно памћење усади и подвиг равногораца из Лознице, када су ослободили први град у Европи.

ИСТОРИЈУ НЕ МОЖЕМО ПРОМИЈЕНИТИ,
ЗАТО КРЕИРАЈМО БУДУЋНОСТ

Требало би преиспитати улогу СУБНОР-а и сличних организација, али и
медијског јавног сервиса Србије, што о
данима који треба да протичу без изазивања нових подјела оживљавају партизанске митове и освједочене историјске фалсификате. Коначно, комеморације везане за страдања у логорима, па
и сама прослава Дана побједе, не би више смјели да протичу уз комунистичку
иконографију, већ уз сљедбенике оба
ослободилачка покрета.
Исто онако као што су, у истој колони,
на стријељања на београдским Јајинцима
или нишком Бубњу заједно као непријатељи нацизма одвођене присталице КПЈ
и ЈВуО, данас треба слободно да корачају
њихови потомци, праунуци и чукунунуци,
свједочећи да су једно и недјељиво. Тиме ће, можда, српско друштво зрелије и
одговорније обиљежити 80 година од побједе над фашизмом него што је то учинило 2005, 2015. или што то чини данас.
Осмишљавање заједничке прошлости је немогуће, али се осмишљавање
заједничке будућности, четири генерације касније, када су ријетки потомци
у чијим венама у исто вријеме не тече
крв предака и комуниста и националиста, чини као преко потребно.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 7

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

У МЛАКИ КОД ЈАСЕНОВЦА ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ПРОБОЈА ЛОГОРАША

Владика Јован: У Јасеновац се
не долази без јаука и вриска!

П

рије 76 година око
1.000 јасеновачких
логораша суочених са
сигурном смрћу, покушало је
пробој. Преживјело их је тек
око 90. Тим поводом у Храму
Светог пророка Илије у Млаки код Јасеновца, обиљежена је годишњица пробоја посљедњих логораша из логора
Јасеновац.
Свету архијерејску литургију служио је епископ пакрачко-славонски Јован. Он
је истакао да је на капију храма 1942. године хиљаде козарачке дјеце и жена доведено
„као овце на клање”, како то
каже Свето писмо.
– Овај храм био је тамница, а многи људи су у њему
нашли смрт – рекао је владика и истакао да се српски
народ увијек кроз историју
сабирао и подизао цркве на
гробовима мученика, а највише их је било у 20. и 21.
вијеку.
– Немојте очекивати да
ико икада дође на оваква мјеста без јаука и вриска јер ово
је Јасеновац. Оно што ће доћи, доћи ће на ова мјеста без
мржње, без освете, доћи ће
праштајући и молећи се Богу – рекао је владика и додао
да се злочин никада не смије
заборавити.
Изасланик предсједнице
Републике Српске, министар
Борис Пашалић је поручио
да је дужност и обавеза да се

У ПЛАНУ МЕМОРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС

Српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ
Милорад Додик, и предсједник Србије, Александар Вучић,
разговарали су у Бањалуци о изградњи меморијалног
комплекса у Спомен-подручју Доња Градина.
– Србија ће учинити све да обезбиједи да се дође до једног
пројекта који ће дати одговоре на све захтјеве те врсте, и
наравно да ће Србија и Српска изградити тај комплекс –
рекао је Додик.
Вучић је нагласило да би свако дијете требало да дође у
Градину у склопу обавезне екскурзије.
– Свако дијете у Србији треба да види кроз шта је српски
народ прошао у Јасеновцу, а не да то буде препуштено
забораву као што је то добрим дијелом остављано послије
1945. године. А при томе не ширећи мржњу, не причајући
с мржњом о онима који су тај логор основали – додао је
Вучић.

сјећамо свих невино страдалих у логору Јасеновац.
Предсједник Српског народног вијећа Милорад Пу-

повац изјавио је да је село
Млака страшно мјесто по
ономе шта се ту догодило
током Другог свјетског ра-

та због чега се ту окупљају
и шаљу поруке да се такав
злочин, који су усташе починили над српски, јеврејским
и ромским народом, никада
више не би поновио.
У овом злогласном логору смрти, надалеко познатом
по ужасима, Ђуро Бајевић из
Новске изгубио је девет чланова породице. Никад није
сазнао гдје су сахрањени.
– Они су почетком Другог свјетског рата одмах похватани, у вечерњим сатима, отјерани на жељезничку станицу, и тамо их утоварили у вагоне за стоку. Три
дана су се возили до Јасеновца возом од Бјеловара
– прича Бајевић.
У селу Млака, које се налази низводно од Јасеновца
према Старој Градишки, налазио се сабирни центар за
жене и дјецу са Козаре. Према процјенама, ту је страдало више десетина хиљада људи.
Већина убијених бацана
је у Саву. Међутим, познато
је да су жртве сахрањиване и
у овом селу, о чему свједочи
Петар Ороз, који је у Јасеновцу изгубио дједа, бабу и
два стрица.
– Постоје двије масовне
гробнице у једној шуми. Наводно су сахрањивани претежно Роми који су убијени
у Јасеновцу – истиче Ороз.

РТРС

ИСТОРИЧАР ГОРАН ЛАТИНОВИЋ ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА УСТАШКЕ ДРЖАВЕ

За истребљење Срба НДХ основала 26 логора
езависна Држава Хрват– Систем логора Јасеновац
– Иако никада није утвр- гија хрватског геноцида над
Н
ска /НДХ/ основала је 26 постојао је од августа 1941. до ђен тачан број људи убијених Србима сасвим уобличена у
логора за истребљење Срба, 22. априла 1945. године. Ње- у систему логора Јасеновац, оквирима Хабзбуршке моод којих посебно мјесто у геноциду над Србима припада систему логора Јасеновац,
истиче историчар Горан Латиновић.
Први логор за истребљење Срба у НДХ основан у
Копривници, у просторијама фабрике Даница, већ у
априлу 1941. године, након
чега су основани Крушчица
код Травника, Керестинец,
Јастребарско, Тења, Ђаково,
Горња Ријека код Крижеваца, Река код Јастребарског,
Лоборград, Цапраг код Сиска, те Винковци, Славонска
Пожега и Бјеловар.
– Госпићка група логора /
Јадовно–Госпић–Паг/ постојала је од почетка маја до августа
1941. године. Иако је постојала
нешто више од четири мјесеца, тачније 122 дана, у њему је
убијено око 40.000 Срба. Овај
логорски систем био је претеча система логора Јасеновац
– додао је Латиновић.
Он тврди да је посебно
мјесто у геноциду над Србима у НДХ припада систему
логора Јасеновац којег су чинили Крапје, Брочице, Циглана, Кожара и Стара Градишка, са својим „филијалама”, стратиштима и економијама Доња Градина, Уштица,
Млака, Јабланац, Феричанци
и Бистрица.

гови управници тврдили су
да логор може примити неограничен број затвореника. У
логору су вршена масовна и
брутална убиства заточених
људи – рекао је Латиновић.
Он је навео да су се усташе у
јасеновачком систему логора
дословно такмичиле у клању.
Логором је командовао
Вјекослав Лубурић, којег су
Нијемци описивали као великог садисту, нервно болесног,
патолошког типа, послушног
и на све спремно оруђе поглавника.
– Услови живота у логору,
слаба исхрана, тежак физички рад, болести и друго, имали су за циљ уништење логораша, а када ни то није било
довољно, масовно су убијани.
По окрутности, начину и перверзности извршења, по броју
и обиму, злочини у систему
логора Јасеновац премашују
сваку мрачну фантазију – нагласио је Латиновић.
Према његовим ријечима,
Драгоје Лукић је, након дугогодишњих теренских истраживања, утврдио да је само
у Јасеновцу убијено 19.432
дјеце, од које 11.888 српске,
5.469 ромске, 1.911 јеврејске,
132 хрватске и 17 муслиманске, док за петнаесторо није
било могуће утврдити националну припадност.

потпуно је јасно да се ради о
највећем губилишту људи на
територији бивше Југославије и о највећем стратишту у
историји Срба од њиховог досељавања на Балкан до данас
– истакао је Латиновић.
Латиновић је подсјетио и
на најзначајнија стратишта
Срба у НДХ, међу којима су
Гаравице код Бихаћа, гдје је
током јула и августа 1941.
године убијено 12.000 Срба,
затим Шушњар код Санског
Моста, гдје је у истом периоду убијено 5.500 Срба.
– Ту су Пребиловци код Чапљине, гдје је почетком августа
1941. године убијено 826 Срба, затим Дракулић, Мотике,
Шарговац и рудник Раковац
код Бањалуке, гдје је 7. фебруара 1942. године убијено преко
2.300 Срба, Стари Брод на Дрини и Милошевићи код Рогатице и Вишеграда, гдје је у прољеће 1942. убијено око 6.000
Срба – навео је Латиновић.
Он је истакао да су током
геноцида над Србима у НДХ
људи мртви или живи бацани
у јаме, од којих су најпознатије Шаранова јама на Велебиту
дубока 42,5 метра, Равни Долац код Ливна, Голубинка код
Чапљине, Коритска јама код
Гацка, Капавица и Пандурица код Љубиња и многе друге.
Подсјетио је да је идеоло-

нархије у другој половини 19.
вијека, те да је, осим учења
римокатоличке цркве, главни
идејни подстицај уништења
Срба била опсједнутост хрватске политике и хрватске
јавности такозваним „хрватским државним и историјским правом”.
Латиновић је напоменуо
да је у листу Усташа 1932.
године објављено да „оно
што пије крв хрватског народа треба поклати да се више никада то зло у хрватској
средини не појави”.
– НДХ је проглашена 10.
априла 1941. године, током
рата Њемачке и њених савезница против Краљевине
Југославије, те да је њемачки фирер Адолф Хитлер поручио почетком јуна те године хрватском поглавнику
Анти Павелићу да хрватска
држава, ако жели да потраје, бар 50 година мора водити нетолерантну националну
политику.
Према његовим ријечима, о тој идеологији довољно
говори изјава хрватског министра Мила Будака, крајем
априла 1941. године: „Један
дио Срба ћемо побити, други преселити, а остале ћемо
превести у католичку вјеру
и тако претопити у Хрвате”.
СРНА

БИЈЕЉИНА: ПОМЕН ПАЛИМ БОРЦИМА
ДРУГЕ МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ
На бијељинском градском гробљу Пучиле служен је парастос за 33 српска борца Друге мајевичке бригаде које
су на данашњи дан 1993. године на Бањ брду, док су бранили своја огњишта, звјерски убиле муслиманске снаге.
Ратни командант батаљона и начелник Штаба Друге мајевичке бригаде пуковник Јовица Марковић подсјетио
је да су прије 28 година на Мајевици погинула 33 борца
Првог пјешадијског батаљона, 32 су рањена, а 10 заробљено и одведено у Тузлу.
За њихова мучења у затворима, као и за звјерства почињена над српским борцима на Бањ брду, Марковић
је напоменуо да нико никада није одговарао.
– Tога дана непријатељ је у раним јутарњим часовима успио да продре у дубину рејона одбране Првог пјешадијског батаљона, да нападне позадинске јединице, вод минобацача и команду батаљона. Захваљујући
брзој интервенцији снага из дубине, односно садејству
снага бригаде, те Гарде Пантери, успјели смо да зауставимо непријатеља и да у 18.00 часова успоставимо све
елементе борбе како батаљона тако и бригаде – рекао
је Марковић.
Он је додао да је то учињено уз велике губитке бораца који су свој живот положили за Републику Српску.
Миодраг Стевановић, предсједник градске Борачке организације је рекao да је на Пучилама подигнут споменик у част бораца са подручја Tузле који су живот изгубили у периоду од 1992. до 1995. године.
СРНА

ШАМАЦ: СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ
БОРЦЕ ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
И СТРАДАЛЕ ЦИВИЛЕ

Представници општине Шамац и Борачке организације су поводом Дана општине, код спомен-обиљежја
положили вијенце за 122 погинула борца Војске Републике Српске и 22 цивилне жртве са шамачког подручја у протеклом рату.
Предсједник шамачке Борачке организације Радован
Зорановић поручио је да су на споменику уклесана имена погинулих војника, као и цивила који су животе изгубили током рата.

У ДЕРВЕНТИ ОСВЕШТАН СПОМЕНИК
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА И ЦИВИЛИМА

У Дервенти је освештан Споменик у парку код Старог
моста на ријеци Укрини, на којем су исписана имена 43
погинула борца Војске Републике Српске и шест цивилних жртва протеклог рата.
Некадашњи припадник 27. моторизоване бригаде Војске Републике Српске Војислав Сибинчић рекао је да
је 14 погинулих бораца из Мјесне заједнице Укрина.
– Остали чија су имена исписана на споменик дошли
су да живе у нашу мјесну заједницу из других крајева
и са собом су донијели посмртне остатке најмилијих –
навео је Сибинчић.
Јово Ристић, чији је брат Родољуб погинуо 1992. године
на озренском ратишу и који је посмртно одликован Медаљом мајора Милана Тепића за исказану храброст, рекао је да је овај споменик одавно требало да буде освештан, јер је подигнут у спомен на оне који су дали животе за Републику Српску.
Он каже да је његов брат био малољетни борац Војске
Републике Српске, који је одрастао у вишечланој породици са деветоро дјеце на Озрену, а погинуо је бранећи
кућни праг на Вијенцу крајем 1992. године.
Вијенце су поред чланова породица убијених и општинске Борачке организације положили и предсједник Скупштине града Мирко Земуновић, а у име градоначелника
Дервенте изасланик Станиша Микеревић, који је и шеф
Одсјека за борачко инвалидску заштиту.
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У НОВОМ САДУ ПРЕДСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА ТАКО СУ ГОВОРИЛИ НАШИ ПРЕЦИ

Мировић: Васкрс српског духа Црне Горе!

П

редсједник Покрајинске владе Игор Мировић отворио је у
новосадском Музеју Војводине изложбу под називом Тако су говорили наши преци Српског националног савјета Црне Горе, чији је циљ да
осавремени и актуелизује знамените историјске личности и поједине
историјске периоде српског народа
у Црној Гори.
– Изложба је својеврсни мозаик
великих и вјечних ријечи и мисли
које су кроз вјекове изговарали и
записивали они највећи међу нама,
од Светог Симеона и Светог Саве,
Светог Василија Острошког и Светог
Петра Цетињског, Петра Петровића
Његоша и књаза и краља Николе, до
Сердара Јанка Вукотића и бескрајног мноштва других чији су животи
и дјела незаобилазне константе нашег индентитета и данас и у времену које долази – навео је Мировић.
Отварајући изложбу, он је истакао да мисли и ријечи тих великана о Србима, поријеклу и идентитету трају дуго.
– Трају толико дуго и толико су
нам важне данас зато што су то ријечи љубави, оданости, јединства и заједништва, баш оног што је сачувало

и одржало не само наш српски народ,
већ и све друге народе у искушењима којима су били изложени. Изложба је сублимација самог темеља нашег постојања и вјечан путоказ наше будућности – рекао је Мировић.
Он је нагласио да су „величанствене литије које су прије годину и
по дана започеле у Црној Гори и које су довеле до политичких промјена, омогућиле да снажан српски дух
Црне Горе поново васкрсне”, као и
да се тај дух „види и у порукама великана које приказује ова изложба”.
Мировић је поручио да ће Покрајинска влада и убудуће подржавати
националне институције српског народа у Црној Гори.
Предсједник Српског националог
савјета Црне Горе Момчило Вуксановић рекао је да се српски народ у
Црној Гори бори за очување сопственог идентитета.
– Покушавамо да сачувамо оно
што смо наслиједили од наших предака и овим пројектом желимо да
дамо допринос развоју заједништва
и слоге. Ако не можемо бити у једној држави због стицаја околности,
будимо обавезно у једној култури –
навео је Вуксановић.

»» ИГОР МИРОВИЋ: Увијек ћемо бити уз српски народ у Црној Гори

САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА ОДРЖАО ТРИБИНУ У СОМБОРУ У КОЈИМА СЕ ГОВОРИЛО О ПРОБЛЕМИМА ПРОГНАНИХ ЛИЦА СА ПОДРУЧЈА ХРВАТСКЕ И ФБиХ, РАТНИМ ВЕТЕРАНИМА...

Линта: Протјерани Срби су огорчени, јер су њихови бројни
проблеми и након више деценија остали неријешени
У

Сомбору у великој сали Градске куће Савез Срба из региона је одржао трибину под
називом Начини рјешавања проблема прогнаних лица и бораца. На трибини се окупило
више од 120 људи. Међу присутнима су између осталих били начелник Западнобачког
округа Горан Нонковић и представници више
удружења бораца и ратних војних инвалида.
Миодраг Линта је на почетку свог обраћања истакао чињеницу да су грађани, неки
у мањој, неки у већој мјери изгубили повјерење у надлежне институције јер је већи дио
њихових проблема остао неријешен.
– Као народни посланик годинама покушавам да покренем рјешавање кључних проблема нашег народа односно да буду предмет разговора у најважнијим државним институцијама с циљем да се пронађе правично,
трајно и свеобухватно рјешење тих проблема.
Линта је говорио о три категорије грађана: прогнаним лицима са подручја Хрватске
и ФБиХ, ратним ветеранима и свим грађанима Сомбора.

КЉУЧНИ ПРОБЛЕМ КРОВ НАД ГЛАВОМ

Кључно питање интеграције протјераних
Срба у Србији јесте рјешавање питања становања. Линта је у посљедњих неколико мјесеци упутио три писма предсједници Владе
Ани Брнабић у којима је навео 16 проблема
у процесу интеграције.
– Још увијек чекам да ме премијерка Брнабић прими и да разговарамо о тим проблемима. Поднио сам и Приједлог Закона о
измјенама и допунама Закона о избјеглицама како би Народна скупштина Србије обавезала Владу да се настави реализација Регионалног стамбеног програма док посљедња прогнаничка породица не буде стамбено

»» Пуна сала Градске куће у Сомбору

стору бивше Југославије и оснује Меморијални центар српских жртава деведесетих година с циљем да се свијет упозна о страдању
нашег народа крајем 20. вијека.

ПРАВДА ЗА КРАЈИШКЕ БОРЦЕ

»» Слађана Рожа, Миодраг Линта и Небојша Берић
ријешена. Четири пута нисам добио подршку
у Скупштини да се дневни ред допуни са мојим Приједлогом, али нећу одустати од борбе.

ЗАШТО ЈЕ НЕОПХОДНО
МИНИСТАРСТВО ЗА СРБЕ У РЕГИОНУ

Линта је говорио и о масовним злочинима које је доживио српски народ. Нажалост,
Тужилаштво за ратне злочине не подиже оптужнице против припадника хрватских, муслиманских и албанских војних и паравојних
формација. У претходних 17 година подигнуто је 217 оптужница, од тога 190 против
Срба, 21 против Албанаца (од којих је 17
врло брзо ослобођено), 4 против Бошњака и
2 против Хрвата. Због тога је више пута позвао Тужилаштво да коначно почне да подиже оптужнице против одговорних за злочине против Срба.

Питање српске имовине у Хрватској и БиХ
је важно питање, не само протјераних Срба
већ и других оштећених грађана Србије. У питању је отета и узурпирана земља, отета станарска права, заостале неисплаћене пензије, радни стаж у великој мјери није признат,
накнада штете за срушене куће и локале у
терористичким акцијама и др.
– Нажалост наши људи не могу правним
путем да остваре своја права и зато предлажем да се оснује Министарство за Србе у региону које би имало снажне правне канцеларије за Хрватску и БиХ гдје би радили врхунски правници и свакодневно помагали
нашем народу.

И ДАЉЕ БОЛНО ПИТАЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

Нажалост, најважније хуманитарно питање несталих лица и даље није ријешено. Хрватска говори о 1.869 несталих лица, а ћути
да су њих 1.200 Срби. Поред тога има тзв.
оперативна листа од 600 несталих Срба које Хрватска није признала.
Линта је посебно нагласио важност да Србија коначно донесе Резолуцију о геноциду НДХ над Србима, Ромима и Јеврејима и
оснује Меморијални центар српских жртава
геноцида НДХ и започне борбу за признање
геноцида над нашим народом током Другог
свјетског рата у међународној заједници.
Такође, Линта је истакао потребу да Србија покрене правну, дипломатску и политичку
борбу за истину о карактеру ратова на про-

Посебно важно питање, које је Линта нагласио, јесте питање бораца. Фебруара 2020.
године Скупштина је усвојила Закон о правима бораца, ратних војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица.
– Закон је у коректној мјери ријешио питање ратних војних инвалида и питање породица погинулих породица, али није ријешио низ других проблема. Ја сам био једини
посланик владајуће коалиције који је гласао
против тог Закона јер, између осталог, није
признао припаднике војске и полиције Републике Српске Крајине за читаво вријеме
рата већ само до 27. априла 1992. године.
Линта је критиковао категоризацију бораца у закону и нагласио да би требало да
сви борци буду равноправно категорисани
без обзира да ли су ратовали на подручју Републике Српске Крајине, Републике Српске
или на КиМ. Због тога он је 12. маја поднио
у скупштинску процедуру Приједлог закона
о измјенама и допунама Закона о правима
бораца, ратних војних инвалида, цивилних
инвалида рата и чланова њихових породица.
Након излагања Миодрага Линте присутни су постављали питања и износили своје
многобројне проблеме. Линта је присутне
позвао да сваки дан могу да се обрате путем
телефона канцеларији Савеза Срба из региона у Новом Саду.
На трибини, поред предсједника Савеза
Срба из региона Миодрага Линте, говорио
је и координатор Савеза за Сомбор и Западнобачки округ Небојша Берић.
– Желимо да упутимо снажну подршку
Миодрагу Линти, да се и даље бори како би
се ријешили бројни проблеми који муче људе
преко Дрине. Драго ми је што је баш у Сомбору одржана прва трибина.
Небојша Берић је позвао све да се укључе
у борбу и придруже се Удружењу Савез Срба из региона да би се извршио притисак на
Владу како би се проблеми прогнаних лица, бораца и осталих грађана коначно почели рјешавати.
Модератор скупа била је Слађана Рожа.

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

ДУШКО РАДИШИЋ ТВОРАЦ СОФТВЕРА БРЗОГ ПРЕВОЂЕЊА КОЈИ ШТЕДИ ОГРОМАН ТРУД, ВРИЈЕМЕ И НОВАЦ

Поносан сам што сам помогао српским
заточеницима у Хашком казамату!
Д
ушко Радишић je Зрењанинцима познат као бивши дугогодишњи помоћник градоначелника који је за све житеље увијек доступан и на услузи. Међутим,
мали број људи зна да је овај тихи,
стрпљиви и ненаметљиви човјек направио програм за брзо превођење и
на тај начин дао значајан допринос
у одбрани готово свих српских заточеника у хашком казамату.
Као истинском патриоти и родољубу велику захвалност за пружену
помоћ изразили су му покојни Момчило Крајишник, Радован Караџић,
генерали Мркшић и Ојданић...
– Готово сви оптужени Срби који
су били у Хагу звали су ме и захвалили се за софтвер, једино немам поуздане податке да ли је мој програм
користио предсједник Слободан Милошевић и касније генерал Ратко
Младић. Била би ми част да јесу.

БАЗА ОД 400.000 РИЈЕЧИ

У разговору за Српско коло Радишић, отац Данила и Теодоре, открива како је дошао у ситуацију да активно учествује у одбрани српских
оптуженика и зашто је управо питање Хага на њега кључно утицало да
из мирног породичног живота уђе у
немирне политичке воде.
Наиме, Радишић је крајем прошлог вијека широм региона био познат као веома надарен IT стручњак.
Са појавом Windows 98 он је још крајем прошлог вијека направио први
значајан програм за превођење сајтова. Стално је радио на његовом
усавршавању да би послије неколико година био промовисан надалеко
познат програм English Contact Tools
4, који је у свом рјечнику имао базу већу од 400.000 ријечи. Један дио
његовог рјечника тада је користила
Крстарица, у то вријеме најпознатија српска претраживач страница.
И данас је овај програм у употреби, а број његових корисника већи
је од 50.000.

РОДИТЕЉИ ЗАСЛУЖНИ ЗА
ЉУБАВ ПРЕМА ПРОГРАМИРАЊУ

Љубав према информатици и
програмирању Душко је наслиједио од својих родитеља Борислава
и Наде који су још у вријеме старе
Југославије радили као програмери
у рачунском центру некадашњег гиганта комбината Серво Михаљ.
– Као дијете ишао сам код њих
на посао и био опчињен бушеним
картицама које су у то вријеме биле основна информатичка база. Средином осамдесетих родитељи су ми
купили у Минхену први Спектрум.
Игрице ме нису занимале, већ сам
размишљао још тада како да рачунар користим у практичној примјени. Врло брзо отац ми је купио ПЦXT, у то вријеме најпрестижнији рачунар, за чије царињење је мајка дала три своје плате. Вријеме је показало да је то било веома добро улагање, јер је програмирање постало
моје трајно опредјељење – присјећа се Радишић и додаје да се овим
послом, као и сваким другим, могу
бавити само они људи који су креативни, истински воле да истражују,
али који имају и развијену менаџерску способност.
– У том периоду да би се бавили
програмирањем морали сте да препознате потребе, понудите програм,
заштитите производ и пронађете тржиште – прича Радишић који је прве
програме почео да прави још у средњој школи. Тада се указала потреба

ИДЕАЛАН СРБИН

– Кад год се прича о поријеклу
у шали кажем да сам идеалан
Србин. Моја отац Борислав је
Банаћанин док је мајка Нада
рођена у колонистичкој породици
Радаковић у Житишту. Њени
коријени су крајишки, једним
дијелом из Лике, другим из Босне.
Међу пријатељима имам доста
Херцеговаца који призивају да
ми се ћерка уда за неког њиховог
земљака, па да се тако ородимо.
Шалу на страну, историја нас је
научила да су за српски народ
погубне било какве подјеле. Зато
сам веома срећан што вучем
коријене са разних простора на
којима живи наш народ.

за базе података које су биле примјењиване у локалном видео клубу,
пицерији, продавницама и стоматолошкој ординацији Др Субу гдjе
се користи већ више од 30 година.
– У другом разреду средње школе
направио сам програм за анимацију. Посебан мотив за израду тог програма било је информатичко такмичење Наука младима за које сам се
спремао. Правио сам се болестан
двије недјеље и нисам ушао у школу да би завршио програм чији сам
код одштампао на 74 странице апсолутно увјерен да ћу бити побједник.
Био сам страшно разочаран кад сам
сазнао да сам освојио тек четврто
мјесто, јер сам презентовао најкомплекснији код. Жири је у образложењу истакао да не види перспективу
за ширу примјену постављајући питање коме је такав програм уопште
потребан. Нисам сигуран да је тада
постојао AutoCAD, али програм који сам направио свакако јесте нешто
што је личило на његову претечу –
прича Радишић и истиче да је ово искуство за њега било веома корисно.

ПО УЗОРУ НА ГЕЈТСА

Пратећи Бил Гејтса запамтио је
поруку да сваки софтвер који штеди само један секунд времена има
перспективу. То га је подстакло да
програме прилагоди да буду једноставни, брзи и максимално корисни
и да у почецима развоја интернета
рјечник и брзо превођење је нешто
што ће свима бити неопходно.
– Рјечникe сам развијао више година, да би га 1997. године комплетирао. Унаприједио сам га да преводи више ријечи и склапа једноставне смислене реченице. За овај мој
програм се прочуло, па како су већ
о њему објављивани чланци у стручним часописима Свет компјутера и
PC Press, био сам неколико пута гост
тада култне емисије Поларотор која
се емитовала на тадашњем Трећем
каналу РТС, а била је посвећена новим технологијама и радио Пингвину код легендарног Зорана Модлија.
Заинтересован за мој програм, након те емисије позвао ме је Жарко
Шаргин (касније велики пријатељ)
који се за потребе своје фирме бавио
превођењем, а касније ми је много
помогао да обогатим и увећам базу
рјечника. И не само то. Како је имао
велику базу ријечи њемачког и италијанског језика, онда сам и ове језике додао у свој програм – прича Радишић и објашњава комплексност
читавог посла.
– За разлику од германских и англосаксонских језика у којима је инфинитив основа, наша граматика је

веома сложена, јер се свака ријеч мијења по роду и падежу, а опет неке од
њих имају и потпуно друга значења.
Ипак, након дуготрајног рада и бројних консултација са професорима
српског језика успио сам да направим добар програм за брзо и једноставно превођење текста. Заштита
је била таква да и у вријеме деведесетих и свеприсутне пиратерије није
га било могуће копирати. Корисници
су масовно тражили софтвер који је
првобитно био на пет дискета, а касније на ЦД-у уз инсталациони код
који се активирао преко интернета.
Толика потражња омогућила ми је
заиста добру зараду и врло лагодан
живот – прича Радишић.

ХАЛО, ОВДЈЕ КРАЈИШНИК...

Од зарађеног новца купио је плац,
направио кућу, тениски терен, мијењао аутомобиле, путовао, уживао
са своје двоје деце Данилом и Теодором, а онда полазећи на љетовање 2003. године један позив је промијенио све.
– На мобилном телефону видио
сам позив са непознатог броја. Јавио ми се глас који се представио
као Момчило Крајишник. Рекао је
да је чуо за мој програм и замолио
ме да га продам његовом адвокату,
како би га могли користити у Хашком трибуналу. Док ме је жена сумњичаво гледала, увјерена да се неко
са мном шали, недуго затим, стигао
је и други позив са непознатог броја. Био је то генерал Драгољуб Ојданић који је имао исту молбу. Не само за њих, већ и за све остале српске затворенике спремио сам програме. Наравно, никакво плаћање
није долазило у обзир, за мене је то
била велика и неочекивана част, патриотски чин, и заиста сам поносан
што сам, ето бар тим малим гестом,
дао ситан допринос у одбрани српске истине – каже Радишић и објашњава како је било потребно више
недјеља да његови дискови стигну до
српских заточеника у Хагу.
– Сумњајући да ко зна какве податке шаљем на дисковима, безбједоносна служба Хашког трибунала је
њихов садржај детаљно контролисала. Због заштите података свака ријеч била је криптована и они би тек
након неколико недјеља провјеравања дискове предали оптуженима –
прича Радишић и каже да му је жао
што тада није био у могућности да
испуни жељу Момчила Крајишника.
– Чувам његовом писмо у коме
ми је упутио молбу да превод буде
исписан на ћирилици. Нажалост,
како је програм рађен дијелом уз
помоћ Visual Foxa који није препо-

знавао ћирилично писмо, то једноставно тада није било могуће – објашњава Радишић и додаје да је тих
година била велика потјера за Караџићем и Младићем.

ПРИСЛУШКИВАН ЗБОГ МОТОРОЛЕ

– Често сам у друштву говорио
да сам у прилици да би их сакрио у
својој кући да их душмани никада не
ухапсе. Пријатељи су ме савјетовали да пазим шта причам а ја сам на
то одговарао нека ме ухапсе одмах
ја ћутати нећу. И заиста, користећи
мобилни телефон имао сам утисак
како мој глас одјекује. Био сам увјерен да сам прислушкиван због контаката са Крајишником. Дуго година касније сам од неких познаника
сазнао да је разлог прислушкивања
био потпуно друге природе. Наиме,
у то вријеме развоја мобилне телефоније ангажовала ме је Моторола
да направим рјечник који олакшава
куцање на тастури (Т9), односно чим
укуцате прва два слова нуди најчешће коришћене изразе, данас сваки
мобилни има ове могућности. С обзиром да је ријеч о америчкој војној
компанији, једно вријеме сам био
под присмотром БИА.

ГУГЛ КОНКУРЕНЦИЈА

Радишић се потом осврнуо и на
бесплатни Гуглов онлајн програм
за превођење који се појавио 2009.
године, а нешто касније могао је да
преводи и комплетне интернет странице, што сам ја направио у свом
програму 5 година раније.
– Потпуно сам био разочаран кад
сам утврдио да Гугл у својој бази користи све оно на чему сам годинама
радио и готово свакодневно усавршавао. Неко ће рећи, па добро сваки рјечник је исти, међутим, управо на ријечима које сам поправљао,
допуњавао и усавршавао у Гугловој
верзији видио сам исте оне грешке
које сам имао на претходним верзијама. Осјећао сам се покраденим и
размишљао да поднесем тужбу, али
сам схватио да би све то било тешко
доказати на суду. На другој страни
осјећао сам и понос што је баш мој
рад олакшао живот многим људима
– прича Радишић. Упркос томе његов
програм је и даље у употреби, јер за
разлику од Гугловог, може да ради
без коришћења интернета.

ХАЛО, ОВДЈЕ КАРАЏИЋ...

– У то вријеме нажалост ухапшен је Радован Караџић, који ме је
више пута позивао и захвалио се на
програму који му је увелико олакшао комуникацију. Изразио је жељу да се упознамо, и за сада је моја

неостварена жеља да одем у Хаг и
сретнем се са њим. Међутим, Караџићев позив је веома утицао на мене, јер сам пред својим очима имао
прилику да се увјерим како је тадашња власт спремна да преда све до
посљедњег Србина само да би учврстила своје позиције – прича Радишић. Присјећа се хапшења генерала
Младића као посљедње капи која је
прелила чашу и одвукла га из мирног и лагодног живота талентованог
програмера у бурне политичке воде.

КАД СУ ИЗРУЧИЛИ МЛАДИЋА
УШАО САМ У ПОЛИТИКУ

– У мени се пробудио онај револуционарни осјећај да промјене не могу да се десе уколико пасивно посматрам догађаје. Непосредно након изручења генерала Младића Хашком
трибуналу у јулу 2011. године учланио сам се у СНС. Исте године сам
био кум страначке славе – Свете Петке, да би за изборе 2012. године био
и шеф изборног штаба у Зрењанину
и заузео другу позицију на локалној
страначкој листи. Као програмер који има усађен код да проблеме препозна, а потом нађе начин како да
рјешења убрза и поједностави примијенио сам своје знање и резултат
није изостао – прича Радишић, који
је потом седам година био помоћник
градоначелника Зрењанина Ивана
Бошњака и Чеда Јањића, сада великих пријатеља.

ХВАЛА ПРЕДСЈЕДНИКУ ВУЧИЋУ
ШТО СМО МЛАДЕ ЉУДЕ
ЗАДРЖАЛИ У ЗРЕЊАНИНУ

– Свијет политике је другачији.
Много непосредних контаката и динамике човјека тјера на брза и практична рјешења. Посебно сам срећан
што смо, захваљујући подршци и
разумијевању нашег предсједника
Александра Вучића и његовој визији сажетој у програм Будућност наше деце, Зрењанину донијели неколико веома значајних IT фирми у којима се запослило стотињак младих
програмера. Да у томе нисмо успјели већина њих би завршила у већим
градовима или још горе у иностранству далеко од својих породица, а породица је стуб нације – каже Радишић који је и даље у Градској управи,
али сада више посвећен IT сектору.
– Док сам био помоћник градоначелника бавио сам се готово свим
животним областима, ипак, све вријеме сам пратио трендове у струци.
Тренутно сам посвећен изради програма који више нису везани искључиво за Мајкрософтов оперативни
систем, већ за рад на различитим
платформама.

ПРОГРАМЕР МОРА
ДА ВЈЕРУЈЕ У СЕБЕ

Радишић је био више пута предавач на Webiz конференцијама које су се у Зрењанину одржавале под
покровитељством Владе Србије. Окупљеним програмерима је држао предавања и преносио лична искуства.
– Програмери морају да имају
свијест да је ово ера коју сами креирају и зато никад не смију да сумњају у своје способности, ако неко
решење постоји ви га можете решити боље! Мој савјет је да раде за себе, јер ће тако увијек зарадити више
него кад раде за друге или у јавном
сектору. Зато је најбоље да искористе финансијску подршку коју омогућују Старт-ап програми и покрену сопствене послове.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

10 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
САРАЈЕВО БЛОКИРА ПРОЦЕСУИРАЊЕ
РАТНИХ ЗЛОЧИНА НАД СРБИМА
Бошњачки министри у Савјету министара су дуже од
двије године опструисали усвајање Ревидиране стратегије за процесуирање ратних злочина. У намјери да
путем судских пресуда креирају историју по својој мјери, сада оспоравају именовање чланова Надзорног тијела за праћење спровођења Ревидиране стратегије.
Наводно су спорна персонална рјешења, предложена
из Српске, а стварни циљ је да, до 2023. године, до када
би Стратегија требало да буде спроведена, најсложенији
предмети злочина над Србима остану непроцесуирани.
Надзорни одбор за праћење спровођења Ревидиране
стратегије за рад на предметима ратних злочина је „ад
хок” тијело које своје одлуке доноси консензусом, па је
чињеница да ли је члан, директор Републичког центра
за истраживање ратних злочина Милорад Којић или
неко други, сасвим минорна. Но, бошњачки министри,
оспоравајући Којићево чланство, више пута одбијају да
именују чланове Надзорног тијела.
Са становишта министара Бошњака споран је најприје био национални баланс чланова комисије, а када су
у своју корист и уз општу сагласност „избалансирали”
Надзорни одбор, у којем су четири члана Срби, а по пет
Бошњаци и Хрвати окомили су се на персонално рјешење и приједлог да из Републике Српске члан буде
директор Републичког центра за истраживање ратних
злочина. Којићу је јасно да ће и ако он не буде члан тог
тијела искрснути нове опструкције.
– Мислим да се иза тога крије жеља да се не крене са
имплементацијом Стратегије јер не желе дисциплинске пријаве против судија и тужилаца. Предвиђено је
да се имплементира до краја 2023 – закључио је Којић.

БОШЊАЦИ ДОМИНАНТНИ
У ТУЖИЛАШТВУ БИХ
Од 57 тужилаца у Тужилаштву БиХ – чак 75 одсто долази са простора Федерације БиХ, а највећи број њих,
више од 45 одсто се изјашњавају као Бошњаци, пише
Глас Српске.
Према подацима Тужилаштва, из ФБиХ долази 16 Бошњака, четворо Срба, девет Хрвата, те четворо из реда
осталих, док из Републике Српске долази 14 тужилаца,
од чега 13 Срба и један који се изјашњава као остали.
Када је ријеч о службеницима са високом стручном
спремом запосленим на неодређено вријеме, од њих
107, више од 60 одсто чине Бошњаци, док Срби чине
18, а Хрвати 16 одсто.
Према мјесту пребивалишта, чак 87 од 107 службеника долази из ФБиХ, 18 је из Републике Српске, а троје
из Брчко дистрикта.
Савјетник српског члана и предсједавајућег Предсједништва БиХ Милан Тегелтија истакао је да национална структура у свим институцијама на нивоу БиХ на први поглед приближно одговара попису становништва
из 1991. године.
– Међутим, када се погледа ентитетска заступљеност,
онда је видљиво да ту постоји значајна диспропорција на штету српског народа и Републике Српске, а у корист Бошњака и ФБиХ – навео је Тегелтија.
Он је рекао да та диспропорција постоји од оснивања
тих институција, у првом периоду од 2003. до 2007. године, када су на те позиције именовани углавном људи
из ФБиХ, било да су Бошњаци, Срби, Хрвати или остали, с тим да су се као остали углавном изјашњавали поријеклом Бошњаци, како би на тај начин попунили и ту
квоту у правосудним институцијама.

У МИНИСТАРСТВИМА ШЕСТ КАНТОНА СА
БОШЊАЧКОМ ВЕЋИНОМ НЕМА СРБА
У шест кантона у Федерацији БиХ гдје је апсолутна бошњачка већина постоји око 30 министарстава у којима
нема запослених Срба, упозоравају из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Из Одбора наводе да је ово утврђено у Специјалном извјештају омбудсмана БиХ о учешћу конститутивних народа у органима управе и тијелима власти.
Према уставима ФБиХ и кантона, број запослених припадника српског народа у сваком органу власти би морао бити пропорционалан броју Срба на одређеном подручју према попису из 1991. године, те би тако 18 одсто
свих запослених у органима власти у ФБиХ требало да
буду српске националности.
– Нажалост, бошњачке политичке партије, иако се све
залажу за поштовање устава и мултиетничност, на примјерима кантона гдје они владају показују да им је мултиетничност само добра основа да се представницима
дипломатског кора прикажу као промотери европских
тековина и вриједности – истиче се у саопштењу и додаје да у органима власти гдје Бошњаци самостално владају нема мултиетничности или је број Срба миноран.
Из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ поручују да
тамо гдје су бошњачке политичке партије власт Срби се
могу набројати до 10.
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У БАЊАЛУЦИ ОБИЉЕЖЕН ДАН ВОЈСКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Додик: Војска најчистији
образ српског народа
С
лужењем парастоса погинулим борцима Војске Републике Српске
и цивилним жртвама одбрамбено-отаџбинског рата
у касарни Козара у Бањалуци обиљежен је 12. мај – Дан
ВРС и Дан Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ.
Кроз јединице Војске Републике Српске прошло је
210.000 бораца, а 23.801 њен
припадник положио живот
у одбрамбено-отаџбинском
рату за стварање и очување
Српске.
Српски члан и предсједавајући Предсједништва БиХ
Милорад Додик поручио је
да је Војска Републике Српске најчаснији и најсвјетлији
образ српског народа.
Додик је истакао да Војска
Републике Српске данас живи у српском народу и спремна је, ако то затреба, да устане у одбрану Републике Српске како је то учинила у одбрамбено-отаџбинском рату.
Обиљежавању су присуствовали предсједавајући и
српски члан Предсједништва
БиХ Милорад Додик, предсједавајући Савјета министара Зоран Тегелтија, премијер Српске Радован Вишковић, директор Полиције Српске Синиша Кострешевић,
представници Војске Србије,
представници Српске у заједничким институцијама.
Након парастоса, у Централној спомен-соби ВРС положени су вијенци и руже, и
дате изјаве медијима.
Обиљежавање овог ва-

»» Сјећање на 23.801 погинулих припадника Војске Републике Српске
жног датума новије српске
историје, или 29 година од
формирања ВРС и 16 година од формирања Пука, организују Одбор Владе Српске
за његовање традиције осло-

бодилачких ратова и команда те војне формације.
Скупштина српског народа у БиХ на засједању у Бањалуци 12. маја 1992. године
донијела је одлуку о форми-

ЛИНТА ЧЕСТИТАО БОРЦИМА
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта
честитаo je ратним ветеранима, ратним војним инвалидима
и потомцима погинулих бораца Војске Републике Српске
и припадницима Трећег пјешадијског (Република Српска)
пука Оружаних снага БиХ – Дан Војске Републике Српске.
Формирање Војске Републике Српске 12. маја 1992. године
представља један од најзначајнијих дана у историји
Републике Српске. Војска је имала кључну улогу у одбрани
Републике Српске и српског народа на подручју Босне и
Херцеговине у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Линта је посебно нагласио да је Војска Републике Српске
формирана послије Хрватског вијећа одбране и тзв. Армије
БиХ из нужде да сачува Републику Српску и српски народ
од новог и масовног страдања који је доживио у Првом и
Другом свјетском рату. Због тога је велика част и обавеза
да трајно чувамо сјећање на славни и частан пут Војске
Републике Српске и све њене припаднике који су српском
народу обезбиједили мир и слободу. Не смијемо никад
заборавити погинуле и рањене припаднике Војске и
Полиције Републике Српске као и страдале српске цивиле.

рању Војске Републике Српске.
ВРС је била оружана сила
Републике Српске и основана је под називом Војска Српске Републике БиХ.
Постојала је од 12. маја 1992. до 1. јануара 2006,
након чега је ушла у састав
Оружаних снага БиХ.
Војно насљеђе и идентитет Војске Републике Српске
његује и баштини Трећи пјешадијски /Република Српска/ пук. Крсна слава ВРС
је Видовдан, док се 12. мај
прославља као Дан Војске Републике Српске и 3. пјешадијског /Република Српска/
пука. ВРС сачувала је у рату
територију Српске и заштитила народ борећи се истовремено против снага муслиманско-хрватске коалиције
и НАТО-а, чија је авијација
у неколико наврата вршила
агресију на Републику Српску и линије фронта које су
држали Срби.

У БЕОГРАДУ ОТВОРЕНА СПОМЕН СОБА СТРАДАЛИМ СРБИМА

Сjећање на погинуле и нестале у рату у Хрватској

У

дружење породица Суза
отворило је у просторијама у Нушићевој улици Спомен-собу посвећену страдалима у Хрватској током оружаних сукоба 1991–1995. године,
а према подацима Комисије за
нестала лица Владе Србије око
1.600 особа се и послије 30 година воде као нестале.
Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Дарија Кисић Тепавчевић је навела да
се осим бола и патње које се
осјећају у спомен-соби осјећа
и њихова храброст и истрајност да истрају у борби док
и посљедња особа која се води као нестала не буде пронађена.
– Прошло је више од 30 година од првих страдања и несталих лица на простору бивше Југославије и нажалост
многа питања остала су и даље неријешена – казала је Кисић Тепавчевић.
Према њеним ријечима, у
току је израда нацрта закона
да се и правним актом регулише то, како је навела, изузетно
важно питање за нашу земљу.
– На зидовима можемо да
видимо слике несталих особа,
ово је тек једна десетина фо-

»» Вељко Одаловић и Дарија Кисић Тепавчевић
тографија, проблем јесте огроман, али држава је уз вас – поручила је Кисић Тепавчевић.
Предсједник Комисије
Вељко Одаловић казао је да
се према подацима које посjедује 396 наших држављана – настрадалих војника и даље воде као нестали, као и 593
особе чији су нестанак пријавиле породице које су избјегле
и уточиште нашле у Србији и
684 особе са оперативне листе које су страдале у разним
колонама, чија судбина није
позната, а нису у званичној
евиденцији.
– То говори о обиму и тежини злочина и страдања – казао је Одаловић и истакао да
Комисија Владе Србије своје

обавезе, које Хрватска злоупотребљава у својим изјавама политизујући их, редовно
извршава.
Када је у питању српска
страна, Одаловић каже да у
овом тренутку имају захтjеве
усмерене ка Хрватској и да и
даље инсистирају да се заврше ископавања на познатим
гробним мjестима, којих је 36,
као и да се разријеши судбина и да одговор на питање чија су тијела у мртвачницама у
Загребу, Осијеку, Ријеци, гдје
се налази 878 тијела.
Додаје да су сигурни да је
половина њих у мртвачницама извјесно са локација гдје су
ексхумирани Срби, а који нису идентификовани.

Такође, Комисија инсистира и да се да одговор шта је са
судбином војника који су страдали у Бјеловарској касарни,
шта је са онима који су били у
злогласном логору – мучилишту Лори, који нису пронађени, чија судбина није позната.
– Више од годину и по дана
је прошло од посљедње ексхумације која је рађена у Хрватској, уважавамо да је био земљотрес, посљедице које су
настале, али предуго је то да
би породице могле да чекају
и да не знају шта је са њиховим најмилијима, за које сам
сигуран да могу бити идентификовани – казао је Одаловић.
Драгана Ђукић из Удружења породица погинулих и
несталих Суза навела је да је
отворена спомен соба скромна, али да у ствари представља једну од иницијатива да
се у будућности отвори озбиљан меморијал.
– Проблем већ предуго траје, преостали чланови породица умиру, свједоци умиру, врло је важно да се забиљеже чињенице док имамо живих свједока – казала је Ђукић и поручила да ако је неко себи дао за
право да настардалима узме
животе, наше је да памтимо.
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У БЕОГРАДУ ОБИЉЕЖЕН ДАН ХЕРЦЕГОВАЧКОГ КОРПУСА

Генералу Радовану Грубачу уручена
Златна плакета Слободне Херцеговине
В
етерани Херцеговачког
корпуса Војске Републике Српске који живе у Србији састали су се у
Београду и на пригодан начин обиљежили су 29. година од формирања Корпуса.
Предвођени командантом
генерал-мајором Радованом
Грубачем, овом скупу је присуствовало десетак официра из команде и јединица
Корпуса.
Окупљене у београдском
ресторану Мали викенд поздравио је командант Радован Грубач. Он је изразио задовољство што су се ветерани Херцеговачког корпуса и у
времену искушења пандемије
окупили како би на достојанствен начин обиљежили један
од најзначајнијих датума у новијој историји Херцеговине.
– Херцеговачки корпус
формиран је у мају у изузетно
тешким условима. До јесени
исте године постао је озбиљна оперативна јединица која је
бројала 24.000 људи. Херцеговачки корпус је бранио и одбранио српску Херцеговину.
Иза нас на тој земљи остао је
да живи српски народ – поручио је генерал Грубач.
Он је подсјетио да је 12.
мај дан кад Срби славе Светог
Василија Острошког и Тврдошког.
– Негдје током 1994. године, на приједлог команде Корпуса, блаженопочивши владика Атанасије благословио
је да овај дан буде слава Херцеговачког корпуса. Међутим,
ту славу никад нисмо ни били у прилици да прославимо
– рекао је Грубач који је истакао да Херцеговина никада не
смије да заборави хероје који су положили живот за њену слободу.
Генералу и официрима
Херцеговачког корпуса обратио се Трифко Ћоровић, оснивач сајта Слободна Херцеговина, који је изразио задовољство што је на овај свети празник међу српским официрима, који су својим војничким
умијећем, храброшћу и одважношћу бранили херцеговачку слободу и допринијели опстанку херцеговачких Срба

»» Сједе, с десна: Александар Крнојелац, официр штаба Фочанске бригаде; Спасоје Ђого, пилот РВ Републике Српске; Душан Лужајић, командант артиљеријског дивизиона у Требињској

бригади; Зоран Пурковић, командант Невесињске бригаде; Никола Гузина, командант батаљона у Невесињској бригади; Стоје, с десна: Митар Ковач, командант дивизиона у Калиновачкој
бригади; Зоран Јањић, начелник штаба Невесињске бригаде; Ранко Шиљеговић, начелник артиљерије у Невесињској бригади; Радован Грубач, командант Херцеговачког корпуса; Радмило
Кравић, командант позадинског батаљона Невесињске бригаде; Томо Врећа, командир минобацачке чете у Невесињској бригади; Горан Аћимовић, официр у команди Херцеговачког корпуса;
Милан Драгојловић, официр Војске Србије; Петар Нинковић, командант Чајничке бригаде; Маринко Уљаревић, пилот РВ Републике Српске.

у светосавској и световасилијевској, устаничкој Херцеговини.
Он је истакао да је централна идеја портала Слободна Херцеговина сажета у
његовом имену.

БЕСТИДНА ЈЕ МИСАО ДА
ЗАБОРАВИМО ПРОШЛОСТ

– Настојимо ширити истину о нашем народу и завичају,
а чувајући српски идентитет,
традицију и историју, желимо
да одбранимо слободну ријеч
и мисао. Та мисија не би била
замислива без ратног подвига
војника и официра Херцеговачког корпуса. Да није било
вас, не би било ни Херцеговине о којој данас, са изразитим поносом, говоримо. Цјелину херцеговачке слободе не
можемо ни описати, нити се
можемо одужити свим херцеговачким слободарима, али
можемо и морамо поштовати њихово јунаштво и витешку жртву. Није тешко доћи
до закључка да су многи наши
борци предати забораву, а да
се сјећања на њихову витешку

БРАНИЛИ ПРОСТОР ОД НЕРЕТВЕ ДО ДРИНЕ
Херцеговачки корпус Војске Републике Српске формиран
је од војних обвезника са простора Српске Херцеговине.
Већина њих је била распоређена у неку од јединица
Југословенске народне армије (ЈНА) или Територијалне
одбране. Савезна Републике Југославија (СРЈ), након што су
је 27. априла 1992. године формирале Србија и Црна Гора,
била је под великим притиском међународне заједнице
да све јединице ЈНА из Босне и Херцеговине и Хрватске
повуче у границе новостворене државе. За то је дат рок од
4. до 19. маја. Народна скупштина Српске Републике БиХ, на
сједници одржаној 12. маја, донијела је одлуку о формирању
Војске Српске Републике БиХ. Војска је у свом саставу
имала шест корпуса копнене војске и Ваздухопловство и
противваздушну одбрану (ВиПВО). Један од корпуса био
је Херцеговачки корпус који је имао зону одговорности од
ријеке Неретве на западу до границе са СРЈ на истоку и
од границе са Хрватском на југу до Вишеграда на сјеверу.
За дан формирања Корпуса одређен је 19. мај, дан када је
посљедњи војник ЈНА напустио територију Херцеговине.
Официри и подофицири команде и јединица Корпуса који
живе у Србији окупљају се поводом тог дана од 2003. године.

(ИЗВОД ИЗ МОНОГРАФИЈЕ ХЕРЦЕГОВАЧКИ КОРПУС)

борбу у Одбрамбено-oтаџбинском рату потискују из бројних разлога, међу којима се
највише истиче илузорна и
наивна, а неријетко и бестидна мисао да ће будућност бити свјетлија уколико заборавимо мрачну прошлост – рекао
је Ћоровић. Он је додао да је
портал Слободна Херцеговина, пратећи из године у годину различите видове неправде, нашао за сходно да се малим знаком поштовања и захвалности покуша одужити
живим симболима херцеговачке слободе.

МНОГИ НЕ ЗНАЈУ
ДА ЈЕ НАТО АГРЕСОР
НАЈПРИЈЕ УДАРИО НА
ХЕРЦЕГОВАЧКИ КОРПУС

– Веома сам радостан што
један од њих, генерал Радован
Грубач, стоји данас међу нама.
У доба када су многи гледали
да их чаша жучи мимоиђе, јер
није било лако носити терет
одговорности, генерал Грубач

је постао командант Херцеговачког корпуса. Пред очима
генерала и његове војске, поново се одвијало Косово: само што се овог пута та Света
земља звала Херцеговина –
коју је ваљало бранити свим
средствима. Током свих борби

БРОЈНА ПРИЗНАЊА
Генерал Грубач носилац је
више одликовања:
• Орден за војне заслуге са
сребрним мачевима
• Орден за војне заслуге са
златним мачевима
• Орден народне армије са
сребрном звијездом
• Орден Обилића
• Орден Карађорђеве
звијезде првог реда
(Видовдан 1993.)
• Орден Немањића.
• Добитник је Плакете
Заједнице општина
Источне Херцеговине.
• Повеља града Требиња
• Повеља општине Гацко

и кризних ситуација, захваљујући генераловом часном командовању и моралним императивима усађеним у сваку херцеговачку борбену формацију, Херцеговачки корпус
је прошао кроз рат без иједне мрље на војничком образу,
без иједне мрље на свијетлом
оружју. Многи данас и не знају да су први пројектили НАТО агресора на српски народ
засули Херцеговачки корпус,
који је тој алијанси зла узвратио ударац. Да херцеговачке
пушке нису зарђале, на обимном и тешко одбрањивом, али
одбрањеном, фронту, осјетио
је британски авион Харијер,
који је, у априлу 1994. године, био у саставу НАТО снага. Херцеговачки корпус није починио ниједно непочинство: његов образ је чист као
суза мајке која испраћа сина
на ратиште – рекао је Ћоровић истакавши да је генерал
Грубач у најтежим часовима
колективног опстанка, водио
рат за одбрану Херцеговине, у
духу најбољих херцеговачких,
устаничких традиција којима
се напајао од најраније младости у родном Оровцу.

ХЕРЦЕГОВАЧКИ УСТАНИЦИ
ИСКРСАВАЛИ ИЗ ПОЈАВЕ
ГЕНЕРАЛА ГРУБАЧА

– И сам је, попут својих
предака, одрастао у завичају
Луке Вукаловића и славних
херцеговачких устаника, најдржавотворније српске војске
која је за Српство, из генерације у генерацију, дала све, и
младост и сопствене животе,
не тражећи заузврат ништа –
изузев слободе. Генерал Грубач је био кадар „на страшноме мјесту постојати” и што
је јако важно: стећи високо
поштовање својих сабораца,
војника и официра, браће по
оружју, завичају и отаџбини,
вјерних синова свога Отачаства. Морална вертикала генерала Грубача била је духовни

стуб ауторитета који је Херцеговачком корпусу дао дисциплину и узвишено, частољубиво осјећање одговорности пред прецима, савременицима, потомцима и цијелом
историјом. Градила се српска
држава у Херцеговини, обнављала се српска државност у
Херцеговини, будила се устаничка Херцеговина, а духови
славних херцеговачких команданата попут Луке Вукаловића, Мића Љубибратића, Пера
Тунгуза, Стојана Ковачевића
и Богдана Зимоњића, искрсавали су из појаве генерала
Грубача, били су његова снага и упориште, јер се тих дана, у Херцеговини, испуњавао
највећи херцеговачки завјет
– Завјет српске слободе. У то
име редакција портала Слободна Херцеговина донијела
је одлуку да генералу Радовану Николе Грубачу, команданту Херцеговачког корпуса
Војске Републике Српске, додијели Златну повељу, у знак
благодарности за велика витешка дјела на бојном пољу,
у духу славних, непокорних
предака и изузетан допринос
у одбрани слободе, части и
образа српске Херцеговине
– рекао је Ћоровић уручујући Златну плакету Слободне
Херцеговине генералу Радовану Грубачу.
Захваљујући се на овом
признању, генерал Грубач,
који је добитник више престижних одликовања, истакао
је да заслуге за њих припадају свим борцима Херцеговачког корпуса.
У наставку дружења ветерани су се присјећали догодовштина са фронта, погинулих сабораца и изразили
жељу да догодине, јубилеј–
тридесет година од формирања Херцеговачког корпуса, у
знатно већем броју обиљеже
у завичају који су бранили и
одбранили.
ДРАГАНА БОКУН

12 ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

СРПСКО КОЛО АПРИЛ—MAJ 2021.

ШТА ЈЕ О ЗЛОЧИНАЧКОЈ АКЦИЈИ БЉЕСАК НАПИСАО СЛАВОНСКИ ЕПИСКОП 1995. ГОДИНЕ У СВОМ ИЗВЈЕШТАЈУ САБОРУ СПЦ

ВЛАДИКА ЛУКИЈАН: Док је Западна
Славонија доживљавала своју агонију,
Београд је свечано прослављао 1. мај!
У
раним јутарњим часовима, 1.
маја 1995. године, извршиле
су снаге Републике Хрватске
агресију на Републику Српску Крајину на простору Западне Славоније. Напад је изведен са свих страна уз учешће три пута јачих снага
(15.000 „зенги”) уз садејство тенкова, артиљерије па чак и авијације.
Наши су имали 2 тенка и 4 топа.
Изненађење је било тим веће, јер
су снаге РХ преузеле пунктове УН
и одатле напале, осим тога, влада
РСК је испоштовала све одлуке УН,
онако како је наредио предсjедник
Србије Слободан Милошевић, који
је стајао иза свих тих одлука.
Што се тиче спремности за рат,
Западна Славонија, као најистуренији дио РСК, окружен са три стране Хрватима, била је тешко одбранива. Од врха РСК је поручено да
у случају ратних сукоба наше јединице приме први налет, а да ће затим кроз два часа доћи комплетна
техника и помоћ у људству. Часови су пролазили, али нико није дошао. Наши су се лавовски борили,
јер су очеви бранили своју дjечицу,
или одрасли синови своје остарjеле родитеље.
Негдjе око 10 часова отишао сам
да видим како се држи Пакрац. Наши су вратили Хрвате на полазне
положаје и чак ушли и ослободили
већи дио града. Водиле су се уличне
борбе. Хрвати су се повлачили. Наши су очекивали помоћ у артиљерији. Заиста, у повратку из Пакраца срео сам два топа, али нажалост
они нису стигли до циља, јер је већ
иза тога био просечан пут Окучани–Пакрац са 11 села, а 7.000 људи, жена и дјеце остао у обручу. Исто се десило и са селом Пакленица
код Новске. Наши су дуго одолијевали, али помоћ није стизала ни из

осталих дијелова РСК, ни из РС, ни
из Југославије. Браниоци су гинули нежалећи своје животе за своје
најмилије. Али узалуд.

ЛИНИЈА ОДБРАНЕ ПОПУШТА

Око 17 часова, видјело се да од
помоћи нема ништа те је почела
евакуација жена и дјеце, према Босни (РС) јер је линија одбране почела попуштати. Ја сам трчао до
радија, да охрабрим бранитеље и
спријечим панику, до команде да
видим хоће ли доћи помоћ, у Дом
здравља гдје је стизало много рањеника, у подруме – склоништа да
умирим мајке и дјецу. За то вријеме су моји свештеници спасавали цивилно становништво, а прије
свега дјецу и жене из својих парохија. Приликом евакуације, једини пут је био кроз шуму Прашник
путем који су Хрвати држали под
својом ватром. Свештеник из Окучана је на том мјесту за длаку избјегао смрт задобивши шест рана.
Село за селом је падало, а народ
се повлачио према Окучанима, па
према Босни. Помоћ, видјели смо,
неће доћи. Усташе су улазиле у Окучане. Негдје око 22 часа рекао нам

је командант посљедње одбране да
ја и особље Дома здравља можемо
поћи за Босну јер више неће бити
рањеника. То је значило да ће они
држати одступницу борећи се док

СТАТИСТИКА
На сједници Светог архијерејског
сабора Српске православне
цркве Његово Преосвештенство
епископ славонски Лукијан,
изнио је сљедеће податке:
– До 1. маја 1995. године на тој
територији живјело је 21.000
Срба, а до 1991. године око
150.000;
– 1. маја избјегло је 8.000, остало
у Пакрацу и околини 7.000, а
страдало 6.000;
– 450 бораца је погинуло, 2.850
жена и дјеце убијено у масакру, а
1.500 нестало;
– Од посљедица тортуре умро
је свештеник Лазар Дејанац, а
свештеник Саво Почуча задобио
је шест тешких рана приликом
помоћи око евакуације жена
и дјеце; манастир Света Ана
је порушен, а четири сестре су
нестале.

не изгину. Кренули смо. Чим смо
изашли из Окучана опазили смо по
путу мноштво испревртаних трактора које су возили жене или дјечаци. Тијела измасакрираних жена и дјеце лежала су свуд около, на
стотине. По нама је отворена бесомучна паљба. Смрт и пакао. Стигосмо до моста на Сави и смјестили
се код тамошњег свештеника у Градишку. Сву ноћ су се чуле детонације из правца Окучана, да би тек
сутрадан замукнуле.
Знало се шта то значи. Наши су
се борили до посљедњег. Хрвати су
још увијек тукли избјеглице према
мосту чак и авионима. Још само по
неки ријетки срећник је до 14 часова, 2. маја, прешао мост, а онда
су се појавили хрватски тенкови и
мост затворили.

СВЕ ТЕЧЕ ПО ПЛАНУ?!

Путем од Градишке до Бањалуке
збјегови. Народ очајан. Око 8.000
избјеглих, углавном жена и дјеце,
7.000 остало у Пакрацу одакле се
још чују детонације јер се наши не
предају, него се још надају помоћи.
Око 6.000 људи нема. Још 10 дана
иза тога чуле су се борбе са Псуња.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ПОМЕН У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА СУЗА

Линта: Тужилаштво у Београду има обавезу да
подигне оптужнице за ратне злочине над Србима
Цркви Светог Марка у Београду 9.
У
маја служен je парастос поводом
26 годинa од страдања Срба у Западној
Славонији у хрватској злочиначкој акцији Бљесак. Након парастоса у Ташмајданском парку су положени вијенци и
цвијеће на споменик српским жртвама страдалим у ратовима 1991–2000.
године на простору бивше Југославије. Парастосу су присуствовале породице жртава, предсједник Савеза Срба
из региона и народни посланик Миодраг Линта, директор Веритаса Саво
Штрбац, предсједник Удружења Срба
из Хрватске Милојко Будимир те чланови Удружења породица несталих и
погинулих лица Суза на челу са Драганом Ђукић.
Линта је поновио позив српском Тужилаштву за ратне злочине да коначно
покрене истраге и подигне оптужнице
против свих припадника хрватских и
бошњачких војних и паравојних снага,
који су чинили злочине не само у акцији
Бљесак 1995. године, него и током читавог рата у Хрватској и БиХ. Злочиначка акција Бљесак представља завршни
чин етничког чишћења српског народа са подручја Западне Славоније. Он
је подсјетио да је у јесен и зиму 1991.

године са већег дијела Западне Славоније протјерано више од 70.000 Срба у
злочиначким акцијама Откос, Оркан,
Папук. Тада је попаљено, опљачкано,
минирано око 200 српских села. Страдало је 2.000 Срба.
У злочиначкој акцији Бљесак страдале су 283 особе од којих се 121 особа и
даље води као нестала. Нажалост, прошло је 26 година од злочиначке акције Бљесак и 30 година од злочиначких
акција Откос, Оркан и Папук 1991, а у
суштини нико није процесуиран за бруталне злочине против нашег народа.
Линта је истакао да се велики број
Срба води као нестало, а да Хрватска

упорно у изјавама својих званичника
помиње само захтјев да се рјешава питање несталих лица хрватске националности и помиње некакав списак од
1.869 несталих лица, али не каже пуну
истину да су од тога броја двије трећине, односно више од 1.200 Срби.
Он је навео да постоји и оперативна
листа од 610 лица, коју је Комисија за
нестала лица Србије послала Хрватској
прије осам година, али да то Хрватска
није укључила у своју званичну листу.
Линта је рекао да Србија мора инсистирати још више од званичног Загреба да
се ријеши то кључно цивилизацијско и
хуманитарно питање.

Ја сам са Његовом Светошћу и
епископом бачким отишао још једино гдје сам могао: код Милошевића, желећи да он помогне да се
Западна Славонија прогласи заштићеном зоном УН.
Одговор је био да је то дугачка процедура и да нема потребе за
бригом, јер је, рече, „аутопут отворен и народ се евакуише уз пратњу
снага УН” и „све тече по плану”.
Док је Западна Славонија доживљавала своју агонију, Београд је
свечано прослављао 1. мај. Двије недјеље иза тога нико још није
прешао мост нити је иједна међународна организација успјела проћи путем Градишка–Окучани–Пакрац. Јер „лов” на рањене, жене и
дјецу, који су се још крили по шумама и мочварама још траје. За то
вријеме, Хрвати водом и шампонима перу пут кроз шуму Прашник да
би уклонили трагове крви и масакра тј. трагове свог злочина. Ту слику су пренијеле чак и ТВ станице.
Тако је Славонија доживјела свој
највећи полом. Овдје су, још у 9. вијеку, мисионарили Ћирило и Методије, ово је била једна од епархија коју је основао Макарије Соколовић. Почетком овог вијека ту
је живјело око пола милиона Срба
од којих је 250.000 завршило у Јасеновцу. Остали су (1991) били „етнички очишћени” из 286 села, а посљедњих 65 српских села умрло је,
1. маја 1995. године. Над Јасеновцем се опет вије усташка застава.
Док је Западна Славонија нестајала у крви своје дјеце, Београд се забављао првомајским програмом и
спортским утакмицама. „Све иде по
плану”, како рече предсједник Србије поводом масакра и полома у
Западној Славонији, гдје живи завиде мртвима, а завидим им и ја.

ПОРОДИЦЕ ОГОРЧЕНЕ ЈЕР ЗА ЖРТВЕ
БЉЕСКА НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО
Координација српских удружења породица несталих, убијених и погинулих лица са простора бивше Југославије поручила је поводом 26 година од акције Бљесак у Западној Славонији у којој је убијено или нестало 283 Срба, углавном цивила,
да су породице огорчене јер за масовне и организоване злочине још нико није одговарао, те траже привођење правди.
– Најенергичније захтијевамо да надлежни органи Хрватске
приведу правди наредбодавце, организаторе и извршиоце
ратних злочина над невиним српским цивилима у Западној
Славонији – саопштено је из Координације.
Умјесто што више од 20 година хрватски државни врх сваке
године слави акцију Бљесак, цивилизацијска и правна обавеза је да осуде злочине који су почињени, те упуте јавно
извињење породицама жртава и извршиоце приведу правди.
– Без тога и без јасног суочавања са прошлошћу, није могуће
успоставити иоле нормалне међунационалне односе између
хрватског и српског народа – поручено је из Координације.
Са жаљењем је констатовано да су идеологија и дух усташког
поздрава „За дом спремни” још живи у Хрватској, захваљујући
и неспремности власти да се са њом обрачуна.
– Та идеологија убила је многе цивиле у Бљеску, међу којима
и 22 српска цивила у селу Медари – подсјетили су из Координације и указали да власт у Хрватској до данас одбија да
ексхумира позната гробна мјеста у којима се налазе посмртни остаци српских жртава упркос бројним јавним обећањима
највиших званичника Хрватске.
Наглашено је да се таква нецивилизована пракса, којом се
породицама жртава не дозвољава да макар достојно сахране
посмртне остатке својих мртвих, не може ничим оправдати.
– Истрајавање у томе да се мртви не ексхумирају не може сакрити и умањити злочине над Србима нити довести до тога да се они
забораве, као што ни прослављање акције Бљесак и величање
злочинаца не може довести до њиховог аболирања и преко потребног помирења – поручено је из Координације.
СРНА

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 13

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

Класје Западне Славоније
ниче у пољима и висовима
Српске. Живот побјеђује!
П
редсједница Републике Српске Жељка Цвијановић и српски члан
и предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик
открили су у Градишци спомен-обиљежје војницима и
цивилима погинулим у злочиначкој хрватској војно-полицијској акцији Бљесак на
Западну Славонију 1. и 2. маја 1995. године.
Цвијановић и Додик су
споменик за 1.241 погинуло
лице српске националности
из Западне Славоније открили
заједно са градоначелником
Градишке Зораном Аџићем и
предсједником Удружења протјераних Срба из Западне Славоније Крстом Жарковићем.
Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић рекла је да је друштво
дужно да се сјећа свих који
су невино страдали у Западној Славонији.
Додик је истакао да за ратне злочине у Западној Славонији нико није одговарао, али
да страдања попут овог никада не смијемо заборавити и
да она треба да окупе све Србе око националног идентитета, Цркве, Српске и Србије.

ФОТО: ЗОРАН ЖЕСТИЋ / ТАНЈУГ

У ГРАДИШЦИ ОТКРИВЕН СПОМЕНИК СТРАДАЛИМА У ЗЛОЧИНАЧКОЈ АКЦИЈИ БЉЕСАК

ФОТО: GRADGRADISKA.COM

»» Жељка Цвијановић и Милорад Додик на откривању споменика у Градишци
На споменику пише:
„Класје Западне Славоније
ниче у пољима и висовима
Републике Српске. Живот побјеђује”.
Градоначелник Градишке
рекао је да споменик свједочи о егзодусу и геноциду
над Србима који су на путу до „моста спаса” тражили слободу.
– На том путу до слободе
многи су остали и страдали.

Пошаст једне идеологије да
се обрачунају са Србима, да
их истјерају са њихових вјековних огњишта, не смије бити заборављена и Рапублика
Српска и Градишка одлучиле су да овдје поставе монументални споменик који ће
на то подсјећати и опомињати да не смијемо дозволити
да нам се то поново догоди
– рекао је Аџић.
Професорка Радана Ста-

У ОКУЧАНИМА 26 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНАЧКЕ АКЦИЈЕ СРБА СКОРО ДА ВИШЕ И НЕМА

нишљевић рекла је, приликом
откривања споменика, да је
у Градишци, на мјесту гдје је
споменик постављен, проговорио живот умјесто смрти.
Након откривања споменика служен је помен погинулим, а потом положени вијенци и цвијеће.
Прије откривања споменика служен је парастос
у Цркви Покрова Пресвете
Богородице. 
РТРС/СРНА

АБРАМОВИЋ: ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ З. СЛАВОНИЈЕ
Поводом злочиначке акције Бљесак удружења избјеглих и расељених из Хрватске у Ташмајданском парку у Београду положили су вијенце и одали почаст страдалима.
Предсједник Удружења Завичај Ненад Абрамовић истакао је
да је за само 36 сати протјерано више од 15.000, а да је међу
несталима 57 жена и осморо дјеце.
– Посљедица акције је било комплетно етничко чишћење српског народа из Западне Славоније које је почело 1991. године акцијом Откос у којој је протјерано око 4.000 Срба – казао
је Абрамовић. Он је поздравио што држава Србија посљедњих неколико година доста улаже у културу сјећања и то што
су се Срби окренули себи.
У име Јединице за специјалне операције Црвене беретке Милорад Муникравић рекао је да је Бљесак била терористичка
акција којом је Хрватска уз помоћ НАТО-а напала заштићену
зону УН и починила, истиче, језив злочин.
Предсједник Удружења бораца Крајине Милан Гаћеша оцијенио је да је то била усташка акција и навео да је прошло много
година, а да се нажалост и даље прича иста прича.
Међутим, примјећује да је добро што се сваке године обиљежава како би народ знао шта се дешавало и зашто су Срби
протјерани из Западне Славоније.
Предсједник Академије РАС Алек Рачић навео је да је акција
Бљесак наставак геноцида у Хрватској над српским народом
из Другог свјетског рата.
– Те ствари не смију да се заборављају, потребно је више догађаја у току године који ће подсјећати на усташки геноцид.
Потребно је све злочине у Хрватској над српским, јеврејским,
ромским народом испитати до краја да би се успоставили историјски односи какви треба да буду – казао је Рачић и додао да
је филм Дара из Јасеновца снимљен 1992. године можда не би
било пада Крајине.
ТАНЈУГ

У ВЕТЕРНИКУ ОБИЉЕЖЕНО СТРАДАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА У АКЦИЈИ БЉЕСАК

ФОТО: РТС

Да би данас живјели нормално Срби СТУПАР: Са кратким наоружањем
нисмо ни могли да се одбранимо!
у Хрватској се одричу идентитета
Храму Светог Симеона Мироточивог у јали. Да смо имали више наоружања, не би
данас, Срби који су остали на подручју
У
Ветернику, Удружење бораца, ратних вој- нас толико погинуло.
И
Западне Славоније сјетили су се страданих инвалида, породица погинулих ПокраПоред обиљежавања акције Бљесак, руколих. У Храму Светог великомученика Димијине Војводине је 1. 5. 2021. године обиље- водство удружења је присуствовало обиљетрија у Окучанима, истовремено се славио
Васкрс и туговало за мртвима.
Полупразно црквено двориште, дијелом
због короне, дијелом и јер нема више ко да
дође – тако ове године изгледа тужни Васкрс
у Окучанима, јер пада у дане страдања и егзодуса Срба из Хрватске. Прва три дана маја
за Србе из Западне Славоније већ 26 година
подсјетник су на страшну војну акцију Бљесак
из 1995. која им је одузела све што су имали.
Црквено двориште сигурна је зона, у којој могу без страха, наглас, да кажу да су
Срби, али и да се присјете страдалих и несталих. „Моји су преци овдје дошли прије
Турака”, каже Миленко Јаћимовић, „а ја
данас не смијем да кажем да је ово моја,
српска земља”.
– Ми палимо свијеће, поклањамо се жртвама, док други славе што су жртве ликвидиране, убијене. То су махом цивили, жене,
дјеца, старци. У мом селу двоје људи живи
су запаљени у кућама – прича Јаћимовић.
Одмах поред Храма Светог великомученика Димитрија, подигнута је висока католичка црква, са звоником који надјачава сваку
молитву и разговор у комшијском дворишту,
чак и на Васкрс. Неријетке су и провокације из околних дворишта, баш у вријеме када
се Срби сјећају страдалих. Чак и на Васкрс,
ту је и полиција, због потенцијалних инцидената и провокација.
Млади, којих је све мање, кажу да за њих
закони о запошљавању у институцијама не
важе, само зато јер су Срби.
– Влада атмосфера страха и понизности,
људи се сраме, ваљда зато што су медији наметнули стигму да је ријеч Србин нешто негативно и нешто што је најгоре на овом свијету

– каже Горан Ногић, предсједник Вијећа српске националне мањине у Новој Градишци.
Тешко је да над Славонијом има премца
када је српско страдање у питању, каже епископ пакрачко-славонски Јован, и подсјећа
да без сјећања нема идентитета.
– Увијек треба да имамо на уму оно што
нам је оставио патријарх Герман 1984. у Јасеновцу – праштати морамо, заборављати не
смијемо. Јер заборављање је супротно свему
ономе што је наш народ, што нам је Црква
дала, супротно ономе што нам је Христос
оставио – напомиње епископ Јован.
Посљедњи попис, кажу мјештани, открива да Срби нестају, али не зато јер умиру, него што су уморни од борбе са системом – па
тако од оца Србина и мајке Српкиње, нема
ниједног српског потомка, иако су им дјеца
жива и здрава. Због тежине српског имена,
одричу се сопственог идентитета.
Само у Окучанима, како каже локални
парох, остало је 57 српских кућа. У вријеме
вјерских празника и обиљежавања датума
страдања, чак ни данас није популарно бити Србин у Хрватској.
РТРС/СРНА

жило страдање Срба у Западној Славонији у
злочиначкој акцији Бљесак.
Догађају су присуствовале породице погинулих и гости међу којима су били Миодраг
Капор државни секретар у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Милош Урошевић помоћник секретара
за борачка питања, Александар Петровић помоћник градоначелника Новог Сада и Душко
Ћутило директор Фонда за избјегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону.
Предсједник Удружења бораца, ратних
војних инвалида, породица погинулих Покрајине Војводине Драго Ступар и сам учесник акције у којој је бранио српски народ,
описао је како је текла ова акција.
– Наш циљ је био да се спаси што већи број
цивилног становништва. Одузето нам је тешко наоружање и стављено у хангаре Старе
Градишке под кључ Унпрофора, што је веома отежало борбу. Нама је остало само кратко наоружање, нисмо се имали са чиме одупријети и више од седам сати смо се проби-

жавању 9. маја Дана побједе у Другом свјетском рату у Кикинди и користи сваку прилику да својим присуством сачува од заборава све значајне битке коју су Срби водили
у своју одбрану и за свој опстанак.
Удружење се залаже за остваривање права
бораца и да им се призна читав ратни стаж.
Такође, руководство удружења сматра да је
потребно да се оснује посебно министарство
у Влади Републике Србије које ће се бавити
искључиво проблемима и питањима бораца
и учесника ратова.
Залажу се и за уску сарадњу са свим институцијама како би се правовремено дјеловало на све проблеме са којима се борци
суочавају. Рад удружења које тренутно обухвата 28 општинских одбора свих 7 округа
АП Војводине, подржавају и борци широм
Републике Србије. Из наведеног разлога, руководство удружења планира да своје оквире прошири на цијелу државу и да делокруг
дјеловања истог буде цијела Република Србија.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ
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КОЛОНИСТИЧКА
НАСЕЉА
(1920-1941)

»» Пише: др Милан Мицић

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-

БАЧКИ СОКОЛАЦ

У

општини Стара Моравица, код Бачке
Тополе, на велепосjеду Валце–Матковић од 1921. године почело је досељавање колониста углавном из Лике (Госпић, Оточац, Бриње, Удбина), уз неколико
породица из Босне (Купрес, Босанска Крупа, Босанско Грахово, Ливно), Баније (Глина) и Херцеговине (Невесење, Билећа, Столац). Они су са десне стране Широког дола у
правцу сјевер– југ основали ново насеље, на
мјесту које је имало добру пијаћу воду. Године 1920. инжињер Лео Штрасер и Франц
Остан геометар из Суботице формирали су
три уздужне и пет попречних улица, а 1934.
године парцелисање плацева завршио је инжeњер Стеван Алимпијевић из Суботице. Уздужне улице биле су 800–1.200 метара, ширине 20 метара попречне 300–500 метара,
ширине 12–20 метара. Земљиште на којем
су се населили било је оцедито и вода се у
новом насељу задржавала само на два мjеста
названа у селу Томајина и Перичина локва.
Насеље је формирано на раскрсници путева
Суботица–Стари Сивац–Бачка Топола–Стара Моравица–Сомбор.
У колонији која се назвала Бачки Соколац
по мjесту битке приликом пробоја Солунског
фронта у септембру 1918. године насељено
је по подацима од 4. јануара 1930. године
157 породица, а према извjештају аграрне
заједнице Стара Моравица од 21. септембра
1938. године на колонији Бачки Соколац саграђено је 135 кућа, а колонија је имала 120
господарских зграда. Динамика насељавања била је највећа 1921–1922. године. Године 1921. досељено је 176 лица, 1922. године
155, 1923 – 52, 1924 – 32, 1925 – 15 да би у
континуитету трајало досељавање до 1940.
године од 5 до 30 лица. Године 1940. досељенo је 5 насељеника односно једна колонистичка породица.

ПРВИ ДОСЕЉЕНИЦИ СТИГЛИ ИЗ ЛИКЕ

Први досељеници дошли су 21. априла 1921.
године. То су били Илија Јелић, Јово Репац и
Дане Жигић из Широке Куле код Госпића. Од
133 досељеника за које постоји тачан датум насељавања највише њих се населило у септембру
мjесецу (30 породица), јуну мjесецу (19 породица), априлу ( 17 породица), мају (16 породица),
односно у оно доба године када су најповољнији климатски услови да се покрене породица на пут који је трајао више дана и у простор
у којима је био обезбијеђен само привремени
смјештај за колонисте. У јануару, фебруару и
децембру мјесецу насељено је само 4 колонистичке породице.
Поједине колонистичке породице долазиле су у Бачки Соколац, а да су претходно већ
боравиле на неком другом мјесту у процесу
колонизације. Тако је Петар Пешут из Плашког прво 1921. године доселио се у Крњају
код Сомбора, а 1923. године прешао у Стару
Моравицу у „кирију” а 1925. године у Бачки
Соколац. Рафајло Шушњар из Плашког прво је боравио 1921. године у Крњаји, а 1923.
године стигао је у Бачки Соколац. Њихов долазак из Крњаје био је посљедица спора између деветоро надјељених добровољаца земљом у Крњаји и власнице велепосједа Матилде Семзе који је завршен у корист велепосједнице. Петар Цветићанин који је рођен
1891. године у селу Мељанац код Коренице,
иначе добровољац из Милвокија у Висконсину, године 1921. доселио се у Банатско Вишњићево, а 1923. у Бачки Соколац гдје му се
населио брат Петар. Његови родитељи Дане
и Перка одселили су се у Босну у Доње Петровиће код Босанске Крупе послије 1891.
године, а Петар Цветићанин прво је дошао
са колонистима из тог дијела Босне у колонију Банатско Вишњићево. Миливој Орлић
из Водотеча код Бриња 1922. године доселио
се у Бачку Тополу гдје је са братом Петром
отворио кафану да би се доселио 1929. године у Бачки Соколац.

ПОВРАТНИЦИ ИЗ АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

Неки од колониста привремено су боравили у Бачком Соколцу јер нису могли да се
прилагоде условима живота, поготово клими и води у новом крају. Дане Каменко из
Јошана, код Удбине, доселио се 1926. године, а вратио се у Лику 1935. године. Његова
жена није се досељавала у Бачку јер је била
болешљива и није могла да поднесе живот у
бачкој равници. Јаков Орлић из Висућа, код
Удбине, доселио се 1922. године, а вратио се
у Лику 1938. године. Вjероватан узрок повратка је смрт његове жене Милице која је
умрла 28. јануара 1938. године. Андрија Рашета из Доњег Лапца родио се 1861. године
и надјељен је земљиштем у Бачком Соколцу
јер је био у устанку у Босни 1875–1878. године пратилац Краља Петра Карађорђевића
(Петра Мркоњића). У тренутку досељавања
1928. године имао је 67 година и вратио се
у Лику 1935. године.

ВЕЛИКИ БРОЈ ДЈЕЦЕ

Број становника у колонији се повећавао
досељавањем и рађањем. Године 1922. у колонији је живјело 349 становника, 1930. године 712, а 1940. године 800. Од 1921. до
1940. године у Бачком Соколцу рођено је 543
дјеце, највише 57 – 1924. године. Број школске дјеце зато се стално повећавао. Школске 1926/27. школу је похађало 27 ученика,
1930/31 – 144 ученика, 1936/37. 190 ученика. Колонисти су за школску зграду преуредили бивши велепосједнички магацин, а
у тако преуређеној школској згради налазила се канцеларија аграрне заједнице која
је обухватала колонисте на овој колонији и
колонији Горња Рогатица која је 1938. године имала 110 кућа, а такође у згради се налазила дворана која је служила за соколске
вјежбе и позориште које је у другој деценији
по досељавању функционисало у колонији.
За преуређење велепосједничког магацина
средства су добијена од Министарства просвјете и од Бачке жупаније.
Колонисти по досељавању ушли су у привремени смјештај, на околним салашима у
тјескобне и нехигијенске услове гдје су се
суочили са нетрпељивошћу власника салаша и околног становништва. Тако је Мане
Петровић, добровољац из Италије, према
извјештају од 2. јула 1922. године Жупанијско-аграрном уреду у Суботици „живио на
салашу удовице Иштвана Бесередија од 6.
маја 1921. године до конца новембра, а посједник Иван Тумбас иселио је породицу добровољца и они се налазе у Старој Моравици, у селу.” Услијед лоших услова становања
и неприлагођености животу и раду у бачкој
равници долазило је до масовног умирања
колониста, поготово дјеце.
У периоду 1921–1940. године у колонији је умрло 242 лица, односно 12 људи умирало је годишње. Иза те статистике крије се
велики број дјеце до три године умрле у периоду градње колоније и велики број умрлих током првих година колонизације када
су услови живота били најтежи и када је неприлагођеност простору насељавања била
највећа. Од 242 умрлих број дјеце до три године износио је 142 или 58, 6% од укупног
броја преминулих. Највећа смртност везивана је за године привременог и неусловног
смјештаја 1922–1925. године када је умрло
70 лица или 28,9 % преминулих од укупног
броја умрлих у периоду 1921–1940. године.
Од 70 умрлих у периоду 1922–1925. године
59 је било дјеце до три године или 84, 2% од
укупног броја умрлих.
Тако је Николи Петрићу из Студенца код
Госпића умрло приликом досељавања троје
дјеце, двоје старости годину дана и једно старости три године. Илији Кокотовићу из Косиња, код Госпића, од осморо дјеце преминуло
је четворо: ћерка Јагица од три мјесеца, Даница од три године, син Петар од годину дана и
Владимир шест година. Божи Вркићу из Мо-

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.

»» Споменик солунским добровољцима подигнут
је поводом стогодишњице од оснивања села

горића, код Госпића, умро је двогодишњи син
Милан и деветогодишња ћерка Савка. Дјеца су
најчешће умирала од „слабости”, а одраслија
дјеца и становништво од плућних болести, најчешће туберколозе – јектике. Смртност становништва, поготово дјеце била је проузрокована
и хроничним сиромаштвом насељеника. Тако је општина Стара Моравица 25. јула 1930.
године опредијелила 500 динара за оснивање
и рад школске кухиње на колонијама Бачки
Соколац и Горња Рогатица „пошто тамо има
много дјеце сиромашног сталежа”.

ПИСМО У ЛИСТУ
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДНЕВНИК

Колонисти из Бачког Соколца и Горње Рогатице 7. децембра 1930. године обратили су
се писмом у листу Југословенски дневник у
чланку Проблеми наше колонизације у којем
су описали неадекватне услове становања
на почетку колонизације и масовно умирање које се тада догађало. У њему су навели:
„Нема ни трага планинског једрила и горштачке чврстине већ је срушено по велепосједничким шталама и живинарницима. У
њима поред губитка свог здравља изгубисмо
занавијек 70% своје наде, своје будућности,
своје миле дјеце која не могаше издржати загушљив шталски ваздух и породичну пренатрпаност у нехигијенском и малом простору.”
По досељавању колонисти су гледали да што
прије подигну куће. Прву кућу од набоја подигао је Никола Јовић, из Чапразлије, код Ливна 1923. године. Куће су грађене махом у периоду 1924–1926. године, а највећи број кућа
изграђен је 1925. године. Неки од насељеника
градили су у почетку куће и ван села. Тако је
Миле Иванчевић из Почитеља код Госпића кућу 1924. саградио на њиви, а 1929. године саградио је у селу и преселио се у ново насеље.
Дио колониста доносио је дрвену грађу из
Лике и правио куће – брнаре као у старом
крају покушавајући да модел становања из
старог краја пренесе у нов завичај. То је учинио Никола Петрић добровољац из САД из
Студенца код Госпића који је брвнару подигао 1923. године. Васиљ Цвијановић из Јошана код Удбине брвнару је направио 1923.
године. Мићо Драгосавац из Вребца код Госпића 1922. године саградио је брвнару, али
је 1930. године подигао кућу од набоја, а
од брвнаре направио шталу. Никола Жегарац из Плоча, код Госпића, саградио је брвнару 1923. године, да би по повратку са рада у Белгији саградио кућу од набоја 1934.
године. Колониста из Херцеговине из Прења код Стоца Дмитар Андрић по досељавању купио је грађу за брвнару од добровољца
из Лике Дане Грбе и 1928. године саградио
кућу – брвнару да би 1934. године подигао
кућу од набоја.

23.

Знатан број добровољаца у колонији био
је прије пријаве у добровољце српске војске
на раду у САД. Тако су они радили у Ебингу,
Чизлу, Дулуту и Џилберту у Минесоти, Милвокију у Висконсину, Солте Лејк Ситију и Гелхолцу у Јути, у Претфалсу и Радлаку у Монтани, Харбору у Индијани, Детроиту у Мичигену, у Чикагу и Џалиету у Илиноису, Перију у Ајови, Спокену у Вашингтону, Џексону у
Охају, Сан Франциску у Калифорнији. Један
од колониста (Гавро Рашета) радио је у Квебеку у Канади. Петорица добровољаца поријеклом из околине Госпића и Бриња пријавила су се у добровољце из Ебинга у Минесоти
(Илија Кокотовић, Манојло Божанић, Петар
Јаворина, Вајо Петрић, Мојсије Петрић). Из
Солт Лејк Ситија у Јути у добровољце су кренули Дане Жигић и Илија Јелић који су 1921.
године заједно доселили у Бачку.
У колонији Бачки Соколац велики је био
број носилаца колонизације који је је имао
знатно образовање. По четири разреда оточке гимназије имали су Стојан Јовић из Дољана код Оточца у рату морнарички наредник који је говорио више језика и у рату послије побуне на броду пребјегао у Француску
одакле је отишао у добровољце српске војске; Милан Канрга из Подума, код Оточца
који је августа 1914. године пребјегао у Србију и ступио у српску војску и добровољац
из Чикага рођен у Подуму, код Оточца Стеван Иванчевић. Шест разреда школе имао
је Илија Јелић из Широке Куле код Госпића
добровољац из САД, пет разреда четворица
колониста међу којима и Стојан Мрђеновић
из Балинца код Глине четни командир у Првој српској добровољачкој дивизији и по рату резервни официр југословенске војске.
По четири разреда основне школе имало је
76 носилаца колонизације што је у односу на
укупан број од 132 колониста за који је утврђен степен образовања износило 57%. Неписмених носилаца колонизације у Бачком
Соколцу било је 29 што је од укупног броја
од 132 износило 21, 9%, а самоуких је било
16 или 12, 1% тако да је неписмених или недовољно писмених носилаца колонизације
у Бачком Соколцу било 45 односно 34% од
укупног броја насељених. Међу колонистима
тако је постојала велика разлика у степену
образовања, а велики број солидно образованих људи који су населили Бачки Соколац
омогућавао је њихову појачану активност у
односу на органе власти и брзо формирање
насеља које је по својим карактеристикама
добијало обрисе села са свим потребним јавним установама и развијеним друштвеним
животом. Образованији дио колоније чинили
су добровољци који су били на раду у САД.
Досељеници у колонији Бачки Соколац су уз
помоћ државе преуредили стару зграду магацина у школу која је постала кључна модернизациона тачка у новом насељу и у којој су стално радила два учитеља. Колонисти су основали књижницу и читаоницу, Соколско друштво
и имали позоришну групу у селу. Колонисти
су инсистирали и успјели да се у колонији инсталира телефонска линија 1929. године јер су
били удаљени од општине Стара Моравица 8
км. У околини насеља није било редовних бунара у случају гашења пожара, у самој колонији налазио се редар који је био дио општинске
редарске службе у Старој Моравици. Колонија
Бачки Соколац није имала љекара и љекар се
налазио у Старој Моравици, па је телефонска
линија била неопходна. Године 1938. у колонији је подигнута здравствена станица на спрат
са купатилима што је побољшало здравствену
заштиту у колонији.
Једна од активности коју су предузели колонисти у Бачком Соколцу било је и градња
православног храма. На добровољачкој колонији 28. јануара 1934. године донесена је
одлука да се на колонији подигне православни храм и да се крене у прикупљање прилога, и градња храма започета је прије 1941.
године, али је рат прекинуо изградњу цркве
у Бачком Соколцу. 
НАСТАВИЋЕ СЕ...
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АКАДЕМИК ЈОВАН ДЕЛИЋ ПОВОДОМ ОДЛУКЕ САНУ ДА ОВУ ГОДИНУ ПОСВЕТИ ТРЕБИЊЦУ ЈОВАНУ ДУЧИЋУ

Дучић је платио високу цијену родољубља

П

роф. др Јован Делић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, дописни
члан Српске академије наука и уметности гостујући на ТВ Корени у емисији
Ткање кроз векове говорио је о години
коју је САНУ прогласила годином Јована Дучића. За наше читаоце издвојили смо одговоре једног од најбољих познаваоца дјела „српског књаза пјесника”.

цитира и о њему пише. И у свом албуму он
има фотографију Јованкину и тога дјечака.
Дакле, неће бити да је женомрзац.

ПОДМЕТНУТА АФЕРА

ДИЛЕМА ОКО ДАТУМА РОЂЕЊА

– У нашим крајевима тешко ћете наћи
некога из тога времена за кога сте сигурни
кад је рођен. Датуми су се памтили по црквеним празницима, а и црквене књиге су
горјеле као и многе друге. Углавном, дешавало се да се накнадно реконструише година рођења, па и датум.
Мислим да је Дучић могао реконструисати датум уз мајчину помоћ, али му није стало до тога. Њему је било стало до тога
да буде уписан са 1874. годином. Тако је на
његовој крштеници исписан датум 15. фебруар 1874. године, на гробу у Либертивилу
и писало „Јован Дучић, 1874–1943, песник”.
Са друге стране била је она његова чувена
строфа „Кад мој прах, Творче, мирно пређе, У грумен глине ужежене, Тад неће више бити међе, Између тебе и измеђ мене.”
Тај надгробни камен је остао у Либертивилу. По свему судећи академик Миро Вуксановић није погријешио кад је предложио да
се 1871. година узме као година на основу
које ћемо рачунати Дучићеве годишњице.
Зато је Одјељење за књижевност и језик САНУ предложило да ова година буде година у
знаку 150 година од рођења Јована Дучића.

О РАНИМ РАДОВИМА

У првом дијелу књиге Рани Дучић, аутора Милоша Милошевића, објављена је студија која обухвата његов стваралачки рад до
1900. године. У њој је наведено да је Дучић
1886. године објавио пјесму Самохрана мајка у сомборском листу Голуб.
Дучић је тада био ђак Трговачке школе
у Мостару. Мада је образовање наставио у
Сарајеву, том пјесмом је закочарио према
Сомбору у коме је касније матурирао на
Учитељској школи. Прву збирку је објавио
1901. године, а претходно је написао више
од 220 пјесама. У том периоду још увијек је
писао ијекавицом. Прве пјесме су писане под
утицајем романтике, осјећа се утицај Бранка Радичевића и Јована Јовановића Змаја.
Он ће се већ 1908. године ослободио романтике и окренуо модернијем изразу. Пјесник који је кључно утицао на његов развој
био је Војислав Илић. Дучић је током студија
у Женеви написао есеј који се зове Споменик
Војиславу. У њему је оцртао портрет нашег
пјесника закључујући да је Илић био западњак, иако је знао само руски језик.

ПРИЈАТЕЉСТВО СА ШАНТИЋЕМ

– Мостар је био велико српско чудо у коме су били Јован Дучић, Алекса Шантић,
Светозар Ћоровић и срце те групе Атанасије
Шола, који је био изванредан организатор.
Они су основали друштво Гусле. Са Шантићем га веже велико пријатељство, али је разлика огромна. Шантић је изворно, можда
чак био даровитији, али је Дучић свој дар
непрестано усавршавао.
Што је био старији, његове пјесме су биле
боље. То не значи да његове прве пјесме нису биле довољно вриједне. Треба рећи да је
пуне три деценије Дучић био водећи српски
пјесник. Наиме, 1911. године у Антологији
новије српске лирике коју је саставио Богдан
Поповић, а објављена је у Загребу, Дучић је
са 33 пјесме био убједљиво најзаступљенији пјесник. То је остао све до своје смрти.

ИДЕОЛОШКИ СУКОБ ГА ОДВЕО У ЗАБОРАВ

– Дучић је нападан, прије свега идеолошки. Човјек, који је по мом мишљењу најзаслужнији за његово враћање је Меша Селимовић који је 1952. године објавио један извор
његове поезије и прозе и предговор који је
морао бити добро избалансиран, јер очевидно су то биле те године гдје је понешто мо-

рао критички рећи о Дучићу. Међутим, најзначајније је што је то била прва Дучићева
књига која се појавила послије Другог свјетског рата, да би пред крај вијека поново заузео изузетно високо мјесто у српској лирици.

ВИСОКА ЦИЈЕНА РОДОЉУБЉА

– Родољубље га је коштало одмах по рођењу, јер је његов отац Андрија погинуо као
херцеговачки устаник, а сахрањен је у једној
масовној гробници код Цркве Светог Ђорђа
на Посату у Дубровнику. Ти гробови су прво посути пијеском, а онда затворени, буквално и асфалтирани, тако да их данас није могуће наћи.
Дучић је током школовања у Сомбору култивисао своје родољубље, али је по доласку у
Бијељину 1893/94. године, направио Светосавску академију. Како је то погранично мјесто било под лупом, аустроугарска власт га
је одмах регистровала и дошло је до преметачине његовога стана.
Због пјесама Ој Босно и Отаџбина, био је
кажњен и одстрањен из свих српских школа.
Нашао је уточиште у манастиру Житомислић
и то је за њега било више него драматично
искуство јер се растао од једне своје велике
љубави. Срећом, по поезију и по њега касније је прешао у Мостар до одласка у Женеву.

ДИПЛОМАТСКА КАРИЈЕРА

Дучић је завршио Филозофско-социолошки факултет. Планирао је да уђе у дипломатију, примјећујући да су Французи слали
у дипломатију пјеснике и угледне људе. Његови пријатељи из времена студија биле су
личности које су припремане за дипломатију:
Милан Ракић, Јован Скерлић, Коста Кумануди, Момчило Нинчић. Три године прије него што је добио намјештење у Софији 1910.
године службовао је као писар и добијао 150
динара од Министарства иностраних дјела.
Дипломатски пут ће га 1912. године одвести у Рим, па 1914. у Атину, 1918. у Мадрид,
па 1922. поново у Атину. Од 1924. године био
је у Женеви да би 1927. године био пребачен у
Каиро. Шеф посланства постаје 1932. године
у Будимпешти, 1933. године одлази у Рим, а
1937. у Букурешт. На Бадњи дан 1939. године
постао је први шеф посланства који је добио
амбасадорско звање. Потом је 1940. године
прешао у Мадрид. Осјећао је да ће врло брзо
Франко прогласити непожељним југословенског представника и признати НДХ. Тражио
је да се повеже са Лисабоном и да се тамо
отвори амбасадорско мјесто. И 1941. године био је у Лисабону, одакле долази у Америку и то као неко ко је заправо био у свађи
са добрим дијелом краљевске владе и мање
или више сам на свијету окружен онима који
су окупљени око (американског) Србобрана
и око куће Михаила Дучића.
Миладин Милошевић је припремио књигу Дучићеви дипломатски списи и у предговору истакао да је Дучић земљу и народ као
дио европске културе и традиције. Био је велики свјетски путник, што се види из његових путописа. Његова књига Градови и Химере једна је од најзначајнијих наших путописних књига уопште.

РЕАЛНЕ ПОЛИТИЧКЕ ПРОЦЈЕНЕ

Дучић је први човјек који је уочио да ће
се радити на стварању националних сукоба

у тадашњој Југославији и да врло лако може наступити братоубилачки рат. Због тога
је исмијаван у Будимпешти од својих колега. Међутим, био је врло реалан у процјени
политичке ситуације.
Боравећи у Будимпешти и Риму веома
добро је видио како се спрема НДХ и како
се разара Југославија. На културном плану
повезао је Србију са свијетом, јер је својим
пјесничким угледом импресионирао многе
ауторитете тога времена.
Савршено је препознавао оно што је против интереса његове земље и о томе извјештавао своју владу. Он ће се, као дипломата и као човјек од политике, супротставити
Драгиши Цветковићу и сматраће његов избор
катастрофом за Србију. А владу Цветковић
– Мачек сматраће катастрофалном за Југославију. Дакле, није имао илузија никаквих,
тако да је он био један чист Југословен док
није видио сепаратистичке тенденције. Онда је био Србин до краја.

ЖИВОТ У АМЕРИЦИ

Дучић је и у Америци писао поезију што
свједочи његова посљедња збирка Лирика
објављена 1943. године. Дучић је старином
и традицијом сматрао да је од Владиславића, па се везивао за Саву Владиславића који
је разграничио Кину и Русију. То га је мотивисало да годинама пише књигу Гроф Сава
Владиславић. Сарађивао је са Србобраном и
са свим снагама покрета отпора које су биле национално оријентисане.
Био је велики противник хрватских министара који су били у тадашњој влади. Сматрао их је „тројанским коњима” и правио је
са неког становишта, дипломатске инциденте, јер није пружио руку Грги Анђелиновићу.
Просто му је рекао да су његове руке крваве
као и свих осталих који не спријечавају и не
чине ништа да се сазна о тим огромним убиствима и покољима српског невиног становништва које је плутало Врбасом и Босном и
нарочитом Савом.
Дучић је сматрао је да Југословенска влада не чини ништа и због тога је био с њима
у тешким односима, изузимајући појединце
попут Слободана Јовановића са којима је био
пријатељ. Комунисти су били у сукобу с њим,
јер је био краљевски амбасадор.

ОДНОС ПРЕМА ЖЕНАМА

– Његове љубавне пјесме су много хваљене, али заправо говоре о некој апстрактној идеалној жени.
Међутим, Дучић је жестоко пропатио звог
прве велике љубави према Маргити Живановић из Бијељине и то је на њега оставило озбиљне трауме. Дучић се плашио ране
смрти и није случајно писао три тестамента. Плашио се и тешке смрти што се види из
описа Саве Владиславића.
Жене су га обожавале. Позната је афера
са Јованком (Тодоровић) која је била супруга инжењера Танасија. Они су се по наговору Јованке преселили у Врање. Дучић је долазио из Софије у Врање и ту се разбуктавала љубав и све су прилике да је из те љубави
рођено дијете, несрећни Јовица, који се касније и убио. Јованка се развела од Танасија, отишла у Нови Сад, па у Загреб и постала глумица и удала се за великога научника
Владимира Дворниковића, кога Дучић често

Много незгоднија афера десила се у Женеви када га је оптужила госпођа Вогел. Очевидно је то била подметнута афера коју је намjестио шеф посланства у Женеви Милутин
Јовановић, који је иначе био сестрић Николе
Пашића и имао је свуда добре везе. Он му је
смjестио аферу и у Каиру. Тек на иницијативу врло моћних људи какви су били Слободан Јовановић, Богдан Поповић и остали
успио је да се врати у дипломатију. Практично 3 године је био на бијелом хљебу. Постоји
прича о томе да је једна амбасада добијена
добрим дијелом љубавним заслугама Јована Дучића, али то су већ легенде.

ЉУБАВ ПРЕМА ТРЕБИЊУ

Дучић је имао идеју да од Требиња направи српски Вајмар, то је био његов идеал вјероватно мислећи да ће он постати српски Гете. И скупљао је старине и слао у родни град.
Требиње 1935. године први пут прави изложбу тих поклона. Онда је подигао и споменик Његошу којег је радио вајар Тома Росандић, а архитекта је Драгиша Брашован. Подигао је и споменик ослободиоцима Требиња
на коме су били исписани његови стихови.
Усташе су то порушиле, али на основу фотографија све је то касније реконструисано.

ТРИ САХРАНЕ

– Умро је у малом мјесту Герију. Како Либертивил има велики манастир, тамо је обављена
његова друга сахрана. Трећа сахрана је била по
његовој жељи у цркви на узвишењу Требиња.
Њен ктитор био је Бранко Тупањац, а архитекта чувени Пеђа Ристић. На гробу унутар цркве
је плоча са једноставним натписом „Јован Дучић, песник” и ту су положене његове кости.
Он је и у смрти, буквално и у трећој сахрани,
дијелио судбину своје земље. Искомадана земља у вријеме санкција отежала је и његов повратак, па је преко Москве, Београда, Подгорице стигао у Требиње. Дучић је по трећи пут
сахрањиван и заиста нико не може да претпостави да ће тако бити величанствен испраћај.
Мислим да никад нико није сахрањен на три
сахране, нити је ико имао испраћај као Дучић
тај трећи пут. Драгомир Брајковић има запис у
коме се описује како је изгледало кад се појавио Дучићев лик испод стакла, испод два–три
сандука. У сваком случају, то је нешто што је
крајње необично и што није никаква српска
некрофилија, него напротив поштовање једног великог човјека који је сахрањен по својој
жељи у своме граду. И тај гроб и та црква такође доприносе да тај град буде нешто што је
Дучић замишљао.

ПОГЛЕД НА ДАНАШЊИЦУ

Сигурно би Дучића данас јако занимало
како стоји његова поезија и волио би да види
своје мило Требиње. Ни најмање не би био
изненађен распадом наше Југославије. По
мом најдубљем осjећању, тврдио би да ваља учинити све да наш народ буде културни европски народ који чува свој идентитет.

НАЈБОЉЕ ДУЧИЋЕВЕ ПЈЕСМЕ

По мом избору двије најбоље пјесме су
Повратак и Натпис. Нашло би се мјеста за
још стотинак колико их је издвојио Манојло Данојлић. Дучић је говорио да постоје три
вjечне велике теме: жена односно љубав, Бог
и смрт. Издвојио би и његову пјесму Међа.
Професор Новица Петковић је написао о Дучићу текст под насловом Пјесник међе. Дакле,
то је пјесник између два свијета. Смрт је најзагонетнија црта и ко зна шта нас чека с оне
стране. О тој загонеци Дучић је написао најљепше стихове које имамо у нашој поезији.
Иначе, Рајко Ного који је можда његов
најзначајнији сљедбеник има једну дивну реченицу којом можда можемо и да завршимо
ову пручу. „Ако је Његош, а јесте, наша епска парадигма, Дучић је сигурно наша лирска парадигма”. Посебност Требиња је што
се њих двојица данас као споменици гледају у хладу вјечитих платана.
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НИ ДАНАС НИЈЕ ПОЗНАТО КО ЈЕ МИНИРАО СПОМЕНИК СРПСКОГ НАУЧНИКА 1992. ГОДИНЕ

НАКОН 30 ГОДИНА ОД МИНИРАЊА
СПОМЕНИК ТЕСЛИ ПОНОВО У ГОСПИЋУ

Г

ФОТО: СНИМАК ЕКРАНА YOUTUBE

оспић је након скоро 30 година поново добио споменик посвећен великом
српском научнику Николи Тесли. Наиме, 1992. године, споменик са ликом Николе
Тесле је миниран, а до данас није откривено
ко је то урадио.
Споменик је довезен из загребачке Ливнице умјетнина академије ликовних умјетности и постављен на тргу именованом управо
по славном научнику. Како је речено из ове
установе „ово је први споменик Тесли постављен у Хрватској након рата”. Одливен
је у бронзи, тежине 1,2 тоне и висине око
три метра. Директор Ливнице Иван Маћешић Јурина открио је да је вриједност израде и постављања споменика негдје око 200
хиљада евра, а све послове везане за пројекат финансирало је Министарство културе
Републике Хрватске.

ЕКСТРЕМИ СЕ ОТИМАЈУ ОКО ТЕСЛЕ

СА ПОВРАТКОМ СЕ КАСНИ 15 ГОДИНА

једница Госпића годинама је у представљању великана свог краја предност давала Анти Старчевићу, а на мјесту минираног споменика постављена је фонтана названа Вила Велебита. „Има још у нашем крају великана”, говорили су десно оријентисани Личани, настојећи свим снагама онемогућити
повратак Тесле у центар града.
Оригинални споменик Николи Тесли рад
је корчуланског вајара Франа Кршинића. Постављен је у Београду 1956. године гдје се и
данас налази испред Архитектонског факултета. Први каснији одлив постављен је у државном парку Нијагарини водопади као поклон Југославије Сједињеним Америчким Др-

ФОТО: СРБИ.ХР

ОПШТИНА ИНЂИЈА ПОТПИСАЛА
СПОРАЗУМ СА ЗВО И ПОМОГЛА ВУТЕКСУ

Делегација општине Инђија на челу са предсjедником Владимиром Гаком боравила је у Вуковару.
Радна посjета започела је у Фудбалском клубу Вутекс – Слога
гдjе је руководству овог клуба уручена донација у виду спортске опреме и новчаних средстава намијењених за опремање теретане.
– Поклони нису купљени новцем из општинског буџета већ су
појединци донирали прилоге. Желимо да покажемо да нико
не смије да буде дискриминисан због националне и вјерске
припадности или било чега другог. Тако је у Србији и исто тако треба да буде у Хрватској – рекао је предсједник општине
Инђија Владимр Гак.
Он је потом посјетио Заједничко вијеће општина гдје је свечано потписао споразум о сарадњи између општине коју представља и српске институције. У име ЗВО-а споразум је потписао предсједник Срђан Јеремић.
– Предсједник општине Инђија Владимир Гак је познати хуманитарац који је и раније помагао српски народ који живи
на територији Хрватске од Далмације и Лике до овог источног дијела – изјавио је предсједник ЗВО-а Срђан Јеремић.
И Владимр Гак истиче значај привредне сарадње за добробит како Срба тако и свих становника који живе на подручју града Вуковара.
– Приоритет је да помогнемо српском народу овдје, али ако
успијемо да доведемо инвестицију сигурно ће и неко од Хрвата који овдје живе имати користи од тога. Нећемо ни једну
врсту сарадње оставити по страни, али сви живимо од плате – истакао је Гак.
Сарадња ЗВО је на овакав начин озваничена и са Новим Садом, Суботицом и општином Стара Пазова.

жавама, а други је постављен у Госпићу 1981.
године. Овај потоњи опстао је на централном
тргу у Госпићу до 16. фебруара 1992. године
када је миниран у вријеме када су уништавани и бројни други споменици, највише они
антифашистички.
Код Николе Тесле није био споран анти-

ОТКУД СРБИН У ГОСПИЋУ?
Анкета проведена међу основцима у
Госпићу показала је да мало њих уопште
зна ко је био Никола Тесла. „Како Србин,
када је из Госпића”, написао је један
основац у анкети.

Само откривање споменика није могло
проћи без инцидента, јер позивницу није добио жупан Дарко Милиновић, којег је ХДЗ избацио из чланства. Иако ненајављен, појавио
се пред телевизијским камерама и прозвао
„министарку културе Нину Обуљен Коржинек, да је ред прије доласка из Загреба најавити се жупану, поготово њему који је највише док је био у ХДЗ-у инсистирао да се врати споменик Тесли у Госпић.
– Овај је догађај враћања споменика дубоко исполитизиран – рекао је Милиновић.
Госпићки градоначелник Карло Старчевић је рекао како је поносан „што нам се Тесла вратио”.
– Ми Госпићани смо поносни што је Тесла био
један од нас и што припада нама – рекао је градоначелник, а многи су са подсмjехом коментарисали како се два љута десничара, Милиновић
и Старчевић „отимају” око Тесле.

ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВОГ САДА МИЛОШ ВУЧЕВИЋ У ВУКОВАРУ ПОЗВАО НА ЈЕДИНСТВО

Обновљен Српски дом у Вуковару за кога су
Србија и Град Нови Сад донирали милион евра
Г
радоначелник Новог Сада Милош Вучевић посјетио је 9. маја исток Хрватске.
Након јутарње литургије у
манастиру Успења Пресвете
Богородице у Даљ планини
обишао је у пратњи епископа
осечкопољског и барањског г.
Херувима Саборни храм Светог Николе и Српски дом у
Вуковару.
– Свака посјета из Републике Србије велико је окријепљење и снага нашем народу, цијелој заједници, српским
институцијама и политичким
представницима на овим просторима. Матична држава је
са нама посљедњих година и
труди се да покаже своју љубав и бригу за ове просторе у
оквирима цивилизацијских
норми и европских тековина. Никога не угрожавајући,
већ ширећи мултикултурални
приступ свему што чинимо и
радимо на овим просторима.
У овом је граду мноштво наших објеката који свједоче о
снази наше заједнице како у
Вуковару тако и широм овог
простора – изјавио је епископ
осечкопољски и барањски Херувим.
Обнова Српског дома започета је прије двије године,
а Влада Републике Србије и
Град Нови Сад донирали су
милион евра.
– Изузетно сам задовољан
што видим да је оно што је започето прије двије године завршено. Зграда српског дома
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Идеја о повратку Теслиног споменика у
родни град веома је стара. Првобитни план
је био да се он постави на 150. годишњицу
научниковог рођења још тамо 2006. године.
Управо се локација новог споменика најчешће помињала као проблем јер је на мјесту на
коме се првобитни споменик налазио постављена фонтана под називом Виле Велебита.
Чланови СДСС-а тражили су да споменик буде постављен тамо гдје је и миниран, а
ХДЗ је упорно избјегавао доношење те одлуке. Свим снагама се владајућа странка у Хрватској трудила да се избјегне и расправа у
парламенту о рушењу споменика „зато што
је Тесла био Србин”, а неки су у Госпићу тврдили да је довољно што велики научник има
споменик у родном Смиљану. Туристичка за-

фашизам, него националност и вјероисповијест. Починиоци никада нису пронађени.
Минирани споменик налазио се у веома
лошем стању у Ливници умјетнина академије ликовних умјетности у Загребу, а 2006. поново је одливен.
Хрватско министарство културе добило је
тада одобрење Министарства културе и науке Србије да се узму отисци негатива споменика у Београду како би се реплика поново
поставила у Госпићу. Након што је узет отисак са београдског споменика, калупи су довезени у загребачку Ливницу, направљен је
позитив у гипсу и изливен нови споменик
у бронзи који је стајао спреман за монтажу
скоро 15 година.

»» Милош Вучевић са владиком Херувимом испред Српског дома у Вуковару
понос је свих Срба овдје, али
требало би да буде понос града Вуковара и цијеле Хрватске. Поносан сам и на ријечи
захвалности наших сународника према Влади Републике Србије због помоћи за обнову храма и Српског дома,
али не само за инвестиције у
Вуковару него и на свим подручјима гдје живе Срби. Република Србија издвојила је
милион евра за подршку овом
пројекту – изјавио је Вучевић
који се осврнуо и на инцидент
у Борову те на непоштовање
закона када је у питању службена употреба ћирилице у
Вуковару.
– Оно што желим да истакнем и што је један од кључних
разлога зашто сам данас највише овдје је оно што се десило на Васкрс у Борову. Ми-

слим да је то слика која не треба никоме, ни Србима ни Хрватима. То се не ради, а када
то још урадите на Васкрс то је
јако ружна порука. Добро је
да је српска заједница остала
мирна. Ми долазимо из града гдје поред српског језика у
равноправној употреби има
још четири језика, ја и даље
не разумијем шта је проблем
са ћирилицом у Вуковару. Не
могу да схватим кога она плаши и узнемирава. Мислимо да
у складу са хрватским законима и европском регулативом
Срби морају да имају право да
службено употребљавају свој
језик и писмо. Нека се примијене само хрватски закони
и не мора ништа више од тога
– казао је градоначелник Новог Сада Милош Вучевић који је рекавши да не жели да се

мијеша у унутрашња питања
једне државе него да помогне
у стварању бољих услова за
живот свих грађана и позвао
је Србе на јединство.
– Желимо да српска заједница буде јединствена. Позивам све политичке представнике Срба да буду јединствени на корист српског народа
и Републике Хрватске. Вјерујем да ће српска заједница знати да на предстојећим
локалним изборима изабере
своје најбоље представнике и
да ћемо моћи да сарађујемо.
Вучевића су у Вуковару дочекали политички представници Срба међу којима су
били предсједник ЗВО Срђан
Јеремић, и потпредсједница
СДСС-а Драгана Јецков, као
и Срђан Колар, предсједник
локалног вуковарског СДСС.
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ЖИВОТ У РАВНИМ КОТАРИМА

»» Смиличић је некад имао све, данас нема људи

»» Плодна земља омогућује опстанак

»» Храм Светог Архангела Михаила
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тих недостатака на којима би
се требало радити да живот
овдје буде пристојан. Замислите како је ноћу, свјетла
на улици нема, дивље звери
прилазе кућама, проваљује
се и пљачка по затвореним
кућама а то, признаћете, ни
мало није цивилизацијски –
каже Горан.
Има ту потенцијала, могућности су бројне, али је
штета што то нико не препознаје, што боље виде странци него домаћи. Без улагања
нема напретка, нема добити ни перспективе, а без људи нема ни села ни живота,
слажу се наши саговорници.
– Овај дио је окружен морем, туризам и пољопривреда имају огроман потенцијал. Послом сам обишао читаву Европу, и могу рећи како је ово један од здравијих
крајева за живот. Нема индустрије, зрак је чист, све што се
произведе у старту је еколошки и здраво, а мир и тишина су оно што људима посебно треба у ово вријеме стреса, гужве, брзог темпа живота. Равни Котари су Богом
дани за све то што наводим,
али су се многи разочарали
односом према селу. Породице су се расијале, нове генерације одрастају у неким
другачијим условима, и како ви онда неког млађег да
мотивишете да дође живјети тамо гдје нема или струје, или воде, а о интернету да
и не говорим, и када човјек
све то заокружи, реалност је
таква каква јесте – појашњава нам Горан.

У Смилчићу је некад живјело 600 људи,
данас једно дијете иде на вјеронауку
С
милчић, једно од села
у Равним Котарима,
смjештено једанаест
километара сjеверозападно
од Бенковца и двадесет километара источно од Задра,
одувијек је било синоним за
вриједне људе и плодну земљу у Далмацији.
Инфраструктуром развијено, саобраћајницама повезано са приморјем и свим већим градовима овога краја, а
богато народом некада је, кажу данас његови малобројни
мјештани, било идеално мјесто за живот. Све оно што је
Смилчић имао раније, не може се поредити са данашњим
приликама, јер првенствено људи, па и свега осталог,
данас је неупоредиво мање.
– Још у оно вријеме када
сам овдје долазио као дјечак,
Смилчић је имао све што је
и данашњем човјеку потребно за нормалан живот. Село
је имало своју школу, вртић,
пошту, амбуланту, станицу
полиције, зграду општине,
двије цркве, три продавнице,
месницу и пекару, добру саобраћајну повезаност са Задром, Бенковцем, Обровцем
и слободно могу рећи да се
живјело више него лијепо.
Људи из овог краја су познати по својој марљивости. Бавили су се пољопривредом, уз
друге послове које су обављали, и од тог посла у пољима,
односно захваљујући ономе
што су производили, могли
су себи обезбиједити пристојну егзистенцију. Овај дио Равних Котара погодан је за узгој
готово свих врста воћа и поврћа, па чак и оних егзотичних врста попут кивија, мандарина или какија, и све што
се овдје производило пласирало се дуж јадранске обале,
од Сплита, Шибеника, Задра,
Ријеке и Пуле па све до Загреба – присјећа се Горан Алавања који је, како сам каже,
добар дио дјетињства проводио управо у Смилчићу, боравећи код рођака.

Није то било село већ
град, центар наспрам других
села па чак и оног у којем
је рођена, прича Софија Ардалић. Она се са седамнаест
година удала за свог супруга Михајла и дошла живјети
у Смилчић, а на љепше мјесто за живот није се било тешко навикнути. Са задовољством се тада ишло радити, а
сваки посао био је исплатив
и вриједан труда.
– Обрађивали смо воћњаке и винограде. На сваком комадићу земље нешто се узгајало. Шлепери су у поље долазили по лубенице, парадајз, паприке, кромпир, грожђе, а да не помињем бадеме,
маслиново уље, вино, све оно
што су сељаци својим радом
производили. Непресушно
врело воде имамо у селу, па
се ноћу чекао ред да навратимо воду у своју њиву. Ни са
сточарством нисмо заостајали у односу на друге, иако
је пољопривреда увијек била
примарна дјелатност – појашњава нам Софија.

НЕМА МЛАДОСТИ,
НЕМА НИ ЖИВОТА

Све оно што нам Горан и
Софија причају о Смилчићу, најчешће се ставља у прошло вријеме. Након посљедњег рата, живот овдје није ни
налик некадашњем. Нису нестала ни поља ни земља ни
вода, али нема младости, нема ко да ради и производи, а
и они који ту, упркос својим
позним годинама, још увијек
покушавају. Истичу како се
од пољопривреде, у ово вријеме, не може више лагодно
живјети.
– Супруг и ја смо навикли
да радимо, никада нам посао
није тешко падао. Радни вијек смо провели у Задру, али
се села и пољопривреде никада нисмо одрекли. Након рата поново смо дошли живјети
у Смилчић, опет се окренули
послу са маслинама, виноградом, бадемима, али ево

ЦРКВА ПОДИГНУТА НАКОН БРОЗОВЕ СМРТИ
Храм у Смилчићу посвећен Светом Архангелу Михајлу,
новијег је датума, изграђен 1984. године. Ратне околности
и зуб времена довели су до његовог оштећења, али је
временом обновљен, зидови поправљени а кров саниран.
Остало је још много посла како би заблистао пуним сјајем,
али свештеник Немања не сумња да ће једном доћи и то
вријеме. Колико обнови цркве, његова обавеза је да се
посвети и бризи о људима, хуманитарним радом, на било
који начин, само да сви имају најосновније услове за живот,
да нико није гладан, да нико не живи без струје и воде,
напуштен или заборављен.

Према попису становништва из 1991. године, у Смилчићу је
живјело 641 становник, 439 Срба, 192 Хрвата, 1 Југословен
и 9 осталих. Десет година касније та бројка била је знатно
мања, њих око 250. Попис који тек предстоји показаће,
кажу наши саговорници, знатно другачију и донекле
поражавајућу реалну ситуацију.
Уз римокатоличка презимена Арбанас, Батур и Милковић,
у Смилчићу је некада живјело и двадесет и шест
православних презимена па, за оне мање упућене,
треба рећи да су управо у овом селу живјели Ардалићи,
Бјелановићи, Боровићи, Врцељи, Вујковићи, Гагићи,
Граовци, Дражићи, Дуброје, Дукићи, Ђого, Иваниши,
Куриџе, Мрдељи, Млинари, Муцељи, Нонковићи, Пуповци,
Радмановићи, Релићи, Скокна, Стјепановићи, Цебаре,
Црнобрње, Шапоње и Шушци.

»» За чашицу разговора увијек се нађе времена
данас, бачве у коноби су пуне вина и маслиновог уља,
очишћених бадема и то немамо коме продати. Маслине
смо једва обрали, нема више
ко да помогне када је сезона
тих послова. Било шта да се
производи то се нема коме
продати, нема сигурног откупа, немамо тржиште за своју робу. За све што нам треба
морамо у Задар, сада нас за
неке ствари примају у Бенковац или Земуник, али до
тамо нема ни аутобуса. Ако
немаш своје возило или неког млађег у комшилуку да
те одвезе, можеш умријети,
а да никога није брига. Мало се људи вратило, а већина њих живи од осам стотина куна социјалне помоћи –
жали нам се Софија.
И поред тога она и супруг
не одустају од посла. Двеста
стабала маслина, сто тридесет стабала бадема, хиљаду
чокота винограда, само су
дио онога што још увијек сами обрађују. Обновили су породичну кућу, здравље их још
добро служи, имају свој мир
и слободу и то им је, каже, у
овим годинама најважније.
У Смилчић се више нико
и не враћа. Таквом начину
живота новије генерације те-

шко би се могле привићи. И
њихова дјеца су далеко, пате
и они за својим крајем, каже
Софија, али боље да пате од
носталгије него од живота какав је данас на селу.

СТРАНЦИ ГЛЕДАЈУ И ЧУДЕ
СЕ НЕИСКОРИШТЕНИМ
ПОТЕНЦИЈАЛИМА

Та носталгија о којој нам
Софија прича, управо је и Горана повукла селу. Иако са
породицом живи у Аустрији,
добар дио године проводи у
овим крајевима, улажући у
породично имање, не мирећи се с тим како је и колико
све овдје занемарено.
– Моја кућа је била порушена, све зарасло у коров,
али сам поново све то обновио. Некако сам се већ и
навикао на то да је све пусто, напуштено и запуштено. Ипак, када са собом овдје поведем некога од пријатеља из Аустрије, они буду
запрепашћени оним што виде. Како је Хрватска чланица Европске уније, они очекују да долазе у неко уређено, европско село, а овдје нема ни уличне расвјете, инфраструктура је у катастрофалном стању, бројна села
немају воду, тако да је пуно

У ДЕВЕТ СЕЛА ЖИВИ
САМО 48 ДЈЕЦЕ

Радним даном улице
Смилчића најчешће су пусте. Иоле способно становништво дане проводи на њивама, у пољу. Доминантнији
су ту звукови трактора него
аутомобила. Сезона је радова, саде се баште, орезују маслине, а бадеми и трешње већ
су увелико у цвату. Ни куће,
чини се, бар у односу на друга села нису тако запуштене
и порушене. Корона још не
попушта, па је мање и оних
који долазе макар сезонски.
Није да живота нема, али
би било боље да га је више,
каже нам парох из Смилчића
Немања Мијатовић. Ово му
је прва парохија у служби, и
ево трећу годину са породицом живи у овом далматинском селу.

Његова парохија обухвата девет села. Ту је пет храмова и једна капела који су
оспособљени за богослужења. Постоји и три храма који
још увијек нису обновљени,
али се надају да ће уз Божју
помоћ и то једнога дана доћи на ред.
– Најтеже нам је ипак што
је људи мало, и то нам је свима заједничка, болна рана.
Најчешће се враћају људи
који желе да овдје проживе
старост и овдје се упокоје, на
својој земљи и својој очевини. У периоду мог боравка овдје имали смо близу педесет
сахрана, два крштења и два
вјенчања, и то је неко реално стање ствари. То ми и као
човјеку и као свештенику тешко пада. У 286 домаћинстава на парохији живи мање од
четири стотине становника,
али су то најчешће људи у
позним годинама и они који живе сами. Чак и оно мало дјеце што је било, након
завршетка школе је отишло
одавде. Прошле године сам
затворио шест домаћинстава, а када се дјеца не рађају онда се то додатно осјети
и у селу и у цркви. У девет
села имамо око четрдесет и
осморо дјеце, док је у Смилчићу тек једно дијете које долази на православни вјеронаук. Богослужења се обављају редовно, колико је то физички изводљиво, дакле сваке недјеље у другом селу, али
се трудимо да одржавамо и
храмове и гробља. Моја служба је таква да не гледам оне
лоше ствари, већ вјерујем да
ће бити боље, да својим примјером покажем да се може
и мора живјети, а оно што је
мој примарни задатак јесте
да ми народ није гладан и да
ми ниједна црква не прокишњава – каже нам свештеник Немања.
Иако рођени Бањалучанин, са завршеним факултетом у Београду, отац Немања каже како носити крст у
ово вријеме и у овим крајевима нимало није лако, али љубав према ономе што човјек
ради, према крају и људима,
увијек надилази све препреке и искушења.
– Бог ће уредити оно што
човјек не може, а на нама је
да дамо себе колико можемо,
да се не заборављају ни гробови ни домови предака, јер
је све ту муком стечено, чак
и онда када је бивало теже.
ВАСКА РАДУЛОВИЋ/СРБИ.ХР
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ЗНАМЕНИТИ СРБИ: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Зачетник модерне
српске књижевности
”Ој Карловци место моје драго,
ко детенце дошао сам амо”

Б

ранко Радичевић, један од најзначајнијих
пјесника српског романтизма и један од најоданијих сљедбеника Вукове реформе правописа Српској
језика и увођења народног
језика у књижевност, рођен
је 28. марта 1824. године у
Славонском Броду. Написао је 54 лирске и 7 епских
пјесама, два одломка епских пјесама, 28 писама и
један одговор на критику.
Бранко се може назвати зачетником модерне српске
књижевности. У част и поштовања његовог дјела сваке јесени се у Новом Саду, Сремским Карловцима
и на Стражилову одржава
манифестација Бранково
коло. Истовремено, Сремски Карловци чувају успомену на нашег драгог пјесника, који је баш овдје написао своје прве стихове.
Бранко Радичевић рођен је у породици Тодора и Руже Радичевић уочи
Светог Алексија по којем
је и добио име. Међутим,
прије него што је објавио
своју прву књигу, промијенио је име у Бранко. Свој
таленат у писању наслиједио је у породици јер се
његов отац Тодор, који је
био чиновник, бавио и
књижевношћу и превео са
њемачког језика Шилеровог Виљема Тела. Због очевог посла, Бранкова породица мијењала је мјеста боравишта, па се 1830.
године преселила у Земун
гдје је он завршио пет разреда српске и њемачке
основне школе. У гимназију у Сремским Карловцима се уписао 1836. године. Сремски Карловци
и Стражилово оставили су
на Бранка снажан утисак,
као и утицај на његова дјела. Тако је у једном од својих најпознатијих дјела изразио жељу да буде сахрањен на Стражилову. Након шест разреда у Сремским Карловцима, седми
и осми разред је завршио у
Темишвару, гдје му је отац
био премјештан 1841. године. Двије године касније уписао је студије права
у Бечу, али након три године студија одустаје од
факултета.
Бранко Радичевић је
био сљедбеник идеја Вука
Караџића што га је и препоручило да уђе у круг Вукових сарадника и пријатеља. Касније се спријатељио
са такође Вуковим сљедбеником Ђуром Даничићем.
С обзиром да је био сљедбеник Вукових идеја, своју збирку под називом Песме написао је на народном језику. Бранко је писао
љубавне и родољубиве пјесме, а када се разболио, почео је да пише тужне. Своје прве стихове написао је
док је похађао Карловачку гимназију, а пошто је
био одушевљен Вуковим

МИЛОШ КОРДИЋ: С БАНИЈОМ ПО ХЕРЦЕГОВИНИ

Прошли су Херцеговци и ту
пјешадијску... а и затворе у
Билећи, Стоцу, на Голом...
ПИШЕ: МИЛОШ КОРДИЋ

Љ
реформама, интензивније се почео бавити књижевним радом. Овај млади писац прву књигу је објавио
у Бечу 1847. године на народном језику, али у духу
модерног европског романтичарског пјесништва.
Због револуције у Хабзбуршкој монархији Бранко напушта Беч и живот
проводи по разним мјестима у Срему. Прве пјесме донијеле су му велику
славу у Кнежевини Србији.
Био је цијењен и поштован
од својих савременика који
су о њему имали само ријечи хвале. Имао је велико
и чисто срце, био је пријатан, духовит, ведре и веселе нарави. Волио је народни језик и сматрао је савршен за пјесничку употребу.
Због подршке коју је пружао реформама Вука Караџића није био омиљен
код оних који су нападали
Вука. Такође, због употребе народног језика и подршке Вуку, Бранкове пјесме
нису увијек наилазиле на
одобравање. Често су биле критиковане, а његова
збирка Песме је прво вријеме у Београду била забрањена. Бранко се враћа у
Беч 1849. године гдје уписује медицину, али наставља да се бави књижевношћу и 1851. године објављује збирку пјесама.
Преминуо је 1. јула
1853. године у болници у
Бечу. Постхумно је његову збирку пјесама објавио
његов отац 1862. године.
Српска омладина је испунила жељу и 1883. године
пренијела је његове остатке из Беча на Стражилово.
Бранко Радичевић је заслужан за то што су у националну књижевност први
пут ушле лирске пјесме које красе мотиви младости,
радости и љепоте. Писао
је и тужне пјесме које су
печат његовог књижевног
дјела. Његово најпознатије дјело је Ђачки растанак
у којој пјева о Фрушкој гори и ђачким играма.
Многе основне школе, библиотеке, културно-умјетничка друштва, улице и тргови у Србији носе
име Бранка Радичевића,
док институција Бранково коло чува успомену на
овог сјајног пјесника. Сваког септембра се кроз пјесничке, књижевне, драмске, музичке, образовне,
духовне програме поштоваоци лика и дјела Бранка
Радичевића сјећају његових пјесама које су вјечне.
ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ето је, 1965. године.
Иако је јутро, ИсточнуХерцеговину грије
и с неба и с камена који је овдје од постанка у најрођенијем сродству са својом црвеном земљом и човјеком.
Улазим у прво село кад се
путем ка сјеверу изађе из градића Билеће. Улазим у село
које је питај бога кад изникло
уз макадамски пут који од Билеће води ка Автовцу, Гацку...
А од Гацка може се на много
страна овог нашег брдовитог
Балкана.
Зове ли се село камених
кућа у које улазим Подосоје,
или некако другачије, нисам
данас баш сигуран. А мени је
то име од почетка шестомјесечног боравка у Билећи посебно прирасло срцу. И остало ми је као Подосоје.
Прве куће мог Подосоја,
на почетку јужне стране високих брда која се издижу од
сјеверне ивице Билећког поља, као да су изникле из њега,
тог поља. Поља ишараног њивама ограђеним живицама и
каменом, уским колским путевима, козјим стазама.
И код прве куће чудо: коњи привезани за колац ходају око њега и газећи стрно жито – вршу га... Никад видио...
Иначе, кад се изађе из круга касарне Школе резервних
официра, поглед се на удаљености од неколико километара зауставља у подножју те стране и у том Подосоју
– као да је село у неком онижем, према доље, а и лијево и
десно отвореном гнијезду: та-

»» Поглед низ Требишњицу са извора
ко се топло, на јужевном дијелу земље, њеног камена и неба смјестило. Одатле му вјероватно и име: осојна страна
– јужна страна, она до сунца.
Онај предио на коме се снијег најприје отапа.
Поглед на Подосоје хвата за сушног љета и прашину
изнад пута коју ствара док се
према равници Билећког поља спушта какав камион или
аутобус за Требиње или Дубровник.
Погледом на исток не може се било куда од Хаџибеговог брда. Брда што ме са фотографија и из филмова подсјећа на Кинески зид који као
да му се пружа ивицом врха.
Ка југу је поглед широко
отворен преко предјела којима одлази ријека Требишњица.
Запад је заштићен благом
узвисином и хрптом што се
наставља од подосојских брда (нека читалац овај и још
понеки топографски назив
схвати условно), па се пружа
скроз доље, омеђујући ту западну страну требишњичког,
људском оку питомијег про-

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).

стора. У коме се, кад се успне
на хрбат па се погледа, смјестило мало село Корита. Код
његове јаме, а зове се Корићка јама, муслиманске усташе
Независне Државе Хрватске,
из села Куле код Гацка, убиле су близу 200 Срба и њихова тијела бациле у јаму. Негдје та бројка износи 130, иако су ископавањем пронађене лобање 180 страдалих, а
вјерује се да је тај број и већи
од 200. Најмлађа жртва био
је четрнаестогодишњи Коста
Глушац, а најстарији осамдесетогодишњи Јевто Сворцан.
Друга Корита у том крају налазе се на по пута од Билеће
ка Гацку, послије села Мале
Груде – ту су и Горња и Доња Груда.
Година је, дакле, 1965. Година без Билећког језера.
(Једне овом времену доста блиске године боравим на
извору ријеке Буне, код градића Благаја, ка коме се иде
од Мостара путем за југ, поред Неретве, па се скрене на
источну страну – ка Невесињу... е тај извор Буне претворио ми се у једном моменту у
извор Требишњице. Огромна
количина воде и једне и друге
ријеке избија из каменог брда
– много нижег код Требишњице у односу на брдо испод кога избија Буна. Боже, колико
су њихова врела налик једно
другом... као јаје јајету.)
Мој вод је на гађању ручним бацачем. На стрелишту
сјеверно од касарне, са шумом ниског растиња иза мета.
Одређен сам да тог дана будем
на стражи, односно обезбјеђењу изнад овог свог Подосоја.
Улазим у село и застајем
код прве куће. И ту је то напријед поменуто чудо, ту је
оно што никад видио... На
гумну испред куће два омања коња, привезана за колац
који је ударен на средини гумна, односно тог житног вршаја. Коњи круже без да их ико
гони, а поготово да их туче. И
кружећи газе правилно распрострто вјероватно недавно пожњевено или покошено жито.
Сједам на овећи камен са
жељом да осмотрим. Да видим нешто за шта знам да још
увијек постоји и у другој половини 20. вијека. Да видим
оно чега се код мене, на Банији, ријетко гдје могло видјети – осим у селу или засеоку до којих вршалица (или

дреш, како смо говорили) не
може да дође. А таквих је било
по шумским падинама Шамарице и Трговске горе, као и по
чистинама брда без ширих и
насутих сеоских путева.
Дакле, сједам да бар малко ухватим нешто од тог мукотрпног живота херцеговачког сељака. (А о томе нешто и
знам: читао сам, а и слушао
овдје, по селима око Билеће.) Да осмотрим колико је и
његовог и коњског зноја у зрњу жита што из сувог и доста
ситног класја прска по гумну. Да осмотрим... Сметнувши на часак с ума и стражу и
ручне бацаче.
И прије него што сам сјео,
поздравио сам двојицу мушкараца – препостављам:
отац и син.
А онда, само што сам сјео,
из куће изађе старија жена,
у црнини, с тањиром и флашом. Па ће право к мени:
Ево ти, војниче, поједи нешто и попиј чашу вина... Иако сам се бранио, захваљивао, није вриједило. Ако не
узмеш, увриједићеш нам кућу! рече жена.
Кад ми је пришао старији
мушкарац и сјео на камен на
коме и ја сједим, потече прича и о мојим прецима који су
из тих крајева. А онда ће он: Е,
мој војниче, сви су нама преци из истих крајева. Само ни
они нису знали у којим ће им
крајевима завршити потомци.
Сједио сам ту, на камену
испред куће од камена, све
док нису истекли и посљедњи минути за мој одлазак на
стражарско мјесто.
Па док се пењем, у мени крче ријечи тог човјека о томе како они у минут знају кад се и
гдје се шта вјежба, гађа, изводи... па се и сами чувају: Сви
ми из ових крајева одавно смо
прошли и ту твоју пјешадијску
школу, а неки и њу и затворе у
Билећи, Стоцу, на Голом...
Пењем се по рску камених
плочица, уз гуштерчиће који
се нешто баш и не плаше, не
бјеже, а иза мене као да фркћу она два коња који круже и
круже и круже... Они круже
око коца, а зрње – прска ли,
прска. А онда ће се свако зрно сакупити и чувати.
Чувати као капи воде на
длану. У Подосоју, код Билеће... У животу мученичком који јесте живот – макар и такав
какав је, размишљам док се и
даље пењем.
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БОЖИДАР БЈЕЛИЦА ЈАПАН, ПИСАЦ И ИНЖЕЊЕР

СЛИКАР МИЛОШ ШОБАЈИЋ
СЕ ПРЕСЕЛИО У ВЈЕЧНОСТ

Планети потребан
ДРЖАВНИ УДАР !

Н

е желим да живим у безличном
глобалном селу пуном омамљујућег шаренила, лажи и лицемјерја!
Не желим да неко условљава мој народ,
да нас тјера да прихватимо да је природно нешто што је неприродно – каже
у разговору за Српско коло Божидар Бјелица Јапан, без сумње, најбољи писац међу инжењерима и најбољи инжењер међу писцима.
Божидар Бјелица Јапан рођен је у Невесињу на Бадњи дан 1960. године када
је падао црвени снијег. Гимназију је завршио 1979. године, а дипломирао је на
Електротехничком факултету у Београду 1985. Због различитости свог инжењерског занимања и списатељског позива за себе каже да је „малени доказ да
човјек није занимање”. Друго презиме –
Јапан наслиједио је од ђеда Тодора, који
је, иако трговац, био учесник многих буна и ратова. У вријеме када је Црна Гора објавила рат Јапану, задесио се у Црној Гори, па су његови суграђани, знајући какав је ратник, били убијеђени да је
стигао до Јапана.
Непосредан повод за разговор је његов недавно објављени роман Државни
удар – Дуг прецима у коме је страдање
српске породице приказао кроз визуру
једне породице.
zz
Откуд Државни удар?
– Да не бих ишао одвећ широко, само ћу рећи да су моји преци учествовали
у „Невесињској пушци”– сем устаници,
били су и писари. Дјед Тодор Јапан, добровољац, учесник многих буна и ратова, био је командант града 1918. кад су
дошли ослободиоци. Увјерио сам се у епско јунаштво мог оца… Као дјечак од седам–осам година учествовао сам у припреми атентата на Тита – једна прича у
књизи посвећена је том догађају. Ваљда
у овим годинама могу да направим државни удар?!
zz
Шта је, у ствари, државни удар и да
ли је данас потребан?
– Наравно!!! Потребан је и неопходан и нама и скоро читавом свијету – први без крви. Доста је овој залуталој пла-

РИЈЕЧ О РОМАНУ...
Оливера Доклестић: Државни удар
је сублимат колективног страдања
српског народа приказан кроз визуру
једне породице; поема у прози
династичког одрастања с патњом,
болом, страдањем и кривицом по
рођењу српског народа, као печатом
које носи сваки Србин. Јапан пише
необично лаким стилом и о најтежој
теми, јасно, с пуно духа, шарма и
сјајних компарација.
Небојша Јеврић: Овaј роман је прије
свега истинит на онај начин на који
поезија мора бити истинита да би
била поезија… У свијету у којем је
свака истина „државни удар”, роман
с правом носи име Државни удар.

нети крви и погибељи! Све гријехове да
сперемо у ријеци Јордан! Неолиберални капитализам је ударио у своје лимите. Прешли смо у завршну и најгору фазу егоцентризма: богатствоцентризам и
гријехоцентризам. Из руку Господа нас
гурају у руке нечастивог. Свијет кључа!
Треба да извршимо рехуманизацију друштва… Не желим да живим у безличном
глобалном селу пуном омамљујућег шаренила, лажи и лицемјерја! Не желим
да неко условљава мој народ, да нас тјера да прихватимо да је природно нешто
што је неприродно. Ми треба да прекинемо ћутање и лажи о својој прошлости
и о нашој садашњости и сви да се промијенимо – вратимо се својој суштини,
трезвено сагледамо своју историју и сами је напишемо, сачинимо озбиљан национални програм, вратимо се моралности и доброти, а онда, кад станемо на
чврсту подлогу, може доћи препород и
будућност какву заслужујемо. То је државни удар!
zz
Да ли се нови роман ослања на вашу ранију књигу Државни удар Херцега Стефана?
– Да, врло су јаке, нарочито унутрашње, везе. Могућ је и обрнут редослијед
читања, али и објављивања. Ослања се и
на претходни роман Рат и немир, и на
моју поезију…
zz
У роману описујете много непознатих догађаја и личности из наше
историје.
– Упорно понављам да ми не знамо
своју прошлост. Скривали су је од нас,
фалсификовали, уништавали, а ми ћутали и пристајали на лажи и заборав. Превасходно би држава, наш образовни систем и историчари то морали да промијене, а не један писац или неке искрене
патриоте… Радује ме ако сам бар мало
одужио дуг нашим прецима и скинуо таму и заборав са величанствених историјских догађаја и личности. За неке од њих
ни озбиљни историчари не знају.
zz
Да ли смо ишта научили из историје?
– Познато је да смо ми лоши ђаци
учитељице историје. Бројчано смо мали народ са историјом великог народа.
(То може бити величанствено, али и да
доноси главобоље.) Добри смо и озбиљни учесници, можда чак и миљеници. И
сам Свевишњи нас често и озбиљно искушава, мада то не разумијемо баш најбоље. Али кад престану велики историјски догађаји, ми спуштамо своја једра
или нам их други цијепају, па плутамо
беспућем неукотвљени…
zz
Роман сте објавили прије емитовања
филма Дара из Јасеновца. Бавите се
и том темом, али у овој књизи говорите и шире – о колективном страдању српског народа.
– Коначно, толико деценија послије
геноцида у Јасеновцу да снимимо филм!
Не треба ништа више рећи, та дугогодишња некултура ћутања је наш превелик
гријех! Филм је по свим критеријумима
урађен јако коректно и професионално.
Осјетно је блажи од сурове стварности.
Чињеница је да је наша прошлост препуна патње и страдања, али и херојских и
величанствених дјела, па би требало да
се рађамо и с поносом. Нажалост, дуго
и упорно наши душмани нас оптужују за хегемонизам и за Велику Србију.
И наш изворни национални устанак из
’41. и антифашизам су доводили у исту раван са усташтвом. Нашу историју су скрајнули и искривили и допустили смо да генерације младих Срба и даље претварају у јањичаре. Исти процес
нам се дешавао и крајем двадесетог вијека. Ми смо ћутали о свему и не треба
да чуди што данас имамо толико и самооптуживања и острашћености код сусједа. Прича тог „злочиначког антисрпског

О АУТОРУ
Божидар Бјелица Јапан је до
сада објавио двије књиге прича,
Мале исповести (БИГЗ, 2000) и
Лет са сувласником снова (Филип
Вишњић, 2009), романе Рат и немир
(Интерпринт, 2005), Државни удар
херцега Стефана (Филип Вишњић, 2012,
2018), (Филип Вишњић, 2020) и четири
збирке пјесама, Огољене емоцијама
(Народна књига, 1995), Рат овај нема
крај (Студент, 1997), Ватре смо љубили
(2004) и Душа саткана од перли
(Интерпринт, 2012). Један је од аутора
и уредника монографије Невесиње.
Уврштен је у неке антологије и више
зборника поезије и прозе. Повремено
објављује прозу и поезију у домаћим
и иностраним часописима. Пише
и драме. Живи и ради у Београду.
Ожењен, отац троје дjеце.

удружења” наставља се, па имамо сталне
оптужбе за геноцид, започињање Првог
свјетског рата, за ратове из деведесетих,
а наши политичари стално у дефанзиви
– вјечито се оправдавају за нешто не питајући шта је са непочинствима других
народа у овоме бурету барута и да ли је
некада неко од тих грлатих букача икада поменуо наше невине жртве.
zz
Како тумачите чињенице да Србе
оптужују за злочине и ратове и да ли
се Срби рађају са теретом страдања
и патњи?
– Просто је – лако је малену земљу,
медијски слабу, оптуживати и измишљати разне злочине и да то буде тема, а не
злочини фашистичке Њемачке, западних колонијалиста, само од Господа независне НДХ. Њима су потребни дежурни кривци, нарочито оне земље и народи
који не пристају на слуганство.
zz
Како сада гледате на изјаву чувеног Светозара Кољевића да су ваше
приче „необичности и откровења у
српској прози”?
– Признајем да је то за мене био шок:
познати академик и изузетан познавалац
књижевног дјела тим ријечима да укаже на једног неафирмисаног писца. То
ми је заиста значило много и био ми је
велики подстријек, јер многима је тада
била необичност и да се инжењер бави
писањем, на срећу, све док не прочитају
неку од објављених књига. Просто – човјек није своје занимање. И као младом
писцу, а сада поготово, јасно ми је да је
важно само умјетничко дјело, а да је аутор неважан.
zz
Спремате ли нешто ново?
– Започео сам нешто сасвим ново, нову авантуру, не сам, већ са Марком Шараном, одличним невесињским сликаром,
радим на озбиљном епском стрипу. Непоправљиви сам заљубљеник у слободу
и лет, и даље сањам да летим, упорно летим, док су нас и цијели свијет приземљили неки чудни људи и догађаји. Тренутно
радим и на књизи прича и, по први пут,
на једној маленој леји с поврћем. Жеља
ми је да заокружим Државни удар у нешто што би личило на трилогију. Набавио сам добар дворучни мач…
Т. ЋОРОВИЋ

Познати српски и европски сликар
Милош Шобајић преминуо је од посљедица Ковида 19 у болници Драгиша Мишовић у Београду. Имао је
76 година.
Своја дјела Милош Шобајић је представио на преко осамдесет самосталних изложби широм планете
и учествовао је на око пет стотина
групних изложби. Његова дјела се
налазе у Народном музеју и Музеју
савремене умјетности у Београду, као и у више десетина музеја у земљи, региону и свијету.
Руска дума га је наградила 2018. Oрденом почасног госта, а 2019. додијељена му је Златна медаља Републике Србије за изузетне заслуге у области културних дјелатности, посебно сликарства.
Изложбом слика, скулптура и видео-рада Милоша Шобајића недавно је отворена Галерија Комбанк дворане у
Београду. Велики умјетник је посјетиоцима представио
дио радова који су настали у протеклих 20 година и који
се баве његовом вјечном темом: прогоном.
Рођен је 1945. године у Београду. По оцу Воју, потиче из
српске фамилије из Црне Горе, која је крајем 19. вијека
донијела у Црну Гору први биоскоп, прву робну кућу, прво позориште, читаоницу и библиотеку, плех оркестар,
прве новине и часописе. Мајка Мира потиче из Лике.
Основну и средњу школу је похађао у Београду, Истанбулу и Никшићу. Матурирао у Првој београдској гимназији, 1964. године. Завршио је Академију ликовних
умјетности у Београду 1970, да би се двије године касније преселио у Париз.
Своју прву књигу, под називом: Сликај и ћути, аутобиографског карактера, која говори о утицају глобализма
на савремену ликовну умјетност, објавио је 2018. године.
Град Београд предвиђа отварање Музеја Милош Шобајић у току 2021. године.

ПРЕМИНУО ЛИНГВИСТА
И ПРОФЕСОР МИЛОРАД ТЕЛЕБАК
Српски лингвиста и професор Универзитета у Бањалуци Милорад Телебак преминуо је у 79. години.
Телебак је рођен 1942. у Невесињу. Године 1992. долази у Бањалуку. Био је ангажован као лектор
у Народном позоришту Републике
Српске и на Радио-телевизији Републике Српске.
Био је члан Комисије за фонологију и Комисијe за стандардни језик у
школству, администрацији, издаваштву и јавним гласилима, те члан Удружења књижевника Српске и Удружења књижевника Србије.
Предсједник Републике Српске одликовао га је Орденом
Његоша за допринос култивисању српског стандардног
језика и развоју језичке културе народа, а добитник је и
књижевних награда Свети Сава, Кочићево перо и Ступље.
Професор Милорад Телебак аутор је познатог ТВ серијала Говоримо српски, бројних радио емисија, приручника и новинских текстова о српском језику. Посветио
је живот образовању и језичкој култури Срба.
Његова дјела су Говоримо српски – С лакоћом до језичке културе, (1996, 1998, 2004, 2008.), Музика речи – Ка говорној култури, Правоговор – Уста нису штампарија, Са
смехом кроз граматику, Великим или малим словом, Језички одгонетник...

ВЛАДИМИР МИЈАНОВИЋ, ПОЗНАТИЈИ КАО
ВЛАДА РЕВОЛУЦИЈА ОТИШАО У ЛЕГЕНДУ
Требињац, рођен 1946. године Владимир Мијановић,
познатији као Влада Револуција, преминуо је у 76. години. На студентским протестима 1968. године постао
је један од вођа јунске побуне на Београдском универзитету. У студентским протестима повео је студенте из
Студентског града ка центру Београда, гдје су академци заузели Ректорат и прогласили Црвени универзитет
Карл Маркс. Протести су окончани говором Јосипа Броза Тита са терасе Ректората и чувеном реченицом: Студенти су у праву. Међутим, нису се сви помирили са таквим исходом. Међу разочаранима је био и Мијановић.
У годинама након протеста био је хапшен и прогањан и
није могао да се запосли. Два пута је и осуђиван и на вишегодишње затворске казне, проглашаван је за дисидента и „рушитеља уставног поретка”. Средином осамдесетих
година успио је да оде из земље у Америку, гдје је радио
најразличитије занатске послове, а неко вријеме возио је
и такси. Од како се 2006. послије 20 година вратио из Америке у Београд, учествовао је у многим протестима и акцијама посвећеним одбрани људских права. Посљедњих
година био је активан и у протестима против деложације,
а укључивао се и у различите еколошке протесте.
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КАТОЛИЧКА ОФАНЗИВА ПРОТИВ СРБА ПОЧЕЛА ПОСЛИЈЕ ПАДА РУСКЕ ИМПЕРИЈЕ

ЗАШТО СЕ НАМЕЋЕ ТЕЗА
ДА ПАПА ФРАЊО МОЖЕ У
СРБИЈУ ЧИМ СЕ ПОКЛОНИ
ЖРТВАМА ЈАСЕНОВЦА?

zz
Сврха оваквог приједлога јесте и релативизовање религиозног разлога геноцида

над српским народом. Такав чин означио би релативизацију религиозних разлога
рата између Срба и Хрвата, да би се папски прогон православних Срба приказао као
ратовање Срба са комшијама католицима услијед националног неспоразума или сукоб
недовољно христијанизованих балканских народа
ПИШЕ: ОГЊЕН ВОЈВОДИЋ

„Папа би требало прво да
се поклони жртвама Јасеновца, па онда да дође Србију”.
Тако поводом приједлога о
папиној посјети Србије резонује религиозно равнодушан
и вјерски необразован Србин.
Када би странац чуо такав
српски став могао би помислити да је Јасеновац мјесто
недавног терористичког напада или појединачног ратног злочина радикализованог
римокатолика према православним Србима.
Али, не би претпоставио
да је Јасеновац био централни концентрациони логор у
римокатоличко-нацистичкој Независној Држави Хрватској у програму холокауста, у којем је у току Другог
свјетског рата са благословом и учешћем римокатоличког клира спровођен геноцид над српским народом,
у коме су постојали посебни логори за дјецу, у којима
је убијено преко сто хиљада
дјеце, а укупан број убијених Срба у систему логора на
подручју НДХ до краја рата
премашио је милион.

СТАВ СКРОЈЕН ПО
АТЕИСТИЧКОЈ ИДЕОЛОГИЈИ

Такав „српски став” је неразуман и неморалан, етички и политички погрешан.
У религиозним и разумним
народима жртве геноцида су
посебно поштоване, а жртве
вјерског прогона су уписане у канонизовани поменик
мученика за вјеру. Код великог броја Срба, обезбожених
и људски деградираних у режиму југословенске анационалне и атеистичке идеолошке индоктринације, геноцид над српским народом у
пројекту холокауста се политички употребљава као средство евроинтеграција и у програму папских посјета.
Познато је да велики
број Срба тежи учлањењу у
Европску унију не ради очу-

вања својих националних и
вјерских вриједности, политичких права и економије,
него из равнодушности према религији и родољубљу, и
екстремних идеолошких назора о разградњи државе и
народности.
„Српски” приједлог да се
папа поклони жртвама у Јасеновцу прије посјете Србији
је сервиран у контексту програмски погрешно постављеног питања: „Зашто се неки
Срби толико боје папине посјете, ако су сигурни у своју
вјеру и идентитет? ”. Заправо, прозелитски постављеног
питања ради релативизовања
религиозних разлика православља и римокатолицизма,
стварања погрешне представе о узроцима супротстављености православља и папизма.
Сврха приједлога да се папа поклони жртвама геноцида у Јасеновцу јесте и релативизовање религиозног разлога геноцида над српским народом. Такође, сврха таквог
приједлога је и релативизација религиозних разлога рата између Срба и Хрвата, да
би се папски прогон православних Срба приказао као
ратовање Срба са комшијама католицима услијед националног неспоразума или
сукоб недовољно христијанизованих балканских народа.
Подсјетимо, под знамењем и благословом римокатоличког понтифика почињена су три геноцидна погрома православних Срба у
20. вијеку – у Првом и Другом свјетском рату, крајем
вијека потпуно протјеривање српског народа са простора Крајине и Далмације
тј. данашње државе Хрватске.
Ватикан је први признао
сецесију Словеније и Хрватске из Југославије и благословио почетак ратног разарања Југославије. Тиме је
хрватски и словеначки сецесионизам и напад на српски народ на подручју Хрват-

ске добио државно и духовно међународно евроатлантско право.

КРИЖАРСКИ ПОХОДИ
НА ПРАВОСЛАВЉЕ

Ватикан је тако трећи
пут у 20. вијеку прогласио
крсташки рат против православља и предао православне
Србе суду инквизиције евроатлантске алијансе. Три геноцидна погрома над српским
народом у 20. вијеку овјерени су на крају вијека НАТО бомбардовањем Србије и
Црне Горе, као заједничким
подухватом римокатоличког
и атлантистичког програма
„милосрдни анђео”. У двадесетом вијеку српски народ
је под крижарским походима
папско-протестантске Европе поднио више жртава него
за петсто година османске
окупације.
Национални сукоби Срба
и Хрвата посљедица су римокатоличке мисије међу православним Словенима, а не
националне нетрпељивости
генетски и језички истог народа.
Папски прозелитизам
према православним Србима
је спровођен од средњег вијека, према политичким и мисионарским могућностима, а
послије рушења православне руске царевине против
српског народа је покренута геноцидна офанзива, која
је спровођена до краја прошлог вијека, у мјери слабљења заштитничког утицаја Русије према српском народу.
Сврха оваквог приједлога
јесте и релативизовање религиозног разлога геноцида над
српским народом. Такав чин
означио би релативизацију
религиозних разлога рата између Срба и Хрвата, да би се
папски прогон православних
Срба приказао као ратовање
Срба са комшијама католицима услијед националног
неспоразума или сукоб недовољно христијанизованих
балканских народа.

»» Главни хрватски католички прелати код Павелића – Степинац уз десно поглавниково раме

КАКО ЈЕ ЈОСИП БРОЗ САЧУВАО УСТАШЕ

Да ли је Jасеновац
ослобођен или напуштен

С

редином зиме 1992.
године, Симо Дубајић
(1923–2009), југословенски партизански официр,
изјавио је за загребачки Глобус да је за вријеме Другог
свјетског рата побио тридесет хиљада усташа. Глобус је
написао да се радило о убиству тридесет хиљада Хрвата, а све то учинило је да Симо Дубајић остане познат по
учешћу у наводном масакру
хрватских усташа у Кочевским шумама 1945. године
и као први од учесника тих
догађаја који је о томе јавно
говорио.
Због смиривања прилика
у Далмацији насталих послије објављивања тога „признања”, Никола Матијевић је за
Радио Книн покушао да једним коментаром укаже не
само на Дубајићево несхватање онога о чему је причао,
већ и на сву бeсмисленост
његове тврдње.
Наредни редови настали су на Матијевићеву молбу, те их је он у емисији од
12. фебруара 1992. године
прочитао не би ли и помоћу
њих илустровао свој коментар Дубајићеве изјаве:
По тврдњама наших (југословенских) војних историчара, почетком друге декаде
априла 1945. године требало
је да се јужна оперативна група дивизија из околине Брчког и Трећа армија са сјевера
споје западно од Винковаца,
окруже њемачке јединице и
тамо их „координираним дејством униште”. До тога, ипак,
није дошло, пошто су поменуте двије групације дјеловале „споро”. Њемачке снаге
повукле су се „прије очекиваног времена”, јединице Југословенске армије заузеле су
Жупању и Винковце, а сремски фронт пробијен је на цијелој дубини. Истовремено,
тиме је означен почетак завршних операција за ослобођење Хрватске и Словеније.
У овом тумaчењу чудне су
бар три ствари:
1. Опкољавање непријатељских снага и њихово уништење изостало је због наводне спорости двију јаких
југословенских војних формација;
2. Очекивало се да се у
обручу нађу њемачке сна-

ге, иако карта приложена
уз текст о пробоју Сремског
фронта показује да су на том
фронту дjеловале „њемачке
и квислиншке снаге”, односно, како је то у једном дијелу текста речено, усташко-домобранске снаге;
3. Због примјерног залагања и постигнутог усјпеха
у овој операцији, што вјероватно укључује и њено кашњење, Врховни командант
одмах је похвалио јединице
Треће армије.
Шта се, заправо, десило?
Директива Генералштаба Југословенске армије од
9. априла 1945. године да се
непријатељске снаге „координираним дејством униште”
– био је само привид. Пошто
се усташе и домобрани нису могли „пропустити кроз
решето”, а да на решету, односно у обручу, остану Нијемци, маневар за „одсијецање” непријатељских снага успорен је, а опкољавање
је избјегнуто. Усташко-домобранским снагама омогућено
је тако да се извуку без жртава, без обзира на то што је
иста таква прилика пружена
и Нијемцима. Послије тога,
јединице Југословенске армије добиле су инструкцију
да се у даљем гоњењу непријатеља не упуштају у оружане сукобе са усташама и домобранима.
Кад је већ тако, сукоба
није било ни пред усташким
концентрационим логором у
Јасеновцу, пошто се логорско обезбјеђење придружило својој усташкој сабраћи
у „брозовском неборбеном”
повлачењу из Срема и Славоније.
Завршне операције за
ослобођење Словеније исти
аутори објаснили су у двије
верзије. Према првој, 14. маја на простору између Дравограда, Гуштања и Блајбурга, или Плиберка (и просторно и временски предалеко
од Дубајићеве „посјете” Кочевском Рогу гдје међу страдалим Хрватима није било
усташа), опкољена је њемачко-квислиншка групација, а
15. маја принуђена на предају. У другој верзији, али у истој књизи, „14. маја по подне усташко-четничка група
(око 20.000) око Гуштања, ју-

жно од Дравограда, а 15. маја и усташко-четничка група
у ширем подручју Блајбурга
(око 30.000) биле су принуђене на предају”.
Овдје се морају поставити бар два питања:
Прво, како је усташко-домобранска група која се кретала поред њемачких јединица одједном постала „усташко-четничка”; и
Друго, зашто је требало
чекати читавих мјесец дана
да се непријатељске снаге
присиле на предају, и то већим дијелом на аустријској
територији.
Могућ је само један одговор:
Усташким снагама допуштено је да се без борби и
без жртава повуку преко југословенско-аустријске границе. Тамо су ухваћени само остаци четничких снага
и бројна цивилна лица која
су за својим несрећним заштитницима, најчешће очевима, браћом, рођацима, покушала да умакну пред бољшевичком идеологијом.
Друкчије речено, усташе нису заустављене ни код
Блајбурга, већ се цио усташки корпус „преселио” у
иностранство одакле се деценијама оглашавао разним
терористичким подухватима.
Почетком деведесетих година сви они, али и њихови
потомци, побједоносно су се
вратили у „лијепу њину”, не
би ли довршили крвави пир
започет за вријеме Независне Државе Хрватске.
Једине стварне жртве завршних операција Југословенске армије за ослобођење Словеније, укључујући и
оне код Блајбурга, били су
припадници српског народа: нешто четника и њихови цивилни пратиоци. Четници нису углавном ни стигли до емиграције. Југословенска пропаганда, касније,
претворила је у четнике оне
Србе који се из ратног заробљеништва или интернације
нису послије рата вратили у
Отаџбину.
Кочевски Рог „организован” је по ослобођењу и тамо, како је већ речено, међу
страдалим Хрватима није било усташа.
ИЛИЈА ПЕТРОВИЋ
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ЛИЦЕМЈЕРЈЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ДАН ОПШТЕЕВРОПСКЕ ЖАЛОСТИ

ФАЛСИФИКАТИ И ИСТИНА О СРЕБРЕНИЦИ
ФОТО: ВИДОВДАН.ОРГ

ПИШЕ: ПРОФ. ДР ВЛАДИСЛАВ Б. СОТИРОВИЋ

Т

ренутна србофобична пропаганда о
укидању Републике Српске (РС) ради
стварања унитарне БиХ која долази из
редова СДА и њених западних спонзора се
поклапа са завршном фазом суђења у Хагу
за ратне злочине, након такозваног „хапшења” и експресног депортовања за Холандију од стране прозападне тада владајуће коалиције у Србији, бившем ратном команданту Војске Републике Српске (ВРС) генералу
Ратку Младићу као и првом предсједнику
РС др Радовану Караџићу у Хашком трибуналу за ратне злочине почињене на простору бивше Југославије.
Ова антисрпска пропаганда оркестрирана у Сарајеву, Загребу, Вашингтону, Берлину и Бриселу има за циљ четири основне
функције:
1. да се коначно Србима преко хашке пресуде залијепи етикета нацистичке геноцидности (можда чак и генетски урођене);
2. да се укине Република Српска и тиме
модификује Дејтонски споразум;
3. да се анулира геноцид над Србима у
XX стољећу почињеног од стране Хрвата,
Бошњака и Шиптара; и
4. да се коначно легализује отимање Космета од Србије и верификује стварање Велике Албаније за шта се отворено залажу руководеће политичке структуре у Приштини и Тирани.

ОСНОВНИ ЦИЉ:
УКИДАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Индикативно је да је реактивирање „случаја Ратко Младић” услиједило одмах након
пропалих преговора око уставног преуређења Босне и Херцеговине, којима би се фактички поништио Дејтонски споразум од 21.
новембра 1995, као и његова верификација
у Паризу децембра мјесеца исте године. Ови
преговори којима је кумовала ЕУ су, иначе,
открили сву суштину дипломатије муслиманског политичког руководства према српском
етничком бићу западно од Дрине: укинути по
сваку цијену Републику Српску, као основни гарант националне идентификације и политичко-културолошке аутономије Срба на
овим просторима. Главни аргумент муслиманског политичког естаблишмента у Сарајеву је да је Република Српска тзв. „геноцидна творевина” и да се као таква мора укинути. Као и до сада узима се већ пропагандно-политички израубовани случај Сребренице из јула 1995. г. као морални аргумент за
укидање српског политичког ентитета у Босни и Херцеговини, али и као формални изговор за отимање Космета од Србије по већ
озваниченој Тачијевој формули: „Косово је
за Србе изгубљено у Сребреници”.
Свједоци смо да се са „случајем Сребреница” манипулише у циљу антисрпске пропаганде већ више од двије деценије покретањем и злоупотребом кампање у медијима
којом се оптужује српска страна за уништење скоро десет хиљада муслиманских цивила
из овог босанског градића након заузимања
истог од стране ВРС јула 1995. г. Као главни
„адут” се и даље користе подаци добијени од
стране америчких шпијунских сателита који
су прослиједили фотографије начињене из
ваздуха на којима се виде трагови разроване земље, а што је многима послужило „ad
hoc” да прогласе ове трагове за наводне гробове стријељаних сребреничких муслимана.
Иако касније на тим мјестима никада нису
нађени нити никакви гробови, нити никакви
лешеви, америчка пропагандна кампања је
ипак постигла два крупна политичка циља:
1. искључила је критике на рачун НАТО
пакта који је срушио принцип неутралности
у херцегбосанском конфликту бомбардујући
српске војне положаје и цивилне објекте; и
2. скренула је пажњу свјетске јавности са
трагичне судбине око 250.000 Срба Крајишника протјераних са простора Републике
Српске Крајине од стране званичних хрватских власти почетком августа 1995. г.
Тог љета и јесени 1995. г. ни Вашингтон
ни Брисел нису узимали у обзир ставове и
објашњења Јасушија Акашија (званичног

представника и руководиоца мисије организације Уједињених нација у БиХ) који је
одговорност за догађаје у Сребреници приписивао муслиманској страни. Јавне критике упућене на рачун Јасушија Акашија поводом његовог извјештаја о Сребреници су
имале жељени ефекат: приказивала се наводна немоћ организације Уједињених нација,
а уједно се пропагирала ефикасност новог
међународног „миротворца” – НАТО пакта
на челу са САД. Као крајњи ефекат овакве
пропагандне игре са сребреничким жртвама
би требало да буде укинуће Републике Српске, а у том контексту се има посматрати и
одлука тзв. „Европског парламента” да се 11.
јул (1995. г.) комеморативно обиљежава као
дан сјећања на „сребреничке жртве”. Наравно, овдје се ради само о муслиманским жртвама, али никако и о српским како из саме
Сребренице тако и из њене околине. Да се
само подсјетимо да је прије рата у Сребреници било 25% Срба, а за вријеме рата ниједног и да је у ужој околини Сребренице од
стране муслимана побијено око 2.300 Срба
цивила (у широј околини Сребренице је побијено 3.267 Срба у периоду од априла 1992.
г. до јуна 1995. г. док је на истом простору за
вријеме Другог свјетског рата звјерски убијено од стране муслимана – Бошњака и Хрвата скоро 6.500 српских цивила).
На основу свједочења самих учесника у
„сребреничком догађању” из јула 1995. г. у
Хашком трибуналу, као и на основу других
мемоарских изјава, може се закључити да
је „стријељано” не више од 2.300 (мушких)
Сребреничана узраста од 16−66 година (дакле званичних војних обвезника). Другим
ријечима, отприлике исто онолико колико
су муслиманске снаге из Сребренице побиле Срба по околним сребреничким селима до уласка ВРС у ову источнобосанску варош. Такође, чињеница је да су муслиманске снаге само до априла 1993. г. на, како су
тврдили, „ослобођеној зони” од 850 кв. км.
око Сребренице успјеле да спроведу систематско етничко чишћење Срба: тако је само
у сребреничкој и братуначкој општини од 93
српских насеља уништено 82.

ШТА СЕ СТВАРНО И ЗБОГ ЧЕГА ДОГОДИЛО

У овој вароши је прије оружаних сукоба живјело не више од 10.000 житеља. Град
је добио међународну пажњу када је у њега услијед ратних операција између српске
ВРС и муслиманске Армије БиХ наводно са
ужег околног простора избјегло до 70.000
муслиманских избјеглица (према подацима Уједињених нација). Неоспорно је да је
у вароши Сребреници владала тешка хуманитарна ситуација услијед недостатка
основних животних намирница, стамбеног
простора, али и терора муслиманских војних и паравојних формација под командом
Насера Орића. Муслиманске оружане снаге су вршиле злочине подједнако како над
локалним Србима тако и над локалним муслиманима (од септембра 1993. г. Бошњацима) без обзира да ли се радило о старосједиоцима или о новопридошлим избјеглицама. Постоје искази, нпр. двије малољетне
муслиманске дјевојчице (из села Глогова и
Побуђе), које су успјеле да се бекством извуку из Сребренице преко минских поља
на околну територију под српском контро-

лом о малтретирању од стране муслиманских војника под командом Насера Орића.
Према њиховим исказима, свакодневно су
биле подвргаване силовању и другим облицима физичког и психичког иживљавања
тако да је једна од њих била у деветом мјесецу трудноће када је успјела да се докопа
територије под контролом ВРС гдје је (исто
као и њена другарица) добила сву потребну
његу у центру за избјеглице у Братунцу. Обје
дјевојчице су дале доста података о жртвама силовања од стране Орићеваца у Сребреници, а њихови искази су снимљени на ВХС
тракама које се могу наћи у архиви Комитета за прикупљање података о злочинима,
у Београду и то под бројем 158/94. Многи
међународни посматрачи су тзв. „заштићену зону” у Сребреници називали „отвореном тамницом” или „лошим логором за
избјеглице” без довољног броја љекара, воде и електричне енергије.
Колики је тачно био број избјеглица у
Сребреници прије њеног пада тешко је рећи – српска страна је тврдила да их има око
40.000. Чињеница је да у овој вароши није
могло бити читавих 70.000 муслиманских
избјеглица јер је прије 1992. г, по посљедњем
предратном попису становништва на нивоу
читаве бивше Југославије, сребреничка општина бројала око 27.000, а сусједна општина
Братунац око 22.000 муслимана. Ако узмемо у обзир неоспорне чињенице да су околни
муслимани бјежали на све стране, да је околина била углавном српска, намеће се логичан закључак да је превелик број избјеглица
у Сребреници вишеструко злоупотребљаван
како би се патње народа (које су неоспорно
биле велике) приказале у иностраним медијима још већим. Командант УНПРОФОР-а генерал Филип Моријон је након посјете Сребреници изјавио да у вароши није било масовних убистава од стране Срба уз демантовање извјештаја бошњачких и западних медија о глади и насиљу (подсјетимо се и на то
да је Ф. Моријон био заточен од стране муслимана читавих десет дана у самој вароши).
На основу релевантних исказа, у Сребреницу је „укупно послато осамдесет хеликоптера оружја”. Дакле, оно што боде очи сваком неутралном посматрачу је чињеница да
је тзв. „заштићена зона” Сребренице требала
да буде зона без ратних дејстава, тј. преведено на локални језик становника „заштићене
зоне” – безратна територија. То подразумијева у просторном смислу двојаке обавезе
зараћених страна:
1. да они који су у околини Сребренице
(Војска Републике Српске) неће употребљавати своје оружје против оних који су у „зони”; нити ће
2. они који су у „зони” (defacto Орићевци) користити своје оружје против оних који су у околини „зоне”.

ТУЗЛАНСКИ СРБИ – КОЛАТЕРАЛНА ШТЕТА

Једноставно речено – билатерални прекид ватре. Штавише, генерал Ратко Младић (командант ВРС и Сафер Халиловић су
17. априла те 1993. г. потписали споразум
у једанаест тачака који је укључивао не само прекид ватре и свих борбених дејстава у
рејону Сребренице, размјештање једне чете УНПРОФОР-а у самој вароши, отварање
ваздушног коридора Тузла–Сребреница (за

евакуацију рањених и болесних), већ и споразум о демилитаризацији читаве „зоне” (тј.
свих наоружаних формација у вароши и око
ње). Истог дана је Савјет безбједности Уједињених нација усвојио Резолуцију 819 која је
ВРС обавезивала да обустави борбена дејства
и повуче се из тзв. „заштићене зоне” која је
сада стављена под контролом УНПРОФОР-а.
Српска страна је испоштовала како споразум
са Халиловићем, тако и Резолуцију СБОУН
тако да су у Сребреницу убрзо ушли канадски „плави шљемови”.
Након Резолуције 819 СБОУН босанскохерцеговачка српска војна команда је дефинитивно одустала од уласка у Сребреницу и
директног обрачуна са муслиманским убицама под командом Насера Орића, прихватила је евакуацију цивилног становништва
из саме вароши као и достављање хуманитарне помоћи Сребреници, али је заузврат
тражила сарадњу УНПРОФОР-а за евакуацију 15.000 Срба из Тузле који су били под
несносном тортуром локалних муслиманских паравојних формација умирући од глади. Као резултат свих ових разговора и преговора возилима УН је из Сребренице извезено око 5.000 Бошњака, али је из саме Тузле
изашло само 80 Срба. Сам генерал Младић је
касније свједочио да је УНПРОФОР учинио
све да заштити муслиманско становништво
и пружи му свестрану подршку. Али ништа
нису учинили да би изашли Срби из Тузле,
као што су се заклетвом обавезали”. Испоставило се на крају да су тузланске бошњачке власти систематски спријечавале излазак
грађана српске националности из града Тузле уз образложење да би њихова евакуација из града могла бити погрешно схваћена у
свјетским медијима као етничко чишћење.
Оно што се догађало након проглашења
Сребренице за „заштићену зону” је познато
свима онима који су пратили судски процес
у Хагу против Насера Орића. Крваве екскурзије његове солдатске из „заштићене зоне”
у Сребреници по околним српским селима
(Кравица, Сиљковићи, Бјеловац, Факовићи
и Сикирић) су оставиле неизбрисиву страницу грађанског рата.

ЗАШТО СЕ ЗАБОРАВЉАЈУ ШУМАРИЦЕ

Није далеко од памети да су холандски
„плави шљемови”, након ко зна којег по броју упозорења Орићевцима да прекину ватру
из вароши и да не излазе из ње ради убирања
данка у крви коначно дозволиле Ратку Младићу да уђе у варош уз прећутно одобрење
НАТО пакта, а према свједочењу тадашњег
градоначелника Сребренице, као дијела америчке стратегије да се побије око 5.000 муслимана како би НАТО алијанса имала алиби
за директно војно мијешање у босанскохерцеговачки грађански рат на страни против
Срба. Подсјетимо се да је због ове дозволе
већ пала и једна холандска влада, а велики
број холандских припадника УНПРОФОР-а је свједочио у Хагу у корист Ратка Младића и ВРС.
На крају, предлажемо „Европском парламенту”, а на основу релевантне архивске грађе (домаће и иностране) и исказа учесника
у догађајима, да се поред 11. јула (1995. г.)
за „Дан општеевропске жалости” прогласи и
21. октобар (1941. г.) када су Евро-Нијемци
стријељали 2.300 Крагујевчана у оближњим
Шумарицама (укључујући и 300 малољетних
ђака Крагујевачке гимназије) – дакле исто
онолико колико су и припадници ВРС стријељали 1995. г. војноспособне мушке житеље Сребренице уз образложење да су се оба
злочина догодила у истом вијеку и на истом етно-лингвистичком простору, да су у
оба случаја стријељани мушки цивили „војнообвезничког узраста”, да је број стријељаних подједнак и да су обје државе званично
поднијеле захтјеве за пријем у ЕУ.
Ипак, у једној одредници упоређивања ова
два случаја „Европа” далеко одскаче од „Балкана”: године 1941. Евро-Нијемци су стријељали 100 српских цивила за једног убијеног
Евро-Нијемца и 50 за једног рањеног; године 1995. „Балкано-Срби” су стријељали једног Бошњака за једног убијеног Србина док
се број рањених Срба није узимао у обзир.
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КОМУНИСТИЧКИ ФАЛСИФИКАТИ ВЕЋ 80 ГОДИНА ДИЈЕЛЕ СРПСКИ НАРОД

Четници нису клали по Козари у љето 1942.

Т

ПИШЕ: БОРИС РАДАКОВИЋ

еза о наводним четничким злочинима над српским народом
са Козаре у љето 1942. године,
скоро 80 година изазива расправе и
подјеле у народу. Овај фалсификат
пласиран од стране комунистичке
пропаганде током Другог свјетског
рата, данас добија нови замах преко
друштвених мрежа, појединих медија и самопроглашених антифашистичких организација. Због тога
ћемо овом фалсификату супротставити историјске изворе и чињенице.
Након што је осуђен на истребљење у Независној Држави Хрватској (НДХ), српски народ се самоиницијативно дигао на устанак. Један од првака Комунистичке партије Југославије (КПЈ) из Босанске
Крајине, Осман Карабеговић, о томе је записао: „Требало је организовати на неки начин тај спонтани
и широки покрет маса и дати му
одређени смјер.”
Силина народног бунта у Поткозарју изненадила је комунисте, који
су планирали, како сами тврде, да
оружану борбу отпочну у „виду акција и диверзија”. Првоборац Саво
Кесар пише: „Тако је 31. јула 1941.
дошло до непредвиђене узбуне. Зазвонила су звона неких цркава. Заклептала су клептала. Народ је појурио на зборишта код цркава, школа… На зборишта су дошли и комунисти и другови који су радили на
припреми устанка. Ни они нису знали да ли је издата директива за општи устанак или није, па су се ставили на чело маса и кренули у акцију
за које планова до тада није било.”

ПАРТИЗАНИ ПОПУЛАРНИ
ЗБОГ НАРОДНОГ ДОКТОРА
МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА

Организовању српских устаника, поред комуниста, приступили
су и официри војске Краљевине Југославије, који ће у народу постати
познати као четници или дражиновци по своме вођи Драгољубу Дражи
Михаиловићу. Усташке власти и нацисти све су устанике, без обзира на
њихово опредјељење, називали: бандитима, четницима, комунистима,
бунтовницима итд.
На простору Козаре и околине,
због, прије свега, велике популарности „народног доктора” Младена
Стојановића, већина устаника пришла је партизанима на чијем челу
су били комунисти, иако огромна
већина партизана првих година рата нису били комунисти. Мањи број
устаничких села на овом подручју
имао је четничку организацију. Занимљив је податак, да се још у јануару 1942. године опомињу поједини партизани на Козари да мјесто
кокарде ставе петокраку.

КОМУНИСТИ
УБИЈАЛИ НЕПОДОБНЕ

На другој страни, подручја која леже западно и јужно од Козаре:
Мањача, околина Бањалуке, Челинца и Мркоњић Града, у већини или
добрим дијелом, организовани су по
четничком систему. У првим мјесецима устанка није било сукоба између ове двије струје. Сви су устаници водили заједничку борбу против усташа и нациста. Штавише, све
до првих мјесеци 1942. године није се знало ни ко је партизан ни ко
је четник. Тако нпр. Раде Радић са
својим борцима учествује у нападу
устаника на Котор Варош 19/20. јануара 1942. године. Он ће тек крајем
марта исте године да своје устанике
опредијели за четнике.

Лазар Лазо Тешановић је такође у почетку устанка био скупа са
осталим устаницима. Једно вријеме је био на положају граховског
сектора, одакле се вратио на позив
штаба Дрварске бригаде, која га је
упутила у Подгрмеч. У ослобођеном
Дрвару, септембра 1941, жалио се
комунисти Велимиру Стојнићу како „другови у штабу немају повјерења у њега”. Комунистима су сви
који се нису слагали са њиховом политиком били сумњиви, што је довело до многих ликвидација неподобних у партизанским редовима.
Након разлаза устаника, услиједили су крвави обрачуни између
партизана и четника. Састав јединица и једних и других, у то вријеме,
чинили су скоро искључиво Срби.
Највећи обрачуни, прије непријатељске офанзиве на Козару, били су:
– Сукоб у Липовцу 5. марта 1942.
када је чета пролетера кренула да
народ око Челинца одврати од четничког утицаја, приликом којег је
рањен и др Младен Стојановић.
Младен је лијечен у једној кући у
селу Јошавки код Челинца. Почетком априла ликвидираће га једна
четничка група, за шта су комунисти оптужили Раду Радића, који се
добро познавао са др Младеном.
Остаје нејасно зашто партизани нису спасили Младена када је један
њихов вод, на челу са Војом Ступарем, прошао око 700 метара од куће у којој се лијечио Младен. Или,
зашто партизани нису послали јаче снаге да извуку свога легендарног команданта.
– Почетком априла 1942. године, напад партизанских јединица са
Козаре и Грмеча на четничка села у
околини Бањалуке, Челинца, Мркоњић Града. О силини партизанског
напада у којем је учествовало око
1.520 партизана, говори и чињеница,
да су те снаге, које су биле добро наоружане, продрле у штаб Уроша Дреновића у Медној. Пред силом партизана, Дреновић се са остатком својих људи повлачи у Мркоњић Град и
ступа у везу са Италијанима. Читаве
четничке формације, од по неколико десетина бораца, предавале су се
без борбе пролетерима. На основу
партизанских докумената, видимо
да су то били сељаци, без војног искуства, који су настојали да заштите своја села од страдања.
Четнички командант Вукашин
Марчетић, писао је команди Другог
крајишког народноослободилачког
одреда, питајући зашто су партизани дошли у „његов сектор”. Добио
је одговор да су тај крај ослободили
партизани и да имају право бити ту,
иако, како смо навели, устаници су
у почетку били јединствени у борби.

ИЗНУЂЕНИ СПОРАЗУМ
СА НИЈЕМЦИМА

Четници су након ових партизанских напада, а имајући у виду и
незапамћено страдање српског народа, били приморани да направе
споразум са Нијемцима и властима
НДХ о ненападању и борби против
комуниста. Овим су постигли два
циља: добили су нешто оружја којег
нису имали и другу опрему те гаранције да усташе неће улазити у српска села под четничком управом и
чинити злочине. Другог излаза није
било, осим борбе против свих других војски: партизана, окупатора,
усташа, домобрана и муслиманских
милиција. Тиме је спријечено страдање српског становништва на тим
просторима у размјерама какве су
биле нпр. на Козари. Ово је комунистичка пропаганда успјешно ис-

»» Распоред јединица 2. крајишког одреда уочи офанзиве на Козару
користила да улије мржњу у своје
борце према четницима.
Сада долазимо до велике офанзиве (не и једине) на Козару, коју
су извеле нацисти, усташе и домобрани, од 10. јуна до 17. јула 1942.
године. Ратна и послијератна комунистичка пропаганда је тврдила
да су четници са усташама убијали
народ по Козари:
„Огрезли у крви невиног народа
Козаре, остављајући пуста села гдје
су посијали смрт, ове луђачке слуге
фашизма настављају своје злочине.
У крајевима гдје су четнички лупежи успјели да заведеном народу наметну своју власт, купе данас омладину и одвлаче је у касарне, шаљу их
на Источни фронт или против народноослободилачке војске. ”

ЧЕТНИЦИ СУ БИЛИ
ДАЛЕКО ОД КОЗАРЕ

Историјска наука је утврдила,
да су на Источни фронт ишли Хрвати и муслимани, а Срби нису ни
у симболичном броју. Око наводног
ангажовања четника током офанзиве на Козару, партизански официри,
Мирко Пекић и Драгутин Ћургуз у
књизи Bitka na Kozari пишу:
„На радним картама штаба борбене групе Западна Босна приказано
је 1.000 четника Раде Радића на Црном врху, 300 четника Тешановића
на Чемерници и двије чете четника
Дреновића на Мањачи”.
На основу ових података није
тешко закључити, да су наведене
четничке јединице биле далеко од
Козаре, односно да су се налазиле
на својим теренима око Бањалуке,
Челинца, на Мањачи и Чемерници.
Другим ријечима, четничка нога није ни крочила на Козару, а камоли да
је клала српски народ. Чак и поменути аутори дозвољавају могућност
да се радило „о индиректном учешћу четника, односно да су „Споразумом са усташама и Нијемцима
они преузели на себе дио положаја
за одбрану Бањалуке и на тај начин
омогућили масовније учешће усташко-домобранских јединица на Козари”. Да ова теза којим случајем и
има основе, поставља се питање које би то партизанске снаге могле да
нападну Бањалуку? Расположивих
партизанских снага за озбиљан напад на Бањалуку у том тренутку није било. Са друге стране, комунисти
су показали свој став према четницима шаљући партизане у напад на
четничке положаје, чиме је могућа
сарадња између ова два покрета на
том простору дисквалификована.
Приговарати четницима (тим
„великосрпским” снагама, како су
их називали комунисти) да су помогли офанзиву на Козару сасвим је
неумјесно, поготово када се има у

виду да су четници на све начине
настојали да сачувају српски народ
од страдања, што су у доброј мјери
и успјели, али по цијену споразума са НДХ и нацистима. Као што
смо већ споменули, то је био једини начин да се спаси становништво
на четничким територијама, иако је
то рушило углед четничких вођа међу народом Босанске Крајине па чак
и у селима у којима је народ био за
четнике, о чему свједоче и четнички документи.
Према једном извјештају, четници су 13. јуна нападали партизане од
Бронзаног Мајдана ка Ракитовачи (3
км сјеверно од Бронзаног Мајдана).
На карти коју доносимо испод текста, види се, да су партизанске снаге
допрле до Бронзаног Мајдана, Бистрице и Пискавице, угрожавајући
четничку територију. Ако имамо у
виду први продор пролетерских јединица у четничка упоришта током
априла 1942. ово је био други пут у
два мјесеца да су партизани угрожавали четничку територију.
Иако, како смо показали, четници нису ни пришли Козари, то није
сметало комунистичкој пропаганди
да четнике назива „српским усташама” и да шири лажи како четници
„лиферују српско месо за усташку
клаоницу у Јасеновцу”.
Неки комунистички документи
откривају карактер „усташко-четничке сарадње” па се тако у једном
документу каже:
„Иако су хрватске масе мрзиле
четнике из дна душе, усташка држава која је била и те како пољуљана и разривена нашом борбом морала је услијед својих тешких слабости по жељи Нијемаца да ствара
споразум са четницима”. Ово је најближе истини, јер, не само да су хрватске масе мрзиле четнике, него су
и усташе, кад год су били у прилици, нападали четнике све до самог
краја рата. Чак су и цијели српски
народ називали четницима, како
би код Хрвата и муслимана развили што већу мржњу према Србима.
Тако нпр. Миро Балабан (комуниста) свједочи да је крајем маја 1942.
године, у Босанској Дубици, извршено велико хапшење Срба који су
спроведени већином у логор Стара
Градишка. Ту су усташе заточеним
Србима псовали „мајку четничку”.
Није било говора о некој добровољној и савезничкој сарадњи између ове двије до сржи супротстављене војске, него само о споразумима о ненападању и борби против
комуниста. Ово није значило да су
сви партизани смртни непријатељи
четника, него само комунисти који
се боре и за револуцију, а дешавало
се да неке партизанске чете или појединци пређу током рата у четни-

ке и обрнуто из четника у партизане. Велика је трагедија што су два
покрета отпора, који су били попуњени скоро у потпуности борцима
српске националности, главну битку 1942. године, водили једни против других.
Током офанзиве на Козару, у љето 1942. године, забиљежени су покушаји усташа да преобучени у четнике, српском народу докажу како су и четници тобоже на њиховој
страни и како кољу српски народ.
Ово је, између осталог, посвједочио очевидац Душан Милаковић:
„Поватали нас једно 400. Доћерају
у Ламовиту, у школу. Иде један усташа, један четник. На њему кокарда,
све четничко. Још четника. Свукуда кокарде. А онај усташа свукуда с
њима. И носи вако велики сврдлић.
Ону бургију. Иде и вади људма очи.
Пружамо ноге. Пружамо руке. Гледа. Иде и вади очи живијем људима.
Једно пет–шест људи нојка је… Извадло очи, живије. Вади и онај четник. Да! Усташа онај вели:
– То је ваш брат четник! Види
шта ради од вас!
Четник врти бургију и вади. Не
знам му име. Ко ће знати! Није то
био четник, већ усташа. Само метно
кокарду. Какви четник, какво шта!”
О односу четника према Нијемцима, између осталог, говори и извјештај мајора Славољуба Врањешевића генералу Драгољубу Дражи Михаиловићу у прољеће 1944.
године:
„…што се тиче односа четника
према Нијемцима, они су само трпељиви, наша настојања у вези наређења Врховне команде да се прекину сваки односи нису успјели, јер
су ти односи од раније били узели
маха. Можда би се и успјело прекинути ове односе, али би наше јединице биле онда немоћне борити се
са свима непријатељима, зашто би
нарочито недостајало муниције”.

96% ЖРТАВА ЧИНИЛИ СУ СРБИ

Истина је, како су истицали комунисти и неки историчари, да су
четнички споразуми са Нијемцима и НДХ о ненападању, утицали
на стишавање устанка на четничкој територији и донекле олакшавали борбу хрватске и њемачке војске
против партизана. Али, ни у много
већим и многољуднијим европским
државама, као што је нпр. Француска, није дошло до општег устанка
све до пред крај рата. Такође, комунисти нису крили да је њима било
важно да се устанак под њиховим
вођством шири, а жртве су биле мање важне од борбе за првенство међу устаницима. Томе могу посвједочити ријечи Косте Нађа: „Никад
се нисмо круто везали за једну територију и није нам било пресудно
хоћемо ли један ослобођени град
изгубити. Важно је било да устанак стално расте. Знали смо да ћемо привремено изгубити и Приједор и Љубију, али било је важно да
не изгубимо оно што смо добили с
Приједором и Љубијом…”
За крај треба истаћи и то, да о карактеру антифашистичке борбе на
Козари и Поткозарју, говоре плоче
на Меморијалном зиду на Мраковици. На плочама су исписана имена
бораца погинулих на простору Козаре и Поткозарја у партизанским
јединицама током рата. Од укупног броја имена бораца њих 9.495
(око 96%) чине Срби, 288 (2,9%)
муслимани, 91 (0,9%) Хрвати и 47
(0,4%) остали.
НАПОМЕНА: АУТОР ЈЕ ИСТОРИЧАР
МУЗЕЈА НА МРАКОВИЦИ
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КЊИГА ИСТОРИЧАРА БОРИСA РАДАКОВИЋA

УСТАШКА УПОРИШТА
ПОД КОЗАРОМ
издању Архива Републике ма у усташким јединицама
У
Српске, Удружења архив- на простору данашње БиХ,
ских радника Републике Срп- муслимани су учествовали
ске, Музеја жртава геноцида
и ЈУ Национални парк Козара објављена је књига Бориса
Радаковића, Усташка упоришта под Козаром током Другог свјетског рата. Рецензенти књиге су проф. др Горан
Латиновић и проф. др Вељко Ђурић Мишина. У књизи је историчар Борис Радаковић обрадио пет најјачих
усташких упоришта под Козаром изван градских средишта и то упоришта у: Козарцу, Љубији, Сухачи, Орахови
и Ивањској.

РЕДОВНЕ И ДИВЉЕ
УСТAШКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Без детаљног увида у снагу усташке идеје која је наишла на плодно тло око Козаре, не могу се ни разумјети страхоте и јунаштва Козарчана у козарској епопеји.
Другим ријечима, неколико
стотина усташа из емиграције није могло учинити толико зла да усташка идеја није
привукла масе хрватског и
муслиманског становништва
на подручју Козаре и читаве
НДХ. Под усташама ја идентификујем све оне припаднике муслиманског, хрватског и
нешто чешког и украјинског
народа, који су прихватили
усташку идеју истребљења
Срба. Неки од њих су били у
званичним усташким јединицама, а можда и већи дио
били су наоружани цивили,
„дивље усташе”, усташке милиције, домобрани „усташки
настројени”, тј. „руље цивила, задојених мржњом према Србима” наводи аутор у
овој књизи заснованој обимној историјској грађи.
Он је додао да не треба губити из вида чињеницу да су
муслимани, као бројније становништво од Хрвата, чинили и већину састава војних
снага НДХ на простору данашње БиХ. За простор читаве Босанске Крајине о томе говори нпр. Представка
вјерских представника муслимана среза Приједор у
име „24.000 Хрвата муслимана овога котара”, упућена
23. септембра 1941. године
„неким угледним муслиманима” у власти НДХ, у којој се између осталога каже:
„да преко 75% свих домобрана и частника хрватске војске у Босанској Крајини дају муслимани и да они сносе највише терета око очувања опстанка ове државе”.
Према појединим процјена-

са преко 50% од укупног броја усташа. Због свега тога потребно је у озбиљним научним радовима детаљно анализирати национални састав
војних јединица НДХ.
Прва два усташка упоришта обрађена у књизи су Козарац и Љубија који се налазе на подручју некадашњег
среза Приједор. Та територија одговара скоро у потпуности територији данашњег
града Приједора. У поглављу
о Козарцу наведни су подаци
који се тичу и усташких упоришта изван самог мјеста,
као што су она у селима Козаруша, Камичани, Трнопоље, Јаруге итд. Дакле, територија која обухвата простор
између Приједора и Омарске. Козарац и Љубија уз сам
град Приједор, били су важан
пршљен кичме геноцида над
Србима у НДХ на потезу између Загреба и Бањалуке. Налазећи се у средини као крст,
између Загреба и Бањалуке
те Козаре и Грмеча, чинили
су језгро кроз које су пролазили важни путеви за НДХ.
Сљедеће упориште које је
описано је Сухача, село јужно од Благаја у долини ријеке Јапре. Ово већински муслиманско село било је усташки клин забијен у територију српских села у подгрмечком дијелу босанско-новског
среза. Затим се аутор пребацује до села Орахове које се данас налази на граници општина Козарска Дубица (раније Босанска Дубица) и Градишка (раније Босанска Градишка). Орахова
је најмање била под директном усташком управом. Међутим, усташка идеја је освојила велики број Ораховљана,
тако да ни српски устаници
нису могли Орахову дуго да
држе под својом контролом.

СРПСКИ ПАРТИЗАНИ

Описујући дешавања током периода 1941–1945. аутор се осврнуо на карактер
и особине устанка. У томе је
јасно назначио термине попут „српски устанак” и „српски партизани”. О томе, како каже, постоје километри
архивске грађе, објављене и
необјављене, а која нам указује на исправност коришћења тих термина. Ипак, у југословенској историографији
то је нерадо и ријетко истицано, често прећуткивано,
а неријетко и фалсификовано у духу „борбеног братства југословенских народа”.
У пост-југословенским историографијама, осим у радовима неких српских историчара, истицање чињенице да су Срби дигли устанак
и формирали партизанске
чете, сматра се за „српски”
или „великосрпски” шовинизам и прекрајање историје зарад српских националних интереса. Кроз текстове о усташким упориштима
под Козаром читалац се може упознати са доказима који
говоре у прилог исправности
поменутих термина.

УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ У САНСКОМ МОСТУ

ЂУРЂЕВДАНСКИ БУНТ
ПРОТИВ ГЕНОЦИДНЕ НДХ
ПИШЕ: БОРИС РАДАКОВИЋ

Н

акон пропасти Краљевине Југославије у краткотрајном априлском
рату, првих антисрпских закона у НДХ, почетка геноцида над Србима одраженим у
првим масовним ликвидацијама Срба у Гудовцу код Бјеловара и ликвидацијом бањалучког епископа Платона са
још 57 виђенијих Срба, у Санском Мосту окупљају се усташке снаге спремне да почну
са ликвидацијом Срба на том
простору.
Првих дана маја 1941. године, у Сански Мост је дошло
пет полицајаца из Загреба и
дио припадника усташког вода Анте Старчевић стационираног у Приједору. Ове усташе скупа са домаћим усташама већ 5. маја почињу злостављати Србе. Сутрадан, усташе
упадају у села Српско Кијево и
Трамошњу и злостављају Србе који су се окупили код својих кућа прослављајући Ђурђевдан. Преврћу софре, газе
славске свијеће и лупају посуђе.

ЗАСЈЕДА НА
КИЈЕВСКОЈ ГОРИ

У селу Трамошњи, Срби
окупљени код цркве разговарали су тога Ђурђевдана о
усташком злостављању невиних људи од претходног дана
у Санском Мосту. Међу њих
дотрча Милош Девић из засеока Горана, најближи засеок Кијеву. Окупљеним сељацима повика: „Људи, има ли
ико овдје оружје? Ено усташе
све побише!” На то одмах својим кућама похиташе Милош
Кондић, Маринко Баста, Миле Дардић, Милош Сљепчевић
и Саво Бодирожа и још неки
људи. Наоружаше се оружјем
које су крили код својих кућа
и упутише се према Кијевској
гори, шуми између Кијева и
Трамошње. Направили су засједу на ивици Кијевске горе,
300 до 400 метара од куће Кијевљанина Марка Кондића.
Усташе су дошле до куће Кондића водећи са собом
ухапшеног Марка, који им је
рекао да код куће има неколико пушака. Након што су усташе покушали да силују Маркову снаху, наоружани Трамошњани су запуцали на њих.
Усташе су се повукле у Сански
Мост, водећи са собом заробљене, Марка и Ђурђа Кондића. Вијест о првом сукобу
са усташама на том подручју узбунила је српске сељаке.
Најспособнији међу сељацима прихватили су се организовања одбране од извјесног
напада јачих хрватских снага.

УСТАНАК СРБА
ПРОТИВ УСТАША

Храбар и поштован сељак
Вид Ђаковић, ставио се на чело узбуњених сељака, организовао их је и слао да заузму
одређене положаје за одбрану.
У том послу учествовали су и
Милош Кондић, Васо Дејановић и још неки сељаци који су

»» Проглас њемачке команде о стријељању 27 Срба у Санском Мосту.
(Из поставке у Меморијалном музеју на Мраковици)

служили краљеву војску. Међу
устанике је стигао Ђорђе Суљић, калуђер из манастира Гомионице и комуниста Ристо
Ковачевић. Убрзо су за борбу
са усташама чули и сељаци из
Козице, Хазића, Стратинске,
Обровца и још неких села, похитали су са оружјем или без
њега, у помоћ побуњеним сународницима.
Тога дана се на положајима нашло неколико стотина
српских сељака наоружаних
са једним митраљезом (донио га Ратко Јовић из Первана чији је стриц Гојко Јовић,
српски добровољац из Првог
свјетског рата, сакрио априла
1941), једним пушкомитраљезом и неколико десетина разних пушака. Побуњени Срби
су устали због усташких злочина, без политичке или идеолошке боје, одлучни да гину
у борби, а не као овце да иду
на клање. Био је то први отпор
усташама у НДХ и један од првих отпора у Европи.

УСТАШЕ ПРВО ХАПСИЛЕ
ДОБРОВОЉЦЕ ИЗ ПРВОГ
СВЈЕТСКОГ РАТА

Сутрадан, 7. маја изјутра,
усташе и оружници (жандари)
у Санском Мосту стријељали
су Марка и Ђурђа Кондића,
те Рајка Стојановића ухапшеног 5. маја на пијаци у Санском Мосту. Котарски предстојник (начелник среза) др
Анте Меркадић је истог јутра
наредио хапшење Срба који су
као добровољци учествовали у
Првом свјетском рату на страни Србије. Након тога, уз пјесму и вику, усташе су кренули
ка Српском Кијеву и Трамошњи. Придружили су им се и
усташе из Муслиманског Кијева који су кренули на своје
комшије у Српском Кијеву.
Након краће борбе и српског
јуриша, усташе су се повукле
у Муслиманско Кијево. Одмах су затражили појачање
из Приједора, а оно је стигло
у виду 40 њемачких војника
и два официра.
Око 18 часова Нијемци су
са усташама опет напали на
српске положаје, али након
трочасовне борбе нападачи
су се опет морали повући. Са
усташама и Нијемцима повукло се у Сански Мост и свe
муслиманско и хрватско становништво из Кијева.Тада је
затражена помоћ од Нијемаца стационираних у Бањaлуци. Из Бањалуке је упућен 3.
батаљон 436. пука, ојачан пи-

онирском четом на бициклима и батеријом топова под командом капетана Хенигса.
У раним јутарњим сатима
8. маја, њемачка сила се сручила на српске устанике који
су држали фронт у Сјенокосу.
Бројно надмоћнији, много боље наоружани и уз помоћ артиљерије, Нијемци потискију
српске устанике. Разбивши
српске редове Нијемци су се
дали у потјеру за устаницима,
хватали их и спроводили у село Томину. У поподневним сатима тога дана, код куће Видовића у Томини, Нијемци
су сакупили око 300 српских
мушкараца и то углавном оне
који се нису борили у Сјенокосу. Тада су Нијемци преко
преводиоца упитали похватане Србе има ли међу њима
Хрвата. Јавио се Србин Илија
Вујиновић звани Шокац и Нијемци су га пустили. Затим су
питали има ли међу заробљеницима муслимана. Нико се
није јавио. У том је од Кључа
наишао на трициклу италијански мајор, који се интересовао за ухапшене, поразговарао са Нијемцима и усташама и продужио у Сански Мост.
Док се чекало да по Србе дођу
камиони за њихов транспорт,
исти онај италијански мајор
се вратио из Санског Моста и
опет разговарао са Нијемцима. Након разговора рекао је
ухапшеним Србима: „Арбајт,
кућа! ” Није требао двапут поновити, сељаци су се брзо почели разилазити својим кућама. Ускоро је из Санског Моста стигао општински биљежник Фрањо Хафнер и у име
њемачке команде покушао да
спријечи Србе да оду кућама,
али било је касно.

УХАПШЕНО 350 СРБА,
30 ЈЕВРЕЈА И ЈЕДАН ХРВАТ

Када су се Нијемци вратили у Сански Мост, Хенигс
је наредио хапшење Срба из
града и околине. Усташе су
ту наредбу проширили и на
Јевреје. Ухапшено је око 350
Срба, 30 Јевреја и један Хрват.
Ухапшеници су затворени у
згради Основне школе. Око
пет сати послије подне пред
школу су дошли Хенигс, др
Меркадић, др Ибро Ибрахимпашић, Химзо Пашић Решић,
Миле Љевар и још неки усташки функционери. И овдје је
Србима постављено исто питање, има ли међу њима Хрвата и муслимана. У току испитивања у школу је доведе-

на група ухапшених сељака
из Томине.
Похапшени Срби су разврстани у двије групе, а Јевреји су одвојени посебно до
њих. Затим је наређено да се
јаве они доведени из Томине, а међу њима су били Видовићи, Ковачевићи, Чичићи
и други. Ову групу су прикључили Јеврејима и затворили у
подрум школе. Затим су пуштени сви Срби млађи од 16 и
старији од 55 године, око 100
људи. Поред затворених у подруму у затвору је задржано
још око 100 Срба.

27 ЛЕШЕВА ОБЈЕШЕНИХ
У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Деветог маја у Сански
Мост је стигао из Бањалуке
њемачки генерал Синцених
да присуствује стрељању заробљеника. Тога дана Нијемци
су стријељали 27 Срба због погибије једног и рањавања двојице Нијемаца, а након тога их
мртве повјешали у градском
парку. Током стрељања било је
дирљивих и пркосних сцена.
Браћа Илија и Миланко Проле замолили су Нијемце да испред стрељачког строја буду
скупа. Они су им то одобрили,
браћа су пришла један другоме, загрлила се, изљубила и у
том моменту пала мртва. Хрват Јосип Мартиновић који се
није слагао са усташком политиком и био ухапшен са Србима, почео је да псује Нијемце
и „кличе српском војнику”.
Када је Нијемцима преведено
шта Јосип говори, наређено
му је да стане са посљедњом
двојицом Срба пред стрељачки строј. Овај Хрват је своју
србофилију платио животом.
Након што је стрељано
укупно 27 људи (26 Срба и
један Хрват), Нијемци су уз
помоћ понеког таоца, повјешали 27 лешева на стабла у
градском парку. Сваки Србин
који се тај дан нашао у центру
града, био је натјеран да прође
кроз парк, између објешених
лешева. Неки од усташа који
би водио Србе, пријетио им
је: „Овако ће проћи сви Срби
који буду против ове државе.”
Остали таоци су враћени
у школу, а сутрадан су морали да скину стрељане Србе са
вјешала. Пошто нису могли да
одријеше конопце, они су их
пресјекли, па је након скидања лешева остало да виси 27
конопаца који су дуго подсјећали на злочин. Стрељани су
одвезени до Шушњара и тамо
на православном гробљу сахрањени. Таоци су опет враћени у зграду школе, али су
11. маја, након што су у Сански Мост дошли Италијани,
пуштени својим кућама.
Још једном је Крајина, по
ко зна који пут, обукла своје
крваве хаљине и прва запуцала на душмане. Ово страдање
Срба у Санском Мосту унио је
у стихове Боро Капетановић:
„Тог пролећа четрдесет прве
Сунце с неба а из гнезда птићи
Гледали су у сред Санског Моста
Како висе браћа Видовићи”

24 ЗАВИЧАЈ
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СНИМА СЕ ФИЛМ СВЈЕДОК
ПО СЈЕЋАЊИМА ЗОРАНА СТАНКОВИЋА
У Представништву Републике Српске у Србији је озваничен почетак сарадње Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица
и патолога Зорана Станковића на снимању документарног филма Свједок, аутора Дениса Бојића, базираног на
Станковићевом свједочанству и архивској грађи о ратним страхотама на подручју БиХ.
Станковић је рекао да је редитељ одлучио да његова
сазнања са ратом захваћених подручја претвори у документарни филм, који ће, како је навео, бити заснован
на истини о људима који су страдали на простору БиХ и
о којима се веома мало прича и због протока времена о
њима врло мало зна.
– Надам се да ће филм, како је конципиран без икаквих
емоција са, нажалост, суровом истином о људима који
су убијени на монструозан начин, само зато што су припадници неког другог народа, или вјере, или из некаквог ћефа, бити приказан онако како заслужују жртве –
нагласио је Станковић.

НОВИ ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ УДРУЖЕЊА ТРЕБИЊАЦА ЈОВАН ДУЧИЋ У БЕОГРАДУ

»» САСТАНАК НАКОН ГОДИНУ ДАНА: Миливоје Миша Рупић, Жарко Ј. Ратковић, Весна Вуковић, Софија Вукановић, Томо Врећа, Радојка Боро,
Драган Р. Ковач, Раде С. Петровић, Светозар Бокић, Дејан Правица и Влада Марић

КАФА ПОД ПЛАТАНИМА
свједочанство о Требињу

Н
Аутор филма Денис Бојић рекао је новинарима да је ово
један од најважнијих пројеката Радио-телевизије Републике Српске и генерално за српски народ чији почетак је могуће озваничити послије дуготрајних припрема.
Бојић је захвалио Станковићу за учешће у филму и нагласио да је пред филмском екипом да документује све
што може бити документовано.
– Станковић је једна од најважнијих личности у непосредној историји која може свједочити о размjерама, не
само наших страдања, већ и о свим страхотама и ужасима на подручју бивше земље – навео је Бојић.
Директор Републичког центра за истраживање рата, ратних
злочина и тражење несталих лица Милорад Којић нагласио је значај снимања и овог филма за његовање културе
сјећања и захвалио за ангажовање Станковићу и Бојићу.
– Свједочанство које Станковић има је толико значајно и драгоцјено да ћемо кроз овај филм оставити траг
и на тај начин радити на његовању културе сјећања и
памћења – рекао је Којић.
Филм Свједок, који ће бити снимљен у копродукцији Радио-телевизије Републике Српске и Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење
несталих лица, базираће се на документацији и свједочанствима Станковића које се тичу његовог боравка на
простору БиХ за вријеме ратних дешавања. Станковић
је, радећи на више од 50 масовних гробница и на неколико хиљада обдукција страдалих жртава, особа која може чињенично да говори о размјерама страдања и
ужасима ратних дешавања, саопштено је претходно из
Представништва Републике Српске у Србији.

РАСПИСАН ДЕВЕТИ КОНКУРС
ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ ИЗВОР
Представништво Републике Српске у Србији и редакција часописа Жрнов расписали су девети конкурс за
књижевну награду Извор – за најљепшу пјесму и најљепшу причу о завичају 2021. године.
Пјесме и приче за награду Извор слати електронском
поштом на адресу radostart@gmail.com закључно са 30.
новембром 2021. године. Један аутор може послати највише једну пјесму и једну причу.
Награде су грамате и новчани износи, а одлуку о најуспјешнијим ауторима донијеће стручни жири у којем су:
прошлогодишњи добитник награде за причу и по један
пјесник из Србије и Републике Српске.

акон паузе дуже од годину дана руководство
Удружења Требињаца
Јован Дучић у Београду окупило се да би сумирало резултате у претходних годину дана.
Овај скуп својим присуством увеличао је др Драган
Ковач аутор збирке сабраних
приповиједака Кафа под платанима која је управо изашла
из штампе, а чији је издавач
Удружење Требињаца Јован
Дучић.

ПРИПОВИЈЕТКЕ ИЗ
МЕДИЦИНСКОГ УГЛА

– Припремајући се за тешку операцију срца припремана је и ова збирка сабраних
приповиједака која је настала из три претходно објављене књиге Изложба клиничких
слика, Епитаф и Препричане
приче – рекао је Ковач напомињући да је од идеје за књигу, па до њеног штампања прошло свега двадесетак дана.
– Приповијетке у овој књизи представљају свједочанство
о Требињу у времену од почетка рата, па до данашњих
дана. Посебан шарм овим
причама, по мишљењу академика Делића, даје чињеница
да су писане из медицинског
амбијента – рекао је Ковач,
који је веома надахнуто казивао приповијетку Кућна посјета написану у стиховима.
Он је изразио велику захвалност Удружењу Требињаца са којим већ годинама
има успјешну сарадњу, а која је крунисана у Ректорату
и незаборавном промоцијом
његовог романа Погажени тестамент који је посвећен највећем задужбинару Београдског универзитета Луки Ћеловићу Требињцу.
Посебну захвалност упу-

ПРЕНОС МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ

Завичајни клуб Билећана у Србији
обиљежио крсну славу
лава Билеће је Свети Сава, а слава Клу- мљен је славски колач и очитана молитва.
С
ба Билећана је Пренос моштију Св. Са- Познато је да Билећа слави Светог Саву, а на
ве. Од када су нашли свој дом и простор, у препоруку блаженопочившег духовника Рада
улици Деспота Стефана 15, Завичајни клуб
Билећана у Србији како и доликује правим српским домаћинима, слави своју крсну славу Пренос моштију Светог Саве. Ни
пандемија короне није прекинула традицију, па и поред мањег броја присутних,
онако како вјера и обичаји налажу, прело-

Зеленовића, дан Преносa моштију Светог
Саве означен као празник Билећана у Србији.
Српска православна црква овај празник
слави 19. маја по новом, а 6. маја по старом
календару у знак сјећања на дан када су
мошти Светог Саве пренијете из Трнова у
манастир Милешеву.

КАКО ДО КЊИГЕ
Књига Кафа под платанима (формат
А5, обим 318 страна, броширан
повез) састоји се од 54 приповијетке
и може се поручити по цијени од
500 динара (+ ПТТ трошкови) или
непосредно купити у просторијама
Удружења Требињаца на Новом
Београду, Палмира Тољатија 5/I,
сваког уторка, четвртка и суботе
од 10 до 15 часова. Књиге се могу
поручити и путем мејла
udruzenje.trebinjaca@yahoo.com
Све додатне информације могу се добити на број телефона
011/269-1586 у наведено радно вријеме.

тио је људима који су помогли
штампање ове књиге: предсједнику Удружења Требињаца Жарку Ј. Ратковићу, члановима удружења Дејану Правици, Тому Врећи, Зорану Бутулији, као и Слободану Бобану
Драшковићу, в.д. предсједнику Клуба Гачана у Београду.
У радном дијелу састанка
предсједник Удружења Жарко Ј. Ратковић представио је
финансијски извјештај који је
једногласно усвојен.

ГОДИНА ЈОВАНА ДУЧИЋА

Секретар удружења Миливоје Мишо Рупић подсјетио
је на активности удружења у
протеклој години.
– У години коју је обиљежила пандемија короне због
чега су многе друштвене активности биле значајно умањене, Удружење Требињаца Јован Дучић у Београду
ипак има чиме да се похвали – рекао је Рупић и навео
да је удружење организовало изложбе о архимандриту
Нићифору Дучићу у Панчеву и Горњем Милановцу, као
и изложбу о Луки Ћеловићу
која је представљена у исто-

ријском здању Куће Крсмановић на Теразијама.
Поклоњени су рачунари за
ученике основне школе у Ластви, а у два наврата упућена је помоћ требињској болници. У априлу поклоњено
је 625 визира, а у августу су
уручене маске, рукавице и
комбинезони за медицинско
особље и остале потрепштине за болницу у вриједности
од 17.000 КМ.
Предсједник удружења
Жарко Ј. Ратковић је подсјетио да је САНУ ову годину посветио Јовану Дучићу и да је
програм повјерио академицима Љубодрагу Димићу, Јовану Делићу, као и бившем
директору Архива Југославије проф. др Миладину Милошевићу.
– Учешће у обиљежавању године Јована Дучића током јесени учествоваће и наше удружење организовањем
вечери поезије – рекао је Ратковић.

СПОМЕНИК ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА

Он је истакао да је Београдски универзитет недавно премијерно презентовао

документарни филм о највећим донаторима у својој историји, па је тако највећу пажњу
добио највећи задужбинар –
Лука Ћеловић Требињац.
– У његово вријеме Београдски универзитет је био
најбогатији у Европи. Тужна
је чињеница да се данас воде бројни судски спорови око
имовине коју је Ћеловић оставио – рекао је Ратковић уз напомену да је Удружење недавно послало писмо ургенције
надлежној градској комисији
са захтјевом да једна од улица
у Београду на води понесе име
овог великог српског добротвора коме ће, према пројекту, бити подигнут и споменик
у парку код хотела Бристол.
Ратковић је подсјетио да
је у протеклој години једна
београдска улица понијела
име Требињца проф. др Јована Р. Деретића, најзначајнијег српског историчара књижевности.
У наставку састанка одлучено је да до наредне изборне
скупштине нова чланица Извршног одбора буде Радојка
Боро. Она је присутне упознала са акцијом за обнову споменика страдалницима села
Чаваш. Одлучено је да Удружење Требињаца, у складу са
могућностима, помогне обнову споменика.
Жарко Ј. Ратковић је рекао
да је Удружење веома активно у издавачкој дјелатности,
па осим књиге др Ковача, из
штампе излази и монографија
посвећена требињској болници, чији је аутор др Вукашин
Лугоња. Најављено је да ће у
наредном периоду у библиотекама у Херцеговини бити
уручени наслови дјела чији
је издавач Удружење Требињаца Јован Дучић у Београду.
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ПРОСТОР У КОМЕ ЈЕ ВРИЈЕМЕ ВЕЋ ОДАВНО СТАЛО

Печалбари из Дивосела, Читлука и Орница

К

ПЕЧАЛБА РОЂАКА МИЛЕ

ПИШЕ: МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ

У Њемачку се спрема мој рођак Миле,
добио пасош и уплатио пут
У крчми троши посљедње новце,
крвавих очију пије коњак жут.

рајем двадесетих и тридесетих година
20. вијека већи број Дивосељана, Читлучана и Орничана кренуо је у печалбу „трбухом за крухом” у Америку, Канаду,
Француску, Белгију и друге „обећане земље”
са добром зарадом.
Породице су продавале најбоље комаде
земље и стоке за шифкарту, одлазећи у руднике и шуме Канаде и Америке, остављајући жене и дјецу у „старом крају”. Одлазили
су у печалбу пуни снаге и вјере у бољи живот, у најљепшим годинама живота, сматрајући да ће тамо наћи „обећану земљу”, да ће
се дочепати „обећане зараде”.

СТИЖУ ДОЛАРИ

Из Дивосела, Читлука и Орница пред сам
Други свјетски рат било је 79 економских емиграната, који су због сиромаштва напустили
своја огњишта давно прије рата и пошли у далеки свијет тражећи бољи живот, јер га нису
могли наћи у својој земљи. Своје тешко зарађене доларе слали су својим породицама у
„стари крај”. Убрзо, по њиховом одласку почеле су ницати нове зидане куће са пратећим
објектима, куповала се земља, школовала се
дјеца у средњим, вишим и високим школама,
породице су почеле боље живјети. Многи од
њих остали су за сва времена у овим далеким
земљама, створили су своје породице, асимилирали се и адаптирали у „туђем свијету”, али
никада нису „прекидали нит” која их је повезивала са „старим крајем”, завичајем...
„Највећи број економских емиграната из
Дивосела између Првог и Другог свјетског
рата налазио се у Сјеверној Америци (САД)
и Канади. Ми, тадашња дјеца, памтимо их
посебно. Вративши се из свијета, носили су
грађанска одијела, за нас сеоску дјецу необична и нимало лијепа. Једни су имали шешир и везали кравату, а други фармерке и
чизме. Говорили су неправилним енглеским
језиком. Готово сваки је имао џепни сат, а у
устима бар један златни зуб.”
Генерације рођене у иностранству и послије више година настојали су очувати свој
матерњи језик, традицију, културу, обичаје...
Многи од њих су се вратили послије Другог
свјетског рата „израубани” и оронули од тешког
рада у мајнама и канадским шумама. У старом
крају, Дивоселу, Читлуку и Орницама неки су
пронашли понекога преживјелог од своје породице, преживјеле послије погрома усташке
власти над српским народом и етничког чишћења ових села у времену 1941–1945. године.

ЛОВАЧКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ...

Повратници у стари крај на диванама и
сијелима износили су „своје богато искуство
као људи који су били у свијету”, искуство из
рудника (мајни), сјече шума, гдје нису данима видјели ни сунца ни мјесеца, рада на
фармама, „ђумпања” на возовима, коцкарницама, јавним кућама... Својим причама
плијенили су пажњу својих комшија, а многи се од тих „бисера” у нашем народу и данас
препричавају и преносе с кољена на кољено.
Њихове животне исповијести са стотињак
„научених” ријечи енглеског језика у „сопственој верзији” биле су бестселери. Они који
су се враћали били су пуни прича из далеког
свијета о црнцима, авантурама са црнкиња-

Код куће цмоли његова жена,
мусава дјеца у дворишту скачу
Старица мајка и двије тетке
у тамној собици поваздан плачу.
А Миле одлази у бијели свијет,
Ко врећа бит ће убачен у влак.
Куда? Питај бога!
Тамо далеко, далеко у мрак.

ма, гаучосима, фармерима, чајманима, каубојима, јавним кућама...
Незаборавне у народу ових села остале
су приче повратника Илије Вујновића Иге,
„нашег чојека” који је „успјешно и врло интелигентно баратао доларима и чековима
америчких банака”, због чега је често долазио у сукоб са законом, Ђуре Вујновића Ђурице, Петра Обрадовића (Пеке Аничина),
Стевана Бјеговића Стевеље, Бјеговић Јанка Црње, Станић Марка Ђеђана, Поткоњак
Богдана, (Боже Пајошова), Миле Рајчевића
Чокића, Стевана Јерковића, (Стевића ковача), Вујновић Дмитра Дмитуља из Дивосела,
Ђуре Крајновића Американца, Јована Крајновића Јоце, Ђуре Рајчевића, Бошкеричина
из Читлука и многих других. Међу повратницима било је и таквих „срећника” који су
налазили више дјеце код куће, него их је било када су одлазили у далеки свијет.
Крајновић Ђуро, Дањин, (Ђуро Американац) из Читлука „шест пута је ишао преко
„локве” у Америку и враћао се у Читлук. На
питање зашто је шест пута ишао „преко локве” и враћао се поново у свој Читлук, одговарао је да је цијелог живота у својој души
„носио Вијенац и Каменицу” у Читлуку (умро
је у прољеће 1993. године у дубокој старости). Многи су тамо остали заувијек, многи
од њих нашли су се на Солунском фронту
као добровољци, понеки су се вратили послије Другог свјетског рата, оронули и израубани, болесни, да умру у своме завичају.
Инспирисан причама повратника и причама породица печалбара, пјесник Јован М. Богић је написао носталгичну пјесму посвећену
свима онима који су печалбарили у мајнама
и шумама Америке, Канаде, Аустралије...

»» Јован Богић

У сусрет новим пројектима очувања
банијске културе и обичаја
акон седмомјесечне паузе због епидемије августа на локацији општине Вождовац
Н
КОВИД-19 вируса, у просторијама планирано је очување српске културе и
Завичајног удружења Банијаца потомака и обичаја. Преостала два пројекта су планирана
пријатеља Баније одржан састанак Управног
одбора. Поштујући све епидемиолошке
мјере, чланови су претресали период иза
нас, али и дискутовали о пројектима који су
планирани ове године. Удружење је вриједно
радило на планирању пројеката тако да,
уколико околности буду ишле на руку, крајем
јуна мјесеца требало би да се одржи Базар
умотворина и рукотворина Банијаца. Крајем

И зато пије Миле,
Трајба посљедњу пару,
Дао би срце своје
да га не гурају у бару

»» Савршенство природе у Дивоселу: Дебела глава (кота 752) и Велебит

у септембру. У питању су Банијски спортски
вишебој и Земљотрес није препрека.
Удружење је недавно успјешно спровело
хуманитарну акцију прикупљања новчане
помоћи за потресом унесрећене земљаке
на Банији. У сарадњи са другим завичајним
удружењима из Србије прикупљеним новцем
је купљена потребна бијела техника за 90 породица на Банији.

ПИСМО
Пишем писмо,
шаљем пјесму – голубицу
у широки свијет.
Поздрављени будите пријатељи моји:
Нино у Торонту,
Дане у Београду,
Стеван у Сиднеју
И сви други.
Што да вам пишем како је код нас у Лици?
– Зима, фебруар, оштра бура.
Живот упорно даље гура.
– Добро је кад није боље.
Здравље тако, тако.
Људи болују од гастритиса
(ријетко ко од сифилиса)
А ја као и увијек пишем стихове,
Боже драги, благо ли ми је.
Сад је вече,
Сам сам у соби.
Пећ наложена буковим цјепаницама букти.
Игра се варницама.
Мислим, добро би било,
да из ове кухињице, – јазбинице,
пошаљем поштену људску ријеч
у сињи свијет,
пријатељима,
који одоше трбухом за крухом.
Па сјетите се некад мене,
Овог камењара, Лике,
Старице мајке своје,
Дјетињства раног слике.
Приводим писмо крају,
Палим цигарету.
У машти, колутова дима,
Видим пријатеље расуте по свијету.

ЈОВАН БОГИЋ

Један број мјештана ових села, који је
преживио покољ и погром усташке власти у
Дивоселу 5. августа 1941. године, изгубљени
у времену и простору, одлучио је да се прикључи емиграцији и напусти своју земљу да
би спасили живу главу и своје породице из
ратног пакла, етничког чишћења и геноцида,
којег је проводила НДХ на овим просторима.
Многима од њих послијератна власт није дозвољавала да се врате у завичај, или да посјете родну груду, сматрајући их издајницима.
Послије Другог свјетског рата из ових села у печалбу је отишло двадесетак мјештана, углавном у Њемачку, Француску, Швајцарску, Шведску...

Јован Богић, проф. и пјесник, емотивно
дирнут тугом растанка са породицама, написао је елегичну пјесму: Печалба рођака Миле,
пригодну одласку наших земљака у печалбу
и пита се: „Куда? Питај бога!”.
Највећа миграција и исељавање мјештана
ових села догодила се током и послије грађанског рата и етничког чишћења у Хрватској деведесетих година 20. вијека. Преко 40 породица
млађих људи из Дивосела, Читлука и Орница
отишло је у иностранство послије грађанског
рата у Хрватској: Аустралију, Америку, Канаду, Јужноафричку Републику, Чиле, Финску,
Норвешку, Шведску... Највише их је отишло у
Аустралију, Америку и Канаду. На ратом опустјела и уништена огњишта и црна згаришта
Дивосела, Читлука и Орница није било повратка. Фрањо Туђман послао је јасну поруку српском народу који је живио у Хрватској, а српски народ ју је добро разумио:
„Хрватска је ријешила српско питање у Хрватској. Прихватили смо повратак неких Срба,
како бисмо спријечили нападе на Хрватску и
приговоре да је Хрватска наставак НДХ. Ријешили смо српско питање и више неће бити
12% Срба и 6% Југословена као што је било. И
њих 3% више неће угрозити хрватску државу”.
Сви расељени имају исту судбину: губитак
идентитета и свих других националних обиљежја (језика, нације, религије, историје, културе, традиције...). Њихова судбина свела се на
затирање трагова њиховог националног постојања. Прва генерација рођена у иностранству, потпуно се асимилирала у нову средину
и полако „прекида везу са завичајем”. Сјећају се они Шантићевих стихова: „Остајте овдје,
сунце туђег неба, неће вас гријат' к'о што ово
грије... ” носећи у својој души патриотски понос и носталгију за својом отаџбином, својим
завичајем, својим рођацима и својим народом.
Према народном вјеровању у нашим селима, преносило се са кољена на кољено, да
је судбина сила која одређује и креира живот
сваког појединца, и од које се не може умаћи.
Тако је „зла судбина” учинила да наша села
опусте, да села остану пуста, без народа, да толики народ страда, да се наши људи раселе по
готово свим континентима земаљске кугле. Да
ли је то предодређено судбином?
Данас, када дођеш у ова села, имаш осјећај да си дошао у простор у коме је вријеме
већ одавно стало.

26 АКТИВНОСТИ САВЕЗА СРБА ИЗ РЕГИОНА
СКАНДИРАЊЕ КОЉАЧКОГ УЗВИКА
У СПЛИТУ ДОКАЗ ДА ЈЕ НДХ ТЕМЕЉ
ДАНАШЊЕ ХРВАТСКЕ
Скандирање кољачког узвика веће групе усташа у Сплиту
„Ми Хрвати не пијемо вина, него крви четника из Книна” очекивано и један од бројних доказа да је НДХ темељ данашње Хрватске, оцјењује предсједник Савеза
Срба из региона Миодраг Линта.
Важно је нагласити да су усташе скандирали наведени кољачки узвик поводом обиљежавања 30 година од
оснивања Четврте гардијске бригаде која је по злу позната због почињених злочина над Србима током и послије злочиначких акција Олуја и Маестрал у западној
Босни. Потпуно је јасно да је Хрватска држава бијесне
мржње и нетрпељивости према Србима и свему што је
српско јер се хрватски народ није суочио са својом усташком и геноцидном прошлоћу. У Хрватској од доласка
Туђмана на власт 1990. године до данас траје процес рехабилитације усташтва и НДХ. За већину хрватског народа усташе су борци за хрватску слободу, а не масовне убице, а НДХ је права и истинска држава. Хрватска
је антифашистичка само у формалном погледу како пише у Уставу, а у стварности је профашистичка држава. У
Хрватској је усташки поздрав „За дом спремни” oдлуком Владе Aндреја Пленковића, Министарства управе
и Високог прекршајног суда у суштини легализован.
Линта истиче да ни овог пута хрватска полиција неће
ухапсити групу усташа која је скандирала поменути кољачки узвик нити ће хрватско правосуђе да их осуди на
вишегодишње затворске казне због злочина из мржње
како то јасно стоји у Кривичном закону Хрватске. Поменута група усташа има подршку већине Хрвата у Сплиту
јер промовишу усташтво и бијесну мржњу према Србима. Jeдан од бројних примјера антисрпског карактера
Сплита јесте чињеница да је Град Сплит 2016. године
донио скандалозну али исто тако очекивану одлуку да
се злочиначкој 72. бојни Војне полиције, поводом 25 година од оснивања, подигне споменик испред некадашњег логора смрти Лора гдје су њени чланови вршили најгора звјерства над невиним људима. Ове године
Град Сплит је отишао корак даље јер је донио срамну
одлуку да годишњу награду за животно дјело додијели
наведеној 72. бојни Војне полиције, поводом 30 година од оснивања, која је најпознатија по бруталним убиствима, мучењима и етничком чишћењу Срба из Сплита и других далматинских градова и мјеста.

СРАМНО РУШЕЊЕ ПАРТИЗАНСКОГ
СПОМЕНИКА КОД ВУКОВАРА
ЈЕ НОРМАЛНО ЗА ХРВАТСКУ

Срамно и антицивилизацијско је рушење партизанског
споменика у селу Комлетинац код Вуковара потпуно нормалан догађај за данашњу Хрватску, сматра предсједник
Савеза Срба из региона Миодраг Линта. У питању је један
од многих доказа да се хрватско друштво није суочило са
својом усташком прошлошћу и да антифашизам, као вриједност данашњег свијета, записан у преамбули хрватског
Устава представља искључиво формалност због међународне заједнице. Хрватско правосуђе неће ни овог пута
санкционисати одговорна лица за рушење партизанске
спомен-плоче у селу Комлетинац као што то није чинило
ни у претходних 30 година. Потпуно је јасно да је хрватско
правосуђе у функцији оправдања уништења и уклањања
антифашистичке и српске културне баштине и цементирања етничког чишћења српског народа.
Линта истиче да је Хрватској током рата уништено или
оштећено више од 3.000 партизанских и српских споменика. Доласком ХДЗ-а на власт 1990. године Југославија,
партизани и Срби су проглашени за непријатеље. Споменици који су свједочили о убијању Срба и Јевреја од стране усташког режима и о Народноослободилачкој борби су
масовно минирани и уклањани. Уништавање партизанских
и српских споменика у Хрватској од 1990. до 2000. Године
било је намјерно и планско и спроводило се под покровитељством нове власти и највиших војних и политичких
функционера. То најбоље потврђује масовност уништавања антифашистичке баштине али и чињеница да су у
уништавању неких споменика употријебљене велике количине експлозива који је био доступан, прије свега, људима из војних и полицијских структура. Међу многобројним уништеним, оштећеним и уклоњеним споменицима
су и дјела познатог српског вајара и сликара и једног од
најпознатијих Срба са подручја Хрватске Војина Бакића.
Међу њима се истиче споменик устанку народа Славоније
који су минирали припадници хрватске војске, а дијелови
су завршили у рециклажи.
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Злочин у Добровољачкој–
доказ да је правосуђе БиХ
етнички мотивисано
Н
екажњени ратни злочин над 42 припадника ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву један је
од многих примјера који потврђује да је правосуђе БиХ
етнички мотивисано, сматра
предсједник Савеза Срба из
региона Миодраг Линта.
Прије 29 година десио се
организован напад на колону војника, официра и грађанских лица која се мирно
повлачила из града у складу
са договором. У мучком и кукавичком нападу 2. и 3. маја
1992. године страдали су, пред
очима читавог свијета и снага
УН, невини припадници ЈНА
иако су имали чврсто обећање
да им се ништа неће десити.
За овај стравични злочин
није одговарао нико од политичких, војних и полицијских функционера БиХ иако
постоје бројни материјални

докази. Јасно је да је правосуђе БиХ у функцији бошњачке политике која већ 30 година понавља бесмислене лажи и измишљотине о агресији Србије и српског народа
на БиХ, која ратне злочинце
слави као хероје и која брутално гази по српским жртвама. Трагична је чињеница да
породице страдалих војника

не могу да запале свијеће на
мјесту гдје су убијени њихови најмилији.
Линта поново позива српско Тужилаштво за ратне злочине да процесуира налогодавце и извршиоце ратног злочина над невиним припаданицима ЈНА у Добровољачкој
улици јер породице убијених
до данас нису дочекале прав-

ду. Кажњавање одговорних Бошњака за ратне злочине над
Србима је важно и због чињенице да се коначно почне разбијати стереотип о искључиво
српској кривици за све злочине у грађанском рату у БиХ.
Посебно је важно нагласити да без кажњавања криваца за овај ратни злочин и
бројне друге ратне злочине
над Србима, као и без једног поштовања српских и бошњачких жртава није могуће
говорити о искреној сарадњи
и добрим комшијским односима између Србије и БиХ и
успостави повјерења и помирењу два народа. Србија треба да покрене снажну дипломатску, правну и политичку
борбу у међународној заједници за истину о карактеру
ратова на простору бивше Југославије и страдању српског
народа.

СРПСКИ НАРОД ПОНОСАН НА ДОПРИНОС
ПОБЈЕДИ ПРОТИВ НАЦИСТИЧКОГ ЗЛА

П

редсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта истиче, поводом
Дана побједе над фашизмом, да српски
народ треба да буде поносан што је дао
огроман допринос побједи против нацистичког зла.
Срби су због своје јасне антифашистичке оријентације један од народа који је највише страдао од нацизма и његових вјерних сљедбеника и савезника.
Само на подручју злогласне Независне
Државе Хрватске на најмонструознији
начин побијено је више од 700.000 Срба и почињен геноцид који је раван холокаусту који је нацистичка Њемачка
починила над Јеврејима.
Једино је у окупираној Србији важило нацистичко правило да се за једног
рањеног њемачког војника стријеља 50
Срба, а за једног убијеног нацисту да се
стријеља 100 Срба. Вршена су масовна
погубљења српског народа у Крагујев-

цу, Краљеву, Јужној Србији и на сјеверу у Војводини. Основан је велики број
логора у којима су затварани, мучени и
убијани Срби, а највећи је био фабрика
смрти Јасеновац.
Линта наглашава да се не смије никад заборавити неспорна чињеница
да су Срби међу првима у поробљеној
Европи подигли устанак против окупа-

тора и његових сарадника. У Херцеговини је почетком јуна 1941. године букнуо први устанак у поробљеној Европи
који је добио масовни карактер крајем
јуна када су српски устаници сазнали
да је Хитлер напао тадашњи Совјетски
Савез. Устанак у Црној Гори против италијанског окупатора 13. јула 1941. године подигао је српски народ. Такође,
устанак у Дрвару у Западној Босни и у
Србу на подручју данашње Хрватске
27. јула 1941. године подигли су Срби.
Важно је да увијек истичемо чињеницу
да су све до јесени 1943. године више
од 90% антифашистичких снага отпора у тадашњој Југославији чинили Срби. Зато је посебно важно да учимо наше младе генерације о важности побједе над фашизмом и борби за слободу, о
огромним жртвама нашег народ, као и
да увијек осуђујемо ревизију историје
и оживљавање идеологије зла.

НАМЈЕРА ХРВАТСКЕ ДА ФОРМИРА ВОЈНИ
КАМП НА КОСОВУ НЕПРИЈАТЕЉСКИ ЧИН

Н

амјера Хрватске да формира војни камп на Косову и Метохији није ништа
ново и само је један у низу непријатељских чинова званичног Загреба према Србији и
српском народу, сматра предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта. Хрватска
је међу првим државама признала једнострано проглашену
независност Косова и давала
је велику подршку тзв. Косову да уђе у регионалне и међународне организације, укључујући Интерпол и УНЕСКО.
Такође, Хрватска је донијела
одлуку да значајно повећа своје војне снаге у оквиру мисије
КФОР-а које су налазе на Косову и Метохији још од 2009.
године и активно се залаже да
лажну државу Косово признају и земље које то до сад нису
учиниле.
Линта подсјећа да је прије

неколико дана хрватски министар одбране Марио Баножић у Приштини изјавио да
ће Хрватска активно помоћи стварање војске тзв. Косова и најавио потписивање
новог Меморандума о разумијевању између хрватског и
косовског министарства одбране. Претходни Меморандум о разумијевању у области одбране потписали су ју-

на 2012. године тадашњи хрватски министар одбране Анте Котромановић и тадашњи
министар безбједносних снага тзв. Косова Агим Чеку који
је за вријеме рата био генерал у Хрватској војсци. Још
тада је договорена техничко-војна сарадња и школовање припадника косовских безбједносних снага на хрватском војном универзитету.

Линта истиче да у Србији послује око 200 хрватских
предузећа, а укупна вриједност њихових улагања износи око 800 милиона евра док
на тржишту Хрватске послује
свега 10 српских фирми чије
инвестиције износе свега 40
милиона евра. Хрватска спречава улазак српског капитала
и истовремено протјерује досадашње српске инвестиције.
Такође, Хрватска 30 година
плански отима имовину српских фирми и стотина хиљада протјераних Срба и других
оштећених грађана. Преостали Срби у Хрватској су грађани трећег реда и дискриминисани су у многим областима
друштвеног живота. Све горе
наведене чињенице и многе
друге јасно показују да Хрватска води непријатељску политику према Србији и српском
народу.
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ПОЗИВ НА УБИЈАЊЕ СРБА У
БОРОВОМ СЕЛУ ПОТВРДА ДА
ХРВАТСКА И ДАНАС ЖИВИ У
НАЦИСТИЧКОЈ ПРОШЛОСТИ

Ш

етња групе усташа
улицама Борова Села код Вуковара на
православни Васкрс уз узвикивање „Убиј Србина” и пјевање „Ој хрватска мати, Србе ћемо клати” јесте један од
бројних примјера да Хрватска живи у нацистичкој прошлости, оцјењује предсједник
Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
То посебно потврђује чињеница да је групу усташа
који су позивали на убијање
и клање Срба у Боровом Селу обезбијеђивала полиција.
На тај начин Влада Андреја
Пленковића је по ко зна који пут послала шовинистичку
поруку да прећутно одобрава застрашивање преосталих
Срба у Хрватској с циљем да
се иселе са свог вишевјековног подручја. Ради се о групи усташа која више година
спроводи терор над Србима у

Вуковару који живе у свакодневном страху због физичког
и вербалног насиља над њима.
У претходном периоду било је
више десетина бруталних физичких напада на Србе у Вуковару чији је покровитељ градоначелник Вуковара Иван
Пенава и његови сарадници.
Линта истиче да бројне чињенице показују да у Хрватској нема спремности за суочавање са нацистичком про-

шлошћу и да су усташтво и
НДХ стварни темељи хрватске државе. Хрватска није држава окренута будућности јер
није способна да поштује људска и мањинска права, властити Устав и законе, начело
владавине права и антифашизам. Главне друштвене групе
које Хрватску држе заробљену у усташкој прошлости јесу
Католичка црква, ветеранска
популација, политичке стран-

ке деснице и значајан дио интелектуалне елите.
Линта позива Еворпску
унију да пошаље јасну поруку хрватским властима да
полиција у најкраћем року
ухапси све припаднике који
су учествовали у шетњи улицама Борова Села и који годинама тероришу Србе у Вуковару и да буду најоштрије
кажњени у складу са Кривичним законом.
Такође, Линта позива Министарство спољних послова да у што краћем року уради извјештај о стању људских
права Срба у Хрватској у коме
ће, између осталог, бити пописани бројни физички напади на Србе и њихову имовину, бројни примјери ширења
мржње и нетрпељивости исписивањем хиљада усташких
и нацистичких графита и порука и рехабилитације усташтва и НДХ.

СРАМНЕ ИЗЈАВЕ ХРВАТСКОГ ПРЕДСЈЕДНИКА
О ЈАСЕНОВЦУ СУ УВРЕДЉИВА ПРОВОКАЦИЈА
зјава хрватског предсједника Зораискључиво због свог етничког поријеИ
на Милановића у којој смањује број
кла. Важно је нагласити да су први српжртава у фабрици смрти Јасеновац, а
ски заточеници логора Јасеновац били
за филм Дара из Јасеновца каже да је
неувјерљив и лош је дубоко увредљива
провокација, оцјењује предсједник Савеза Срба из реигона Миодраг Линта.
Поред тога, Милановић цинично каже да су у Јасеновцу убијени људи избјегавајући да наведе да су велика већина
жртава били Срби. На тај начин шаље
лажну поруку да су у НДХ у истој мјери
страдали Срби, Јевреји, Роми и Хрвати.
У злочиначкој творевини НДХ извршен је незапамћен геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима, а над Хрватима није јер су масовно подржали оснивање НДХ. С друге стране Милановић
бесрамно ћути на чињеницу да стална
музејска поставка у Спомен подручју
Јасеновац приказује лажну слику некадашње фабрике смрти, а не приказује

масовни злочин који је усташки режим
починио над Србима, Ромима и Јеврејима на најсвирепије начине.
Линта истиче да један од бројних
примјера ревизионистичке политике
Зорана Милановића јесте његова изјава да је Јасеновац био мјесто геноцида,
прије свега над Јеврејима а тек касније
према Србима искључиво из Поткозарја. Потпуно је неморално правити разлику међу жртвама у Јасеновцу јер су
Срби, Јевреји и Роми масовно убијани

су Срби који нису убијени у комплексу логора смрти Госпић–Јадовно–Паг и
коју су након његовог затварања били
депортовани у Јасеновац. Милановић
избјегава да каже истину да геноцид
над Србима није почињен само у Јасеновцу, већ у десетинама других логора
и на више стотина мјеста широм НДХ.
Такође, Милановић је поновио Туђманову најбезочнију лаж да су Срби довођени у Јасеновац због њиховог оправданог отпора фашистичкој држави. Права
је истина да су Срби хапшени недјељама
прије отпочињања било каквог отпора
против усташке НДХ. Наведене и друге
чињенице јасно показују да је Зоран Милановић лажни антифашиста који се својим срамним и увредљивим изјавама додворава већини хрватског народа.

Тужилашто да процесуира одговорне за
Задарску кристалну ноћ и ликвидације Срба

П

редсједник Савеза Срба из региона
Миодраг Линта још једном позива
српско Тужилаштво за ратне злочине
да коначно покрене истрагу и подигне
оптужнице против некадашњих челника Задра и задарске полиције и њихових
претпостављених због планске ликвидације, мучења и прогона задарских Срба и
масовног уништавања српске имовине 2.
маја 1991. године и касније током ратног
периода. Он подсјећа да се данас навршава 30 година од фашистичког догађаја који је назван Задарска кристална ноћ
или Прогон задарских Срба. У Задру je
након доласка ХДЗ-а на власт маја 1990.
године одмах почео најбруталнији притисак на Србе путем телефонских пријетњи, увреда, порука мржње, психичког и физичког малтретирања. Затим су
почела хапшења, мучења и ликвидације Срба. Однос према Србима у Задру је
један од многих доказа усташког карактера Туђмановог режима.

Линта истиче да се врхунац обрачуна са Србима десио 2. маја 1991. године када је бијесна руља кренула да се
обрачуна са Србима и уништи њихову
имовину. У Задар је дошло више стотина људи са 10-так аутобуса који су били
наоружани моткама и шипкама пјевајући усташке пјесме и узвикујући усташке пароле. Употребљена је и велика количина експлозива који се у то вријеме
налазио једино у посједу полиције и која није ништа учинила да заштити Србе
и српску имовину. Тог и сљедећег дана
уништено је 89 приватних локала у власништву Срба, 37 приватних српских кућа, 22 локала друштвених фирми из Србије и 42 куће и викендице у мјесту Бибиње, које је удаљено неколико километара од Задра. Бројне чињенице показују
да је рушилачки поход на Србе и српску
имовину био добро организован и раније испланиран у координацији локалних
моћника и власти у Загребу. Линта на-

води да је тог и наредних дана из Задра
протјерано око 10.000 Срба, а уништено
је око 200 српских кућа, викендица, пословних објеката и локала друштвених
фирми из Србије.
Ликвидације Срба и минирање српских кућа и привредних објеката су настављени током љета и јесени 1991. и
током 1992. Године.Према подацима
градске Комисије за попис срушених
кућа у ужем дијелу Задра је минирано и уништено око 470 српских кућа
и других објеката за вријеме рата. Срби који су ипак одлучили да остану у
Задру били су извођени из кућа или су
хапшени по улицама и везаних очију
одвођени у циглану крај Нина и на друга мјеста гдје су најсвирепије мучени,
а многи су ликвидирани само зато што
су Срби. У периоду 1991–1993. године
у Задру су убијена најмање 34 Србина,
од тога 15 цивила, а остало су припадници ЈНА у Задру.

АПСОЛУТНО МИЛАНОВИЋЕВО ЛИЦЕМЈЕРЈЕ
У ВЕЗИ СА ПИТАЊЕМ НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Апсолутно је лицемјерје изјава хрватског предсједника
Зорана Милановића како Србија, прије уласка у Европску унију, мора открити гдје се налазе посмртни остаци
несталих хрватских бораца и цивила, оцјењује предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.
Милановић је тобоже увјерен да Србија зна и мора знати пуно више о несталима него што чини, покушавајући на тај начин да пошаље лажну поруку како је Хрватска наводно учинила све на рјешавању питања несталих Срба. За Милановића питање несталих није људско
већ прије свега политичко питање које је у функцији напада на Србију. Добро је познато да је Хрватска постала
члан Европске уније 2013. Године, а да у великој мјери
није ријешила питање несталих Срба. У Хрватској и данас постоје на десетине познатих гробних мјеста у којима се налазе посмртни остаци више од 150 убијених
српских бораца и цивила који се не ексхумирају јер нема политичке воље. У Заводу за судску медицину у Загребу се налазе посмртни остаци око 900 ексхумираних
тијела чију идентификацију опструише хрватска страна из разлога јер више од 500 тијела су страдали Срби.
Линта подсјећа да Хрватска намјерно блокира рјешавање више од 1.700 несталих Срба јер се на хрватском
списку несталих налази више Срба него Хрвата. Званични Загреб годинама говори о 1.869 несталих грађана Хрватске, али вјешто крије националну структуру
несталих лица из разлога јер више од 1.100 су нестали
Срби, а мање од 800 су нестали Хрвати. Такође, Хрватска осам година одбија да на свој званични списак дода 630 несталих Срба које је Комисија за нестала лица
Владе предала хрватској страни још 2013. године. У питању су нестали Срби чији нестанак су чланови њихових породице пријавили Црвеном крсту Србије са именима и презименима и другим подацима односно нису
их пријавили Црвеном крсту Хрватске или Међународном комитету Црвеног крста. Србија треба да тражи да
Хрватска коначно објави националну припадност 1.869
несталих грађана с циљем да се спријечи даља манипулација званичног Загреба са рјешавањем питања несталих лица. Хрватска дуги низ година политизује питање несталих с циљем да оправда најбезочнију лаж и
измишљотину о тзв. великосрпској агресији.

УЗУРПАЦИЈА ЗЕМЉЕ И ПРИТИСЦИ НА СРБЕ
У ЛИЧКОМ СЕЛУ ВЕЛИКА ПОПИНА И ШИРЕ
Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг
Линта истиче да откада
је у Хрватској ступио на
снагу Закон о новчаним
потицајима и накнадама у пољопривреди и рибарству, за многе Србе
повратнике који се баве
пољопривредном производњом почели су проблеми. Крупни сточари у спрези са одређеним политичарима и појединцима у локалу
почели су закупљивати државне пашњаке, а у пракси су
запосједали са својом стоком туђе напуштене приватне
земљишне површине и ширили се правећи проблеме
српским повратницима који се бави узгојем стоке. Једно од бројних села које има наведени проблем јесте и
Велика Попина на подручју општине Грачац.
Линта наводи према доступним информацијама да је
Хрват К.Г. из Дрниша почео прије неколико година да
довози око 200 крава на Пусто поље (1100 м надморске
висине) које се налази изнад Велике Попине. Наведеном власнику из Дрниша држава је обезбиједила терен да направи огромну шталу у засеоку Горњи Лабуси.
У посљедње вријеме ангажовао је чобанина хрватске
националности Ј.И. из Ловинца, који је почетком марта ове године почео правити проблеме појединим мјештанима српске националности нападајући их у њиховим двориштима уз пријетње и псовке. Затим је почео
да спречава пролаз на путу лицима из општине Грачац
који су кренули у обилазак угрожених Срба који живе у
страху и неизвјесности.
Линта изражава огорчење чињеницом да полиција у
Грачацу није предузела конкретне мјере да се српским
повратнциима обезбиједи мир и сигурност већ се све
завршило на декларативном упозорењу наведеном чобанину да не смије долазити ни у вербални, ни у физички контакт са локланим Србима. Слична ситуација
је и у сусједном селу Зрмања. Такође, локална власт је
омогућила да поједине ливаде у Великој Попини чији
су власници Срби, без њихове сагласности, буду уписане у потицај једној фирми из Сплита која се не бави
пољопривредом, већ трговином. Јасно је да се ради о
грубом и планском кршењу људских права Срба уз активну или прећутну сагласност хрватске државе. Линта позива Делегацију Европске уније у Загребу да тражи од Владе Хрватске да поштује људска права Срба у
селу Велика Попина и шире и да се зауставе притисци
и узурпација српске земље.
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Најбоља српска одбојкашица Тијана Бошковић,
која је одрасла у Билећи,
донирала је 10.000 марака Удружењу дјеце и
омладине са потешкоћама у развоју Ведар осмијех у овом граду, које се
већ годинама бори за опстанак.
О Тијанином хуманом
гесту јавност је обавијестио предсједник овог
удружења Миленко Бато Радмиловић који је казао да
је она, након што је са оцем посјетила Ведар осмијех и
саслушала са којим се проблемима суочава, одлучила
да му новчано помогне.
– Тијана је изразила жељу да Удружењу донира 10.000
КМ, а да предсједник Удружења и његов Управни одбор
донесу одлуку на који начин ће ова средства бити утрошена. У име Удружења и своје лично име желим да се
захвалим на овом хуманом гесту. Такође, Тијани желимо да настави да ниже успјехе као што је и до сада. Поносни смо на њу – написао је Радмиловић.
Тијана тренутно игра за турски Езачибаши. Стандардна
је чланица сениорске репрезентације Србије, једна је
од водећих играчица и са репрезентацијом је освајала
медаље на такмичењима у јуниорској и сениорској конкуренцији. Тијана је проглашена за најкориснију играчицу (МВП) Европског првенства у Турској 2019. године,
што је трећи пут заредом да бива изабрана за најбољу
играчицу европског/свјетског првенства. Била је проглашена од стране ФИВБ-а и ЦЕВ-а за најкориснију одбојкашицу Свјетског првенства и Европског првенства.
Универзална спортска дворана у Билећи носи Тијанино име.

ВЕТЕРАНИ 65. ЗАШТИТНОГ
МОТОРИЗОВАНОГ ПУКА ДАРОВАЛИ КРВ

Удружење ветерана Одбрамбено-отаџбинског рата 65.
заштитног моторизованог пука Војске Републике Српске, елитне јединице која је учествовала у готово свим
најважнијим операцијама ВРС, реализовало је акцију
добровољног даривања крви у регионалним центрима
за трансфузију крви у Бањалуци, Источном Сарајеву,
Бијељини, Требињу, Добоју и Зворнику.
Одазвало се око 80 чланова, акција је проведена у знак
сјећања на припаднике овог пука страдале у мају 1992.
године у Добровољачкој улици.

У БЕОГРАДУ ОСНОВАНО ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ РОМАНИЈА

ПАНДУРЕВИЋ: Очувати
слободарски дух предака!
У
Београду је основано завичајно удружење Романија, чији је циљ очување идентитета, одржавање
што ближих веза са родним
крајем и афирмација економских, културних и свих других
односа Републике Српске и
Србије. Удружење чине људи
који су поријеклом са Сокоца,
Хан Пијеска, Рогатице, Пала
и других мјеста око Романије. За предсједника Удружења изабран је Винко Пандуревић, за предсједника Скупштине проф. др Милован Станишић, а за замјеника предсједника Скупштине Мирко
Боровчанин.

ФОТО: ПЕДСРАТВНИШТВО РС У БЕОГРАДУ

НЕ ЗАБОРАВЉА СВОЈУ БИЛЕЋУ:
ТИЈАНА БОШКОВИЋ ДОНИРАЛА НОВАЦ
ЗА ДЈЕЦУ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ

ИСТОЧНО САРАЈЕВО
ЧУВАР СРПСКОГ ИМЕНА

»» Генерал Винко Пандуревић на челу Удружења

15.000 БЕОГРАЂАНА
ПОРИЈЕКЛОМ СА РОМАНИЈЕ

Поздрављајући учеснике
оснивачке скупштине, замјеник градоначелника Београда Горан Весић рекао је да
у Београду, који је главни
град свих Срба, живи „између 10.000 и 15.000 Београђана и Београђанки који су са
подручја Романије”.
– То су добри Београђани
и Београђанке, који су дали
велики допринос развоју нашег града. С обзиром на то да
је Београд главни град свих
Срба, веома је важно да се наши људи организују и његују
везе са подручјима из којих
потичу – рекао је он и додао
– Уколико ми не водимо рачуна једни о другима, други
о нама неће водити рачуна.
Према његовим ријечима,
на тај начин ће се дати додатни допринос специјалним везама које његују Србија и Република Српска, које су засноване на Дејтонском споразуму.
Шеф Представништва
Републике Српске у Србији
Млађен Цицовић честитао
је Романијцима у Београду
оснивање удружења, које, како је рекао, за Представништво представља још један
простор гдје ће моћи врло
успјешно да раде на подстицању и јачању веза Српске
и Србије.
– Удружење Романија ће

завичај и мјесто рођења које је далеко од завичаја њихових родитеља, бака и дједова. Зато смо се ми окупили овдје да учинимо све да
се оствари чврста нит повезаности свих генерација које
живе у Србији са Сарајевско-романијском регијом и завичајем наших очева – рекао
је Пандуревић.

»» ГОСТИ РОМАНИЈАЦА: Млађен Цицовић, Горан Весић и Љубиша Ћосић
имати подршку Представништва за реализацију свих
програмских активности, како на одржавању веза са завичајем и промовисању завичаја у средини гдје су се трајно
опредијелили да живе, тако и
у настојању да дају пуни допринос развоју Србије.

ЊЕГОВАЊЕ ЗАВИЧАЈНЕ
ТРАДИЦИЈЕ

Шеф Представништва
Цицовић је посебно нагласио
улогу свих завичајних удружења, па сада и Удружења
Романија на очувању националног идентитета:
– Рад на очувању завичајне традиције је и потребан,
и значајан, а најзначајнији
рад свих нас је његовање и
очување језика и писма, вјере и културе српског народа
с двије стране Дрине, јер је
у времену у којем живимо и
највећи и најопаснији притисак на те наше вриједности.
Предсједник новооснова-

ног удружења Винко Пандуревић је поручио да је један
од циљева Романије да оствари најбољу могућу сарадњу
са градским и општинским
органима Београда, као и са
руководством општина у завичају и нагласио да ће удружење бити отворено за све.
– Узори у нашем раду биће слободарски дух и предузимљивост наших завичајних
предака, који су, прије свега, цијенили слободу и правду и свој народ, како из старих, тако и из нових дана,
као и слободарски дух српског народа у цјелини – рекао је Пандуревић.
Он је навео да дуги низ
деценија људи са простора
Сарајевско-романијске регије живе у Србији, своју су
судбину везали са Србијом и
дали знатан допринос развоју друштва, али и одржавању
везе са завичајем.
– Друга и трећа генерација рођена у Србији има свој

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је да је увјерен да
ће удружење остварити своје
циљеве и указао да су околности учиниле да су Романијци масовно одлазили са
тог простора, што је условило то да велики број њих данас живи у Београду.
Он је нагласио да је Сарајево, према попису из 1991.
године, имало 156.000 Срба
и био други град по броју Срба иза Београда.
– Данас је Источно Сарајево са својих 65.000 становника, као једини град који у
свом саставу има општине,
бедем Републике Српске. Ми
нисмо неко ко тражи помоћ,
ми смо дошли да вам кажемо да вас осјећамо као наше
грађане. Тамо сте нам добродошли, да ли као неко ко ће
доћи да одређено вријеме посјети свој завичај или неким
другим поводом. Заједно смо
јачи – поручио је Ћосић.
Он је нагласио да је жеља
да Источно Сарајево и Република Српска расту и остваре сарадњу са свим људима
који су из тог краја.
Оснивачкој скуштини
Удружења Романија у Београду присуствовали су данас и
начелници општина Хан Пијесак Слободан Ђурић, Пале
Бошко Југовић, Сокоца Милован Бјелица, посланик у
Скупштини Србије Светозар
Андрић и многи други.
Удружење Романијаца у
Београду постојало је и раније, али годинама уназад није
било активно.

Херцеговци у Новом Саду 12. пут организовали акцију прикупљања крви
просторијама Удружења Срба
Милан Вуковић и Миодраг СамарУ
Херцеговаца и пријатеља у Срџић који су дошли из Билеће.
бији организована је редовна дваПодршку младима пружили су
наеста по реду Акција добровољног
давања крви у сарадњи са Црвеним
крстом града Новог Сада и Заводом
за трансфузију крви Војводине. На
акцију се одазвало 36 давалаца од
којих је послије обављених љекарских прегледа крв дало 32.
– Акције давања крви коју организују млади из Удружења представљају својеврстан Фестивал хуманости и младости, а због домаћинског
односа и уштипака и сира из мјешине који су незаобилазни на трпези презентована је и гастрономска љепота Херцеговине – рекао је
Бојан Миленић у име организатора.
Број давалаца донекле био је
лимитиран због још увијек активног вируса Ковид 19. Својим присуством акцију су подржали секретар Црвеног крста града Новог Сада

Драган Лазић и стручни сарадник
Раде Станојчић.
– Без одличне сарадње са Црвеним крстом и Заводом успјешна
реализација ових акција је незами-

слива. Уз семинаре и едукацију млади из Удружења доста су научили
о давалаштву крви и то знање преносе на млађе – истиче Миленић.
Ово је била прилика да пред-

ставници Црвеног крста уруче захвалницу Милану Секулићу за 10
и више давања крви.
Својим присуством ову акцију,
као и све претходне, подржали су

предсједник Удружења Божо Миловић и чланови Извршног одбора Мићо Ковачевић и Видак Тодоровић.
Редовни даваоци крви браћа Секулић, Тодоровић, сестре Павићевић као и брат и сестра Дрињак доказ су да јака породица представља
стуб свега. Директно са припрема
репрезентације на акцију је дошао
и Немања Ћурић за кога важи она
изрека „ко хоће нађе начин ко неће нађе изговор”. Земљаци из фирме МДД груп који су обезбиједили
довољне количине воћа, док су захваљујући Огњену Шкиљевићу (Хедонисти са камена) уз неизоставне
уштипке, сви присутни су уживали
у квалитетном сиру из мјешине једном од симбола Херцеговине.
РСК
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ОМИЉЕН МЕЂУ СВИМА
Судар Милан Мишо је рођен 1952. године у селу Острвица, општина Госпић, у Лици, у угледној
домаћинској породици од оца Илије и мајке Саве.
Oсновну школу и гимназију завршио је у Госпићу.
Као млад човјек запослио се у Трговачком предузећу Височица у Госпићу, гдје се истакао као друштвено-политички радник и убрзо je изабран за
предсједника омладине, а затим за предсједника
oпштинског синдикалног вијећа у Госпићу у више
мандата. Велику активност показао је и у Савезу
извиђача васпитавајући бројне генерације младих. Имао је и лаку руку, за цртачку оловку. Мишо
је био заљубљеник у спортска дружења, посебно у
бућање, гдје се до краја живота дружио са својим
пријатељима. Био је иницијатор и један од оснивача Удружења Госпићана Никола Тесла, желећи да се
кроз рад удружења сачува од заборава традиција и
обичаји наших крајева. Мишо је био добар човјек,
супруг и родитељ, весељак на дружењима, добар
комшија, са неизмјерном љубављу према породици, поштен и честит, цијењен и поштован од својих
рођених, комшија и бројних пријатеља.

»» Родбина и пријатељи чувају успомену на Мишу Судара

5. Меморијални турнир у бућању Милан Судар – Мишо

Н

акон годину дана поново су се буће закотрљале на теренима
смјештеним непосредно поред популарног ресторана
Дашчара. На турниру, посвећеном дугогодишњем
омладинском и синдикалном руководиоцу, у некадашњем главном граду Лике – Госпићу, оснивачу и првом предсједнику Удружења Госпићана Никола Тесла
у Београду, Милану Судару – Миши, учествовало је
шест екипа.
Већ у раним пријеподневним сатима, највјернији обожаваоци ове древне крајишке
игре предвођени Милорадом
Сударом Суђом, дошли су на
популарно бућалиште, на коме је и Мишо често играо и
дружио се са својим земљацима.
Са неколико ријечи, окупљенима се обратио Мило-

рад Судар, Мишин земљак
из Острвице, поред Госпића,
другар од дјетињства, са којим није био у родбинској вези, мада су у овом селу билe
само двије куће Судара. Пожелио је да као и до сада турнир протекне у најбољем реду, да није битно ко ће побједити, већ да су овдје сви добитници јер су наставили да
гаје једну традицију дугу пет
година. По традицији се породици Судар додјељује плакета од његових Госпићана,
а овога пута уручена је Ми-

шином рођеном брату Јовану Лоли Судару, за допринос
организацији овог турнира.
Турнир је свечано отворила
Мишина супруга Весна, изводећи почетно бацање буће.
Жребом је одлучено да
турнир отворе екипе Далмоши и Орлови. Предвођени Владимиром Црнобрњом
Кисијем и Мирком Кнежевићем, касније проглашеним
најбољим играчем турнира.
Помало неочекивано Орлови
су савладали своје противнике убједљиво 21:13.

ГЕНИ СУ ГЕНИ
– Захваљујем се свим учесницима, такође и онима који су
на било који начин подржали овај турнир, како бисмо се
сви заједно подсјетили успомене на мога оца. Драго ми
је што овдје има оволико људи и што такмичење протиче
у спортском духу, али и подсјећању на мога оца који је
заиста волио овај спорт. Драго ми је што се и кћерка
заинтересовала за ову игру и што је са пажњом прати –
рекла је Меланија Судар, Мишина кћерка.

Eкипа Тесле убједљиво je
савладала фаворизовану Лику са 21:11, док је у најузбудљивијем мечу, у фото финишу, Прљеву измакла побједа од „лавова” са Бежаније.
Коначан резултат овог меча
био је 21:19.
Вољом жреба Орлови су
директно ушли у финале, а
Тесла, након сјајног првог
меча није успјела да добије Лавове. Резултатом 21:13
момци са Бежаније ушли су
у финале гдје су их сачекали одморни Личани и убједљиво поразили са резултатом 21:10.
Мада резултат на меморијалима није у првом плану побједници су се искрено
обрадовали овој титули добили пехар и медаље, а наредних годину дана њихове витрине красиће и велики прелазни пехар. Одмах се прешло и на додјелу признања,

УЧЕСНИЦИ ТУРНИРА
ОРЛОВИ

ПРЉЕВО

• Владiмир Црнобрња Киси
• Стево Вуксан
• Мирко Кнежевић

Стево Шијан
Стево Грбић
Дмитар Пуповац

ЛАВОВИ

ДАЛМОШИ

Сава Николић
Драган Мојсев
Његомир Потежица

Бранко Драговић
Јово Стојић
Славко Лежаја

ТЕСЛА –ГОСПИЋ

ЛИКА

Бранко Мандарић
Никола Тесла
Жељко Дробац

Милорад Судар Суђо
Милан Контић
Слободан Шарац

а затим на пригодну закуску
и „анализу” сваког потеза.
Наредни турнир заказан је
на истом овом мјесту, у исто
вријеме 2022. године у нади

да ће бити још више екипа и
оних који ће испратити турнир јер свакако човјек по коме се зове је то заиста и заслужио.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

ОДРЖАН 2. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У БИЛИЈАРУ СЈЕЋАЊЕ НА ДАЧУ
акон годину дана паузе,
Н
због познате ситуације са
корона вирусом, у организацији ЗУ Грачац –Лика и КСИОЦ Тесла, у просторијама Дома РВИ у Београду, одржан је
пети по реду Тесла опен, односно други меморијални
турнир Сјећање на Дачу. Дамир Радусин
– Дача је један од
оснивача КСИОЦ
Тесла и велики заљубљеник ове игре,
за коју је Никола Тесла рекао „да је то најсуптилнија игра перфекције
и логичности, саткана од ша-

»»Дамир Радусин – Дача био је један од оснивача КСИОЦ Тесла и велики заљубљеник у билијар
ховске комбинаторике, закона физике и изванредне пове-

ОРГАНИЗАТОРИ: НИКАД ЈАЧИ ТУРНИР
У оваквим ситуацијама ријетко истичу појединци,
ипак, треба признати да су највећи терет приликом
организације овог окупљања, на својим леђима, поднијели
Рајко Кесић и Жељко Дробац Бувац.
– Турнир никада до сада није био масовнији и никада
учесници нису били јачи по квалитету, а побједио је
најбољи. Била ми је част да сам као и прошле године играо
са њим у финалу. Што се Даче тиче, ми смо дали завјет да
ћемо Тесла опен турнир посветити њему и сматрам да смо то
и радили на прави начин – истакао је Рајко Кесић.
Организацијом и свим оним што је пратило турнир
задовољство није крио ни Жељко Дробац.
– Овај турнир је организован по узору на најквалитетније
у Београду, а лично сам изненађен одзивом и квалитетом
играча. Оно што ме ипак највише радује да је све завршено
у фер-плеј игри, понашању на највишем нивоу и што ме
можда мало и „забрињава”, да смо сами себи подигли
љествицу за наредно окупљање – истакао је Дробац.

заности човјечјег ума и тјелесне моторике”. На овогодошњем турниру учешће је узело 16 играча, а најбољи међу
њима, овог пута, био је и један од најискуснијих Драган
Ћелић, такође велики поборник ове игре.
Част да отворе овај турнир
припала је Дачином сину Милану и Стефану Ђекићу, који
је заједно са братом близанцем Николом и оцем Новицом, дошао из Куле, како би
својим учешћем допринијели
да овогодишње окупљање буде на што вишем нивоу. Након
врло изједначене игре у даље
такмичење пласирао се млађи Стефан.
У даљим елиминацоним
борбама Ђуро Пјевач је савладао Николу Ђекића, Ра-

доје Нерић, који је дошао из
Сирогојна, Госпићанина Владу Црнобрњу. Најпријатније изненађење приредиио је
Милорад Судар пласманом
у полуфинале, а неизвјесна
борба водила се између најстаријег учесника турнира
Душана Белојевића (86) и
Новице Ђекића коју је добио овај други.
У наредни круг пласирали
су се релативно лако Рајко Кесић и Драган Ћелић, а континуитет добре игре одржали су
до краја турнира пласманом
у финале.
Ђури Пјевачу је финале измакло након неизвјесне борбе, али је зато релативно лако
у борби за треће мјесто савладао Судара. Поновио је прошлогодишњи успјех и још јед-

ном показао да умије руковати билијарским штапом.
По завршетку турнира, сви
учеснци заједно са члановима Управног одбора ЗУ Грачац –Лика Илијом Маричићем, Петром Драгичевићем и
Миланом Контићем Пиштом,
руководиоцем тима за спорт
овог удружења, су се преселили у просторије клуб-ресторана Тесла гдје је одржано свечано проглашење побједника и
ручак који су сами учесници
финансирали.
Прије уручења награда
присутнима се обратио Милан Радусин, Дачин син, захваљујући се свим присутним
што су се окупили на овом
турниру. Радусин је истакао
да му је драго да његов отац
није заборављен од његових

другова и саиграча са билијара и да се нада да ће ова традиција бити настављена и даље.
У име играча, присутнима
се обратио побједник турнира Драган Ћелић који је изразио задовољство организацијом турнира, начином како
је припремљен и одржан. Нагласио је да је овај сусрет испунио своју основну сврху, а
то је сјећање на Дачу. Ћелић,
који води један од најбољих
билијарских клубова у Србији
Пул, чије је сједиште у истоименом билијар кафеу на Ретензији у Земуну, истакао је на
крају да је баш у тим просторијама Дачо увијек био радо
виђен гост, а свој говор завршио ријечима, видимо се догодине на истом мјесту.
ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

30 ЗАВИЧАЈ

СРПСКО КОЛО АПРИЛ—MAJ 2021.

Зашто је угушена побуна у 106.
пјешадијском пуку краљеве војске?
едан од мање познатих догађаја наше проЈдијског
шлости је побуна у 106. резервном пјешапуку југословенске краљевске војске.
Ова јединица је имала сједиште у Карловцу, а побуна је била дио планова за разбијање Југославије. Побуна је угушена, али
овај догађај недвосмислено показује озбиљно учешће ХСС-а, а и њеног вође др Влатка
Мачека у плановима за разбијање Краљевине Југославије.

ПОБУНА У ВРИЈЕМЕ ПРОГЛАШЕЊА
БАНОВИНЕ ХРВАТСКЕ

РЈЕШЕЊЕ: смак, тено, Олиб, Јами, анал, Сливница, реликти, ђорно, ЈХ, ЕТ, Аврам, ватра,
Е, Ира, чкаљ, ћ, Бренан, изловити, лавић, К.

Југославије и, још прије, у
њој исписана „правила о ђачком учењу из владања” из тог
доба.
Ја нећу бити добар историчар и нећу анализирати овај
документ, већ ћу исписати неколико ових правила, па нека
свако извуче закључак по својој вољи о некадашњим школама, некадашњој просвјети…
и некадашњим нама. Па, подсјетите се, пред спавање, или
јутром, те „мрачне прошлости” и неких давно заборављених ријечи и врлина, правила
понашања и кодекса части –
који нас је чинио витезовима
у опанцима. И да се, посебице, поучимо поруком с краја овог правилника и да нам,
у исправљању кривих Дрина
овог свијета, не промакне да
будемо Људи.
1. Владај се у кући, школи
и ван ње онако како доликује васпитаном дјетету и клони се свега што је штетно по
твој углед, здравље и достојанство. Старији ђаци треба
да буду млађима увијек као
лијеп примјер.
2. Говори увијек истину и

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА АУТОРА

Правила о ђачком учењу из
владања у Краљевини Југославији
хрпи старих докумената
према друговима и другаУ
пажњу ми привуче ђачрицама. Ако дође и до разка књижица из Краљевине
мирица, опрости увреду и не

буди искрен, пажљив, скроман и љубазан према сваком. Лагање, претварање и
неискреност нису достојни
ученика.
3. Све своје ђачке послове свршавај на вријеме, тачно и увијек их ради савјесно
и са љубављу, јер само такав
рад носи задовољство и води
напретку.
4. Увијек пази на чистоћу
тијела и одијела. Не долази у
школу прљав, неумивен и неочешљан. Одијело мора бити
скромно али чисто.
6. Увијек буди пажљив

обрачунавај се са другом, нарочито се не обрачунавај тучом и увредама.
7. Увијек поздрављај старије на улици и наставнике
у школи или на улици скидањем капе (мушкарци) или
поклоном (дјевојчице).
11. Извршуј напомене
свога друга редара, јер ћеш
и ти бити редар. Дужности су
редара: 1) да читају молитву
пред почетак првог и на свршетку посљедњег часа; 2) да
се старају да буде сав потребни школски прибор на свом
мјесту и у реду (…)
16. За сваки ученички неоправдани изостанак новчано се кажњава родитељ. Зато
увијек походи школу.
21. Увијек се сјећај да си
ђак и да се васпитаваш за доброг члана нашег народа и
наше државе, Краљевине Југославије.
Само ће истинољубиви,
радни, тачни и добри ђаци
бити доцније такви исти и
грађани, а такве грађане и
људе тражи од њих њихов
Краљ, Држава и Народ.
НЕМАЊА ДЕВИЋ

Миле Бјелајац у тексту Глински крај 1938
–1941. и забринутост за опстанак Југославије,
пише да су војни обвезници са овог подручја у предвечерје Другог свјетског рата позивани на двомјесечне војне вјежбе у јединице
распоређене на подручју Кордуна и Баније.
Једна од ових јединица је био и 106. резевни пјешадијски пук са сједиштем у Карловцу. Овај пук је активиран у јесен 1939. године и том приликом је избила побуна у овој
јединици. Побуна је угушена јер се активни
дио гарнизона супротставио побуњеницима.
Избијање ове понуде се поклопило са проглашењем Бановине Хрватске. Ова побуна је
била наставак инцидената који су изазивали сумњу да проглашење хрватске бановине неће задовољити хрватску страну и смирити политичко стање у земљи. ХСС је 1932.
године основала Хрватску сељачку заштиту
као организацију која ће се формално бавити заштитом сељака од елементарних непогода, а касније је основана и Хрватска грађанска заштита, која се бринула о заштити
функционера и скупова ХСС-а.
Након проглашења Бановине Хрватске
ове паравојне формације се укључују у репресивне органе заједно са полицијом и жандармеријом. Истовремено су појачани напади на Србе и југословенски оријентисане Хрвате од стране ових паравојних формација.
Др Бјелајац пише да је стање било тако тешко да су официри југословенске војске тражили премјештај из хрватске бановине или
су слали своје породице на сигурно.
Побуна у 106. пуку је имала другачији карактер, а о овој побуни је драгоцјено свједочење оставио Станко Опачић Ћаница у својој књизи Србин у Хрватској.

НЕУГОДНИ СВЈЕДОК ЋАНИЦА

Станко Опачић је случајно постао свједок немира у 106. пуку, јер је због градње
задружног млина на ријеци Радоњи у пратњи четворице задругара отишао у Карловац.
Путем су наишли на бившу домобранску касарну у којој је био 106. пук. Пред касарном су срели резервног поручника Милу
Мартиновића (по занимању учитељ, родом
из Крстиње). Из касарне је допирао звук оргија, пјесама и галаме, а кроз прозор су бацане празне стаклене флаше.
Ћаница је упитао поручника Мартиновића шта се то дешава, а он му је забринуто
одговорио: „Мој Ћаница, нити ја, нити штаб
знамо шта је, само видимо да не ваља. Него продужи. Боље да ту не стојите”. Касније
се испоставило да је у питању пажљиво
припремана побуна.
Након неколико дана Ћаница је позван на
саслушање у Окружни суд у Карловцу јер је
неко за побуну окривио комунисте. Ћаница је
у то вријеме сметао представницима власти
због градње задружног млина, а будући да
је сматран за комунисту и да се у вријеме
побуне случајно нашао испред касарне, то је
искориштено за покретање тужбе. Истрага се
одужила на неколико мјесеци, а Ћаница на
крају ослобођен оптужби. Од свог адвоката
др Вујичића је сазнао да је неко за побуну
окривио комунисте, али се испоставило
да су прави кривци припадници Мачекове
заштите, па је Мачек уложио много труда
да се цијели случај заташка. Ово је Ћаници
касније потврдио и поручник Мартиновић
који је као тајни члан КП поуздано знао да
комунисти нису уплетени у побуну.
Након рата се сазнало за прави повод
ове побуне. Вођа ХСС-а др Влатко Мачек
је 26. априла 1939. године са италијанским

ФОТО: ВИКИПЕДИА

ПОСЉЕДИЦЕ ТАЈНОГ УГОВОРА ВЛАТКА МАЧЕКА СА ИТАЛИЈАНИМА

» Влатко Мачек се додворавао Мусолинију
министром спољних послова грофом Ћаном
потписао тајни уговор. Тај уговор је имао
осам тачака, а потписали су га гроф Ћано
и Мачеков представник инжињер Амадео
Карнелути.
Ћаница пише да је уговор био таквог
карактера да га је могао потписати и сам
Анте Павелић јер се у уговору помиње побуна
против власти Краљевине Југославије и
инфлитрација Италије. При томе српски
народ уопште није спомињан у уговору иако
се знало да Срби чине трећину становништва
и никад не би без обзира на страначку
припадност (самосталци и радикали)
пристали на учешће у разбијању Југославије.
Мачек је организовањем побуне 106.
пука требао показати Мусолинију да има
довољно утицаја и могућности да изврши
своје уговорне обавезе.
Поред ове побуне у Карловцу изведена је
и једна побуна у Славонији, али је Мачек све
заташкао након договора о формирању нове
краљевске Владе са Драгишом Цветковићем.

СЛАВКО КВАРТНЕРНИК НА ЧЕЛУ
ТАЈНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ХСС је антијугословенску и антисрпску
политику тајно водио још у вријеме Стјепана
Радића. То показује једна од највећих
шпијунских афера на подручју Краљевине
СХС, која је избила након што је 1923. године
на италијанској граници ухапшена Даница
Андролић, лична секретарица Стјепана
Радића.
Том приликом су откривена документа
која откривају постојање озбиљне субверзивне
тајне организације, која је имала сједиште
у Загребу и јаке испоставе у Вараждину,
Вировитици, Скопљу, Битољу и Дебру (одакле
се ширила према Албанији).
На челу организације се налазио Славко
Кватерник, а чланови организације су поред
официра биле и високорангиране особе из
сфере политике, банкарства и индустрије.
Кватерник је био дио тајне организације коју
је основао некадашњи хабзбуршки генерал
Стјепан Саркотић. Његова организација је
окупљала некадашње чланове 42. „вражије”
домобранске дивизије, а један од чланова ове
дивизије је био и др Влатко Мачек, насљедник
Стјепана Радића на челу ХСС-а. Саркотићеву
организацију је 1929. године преузео Анте
Павелић, а бројни франковци и усташе су
легално дјеловали у овкиру ХСС- а.
Организатори неуспјешне побуне 106.
резевног пука нису заборавили Србе који
су 1939. године својом акцијом пореметили
Мачекове планове.
Након слома Краљевине Југославије у
Априлском рату 1941. године, велик број
Срба из састава поражене југословенске
војске је издвојен и послан у заробљеничке
логоре у Њемачкој. Петар Зинаић у књизи
Геноцид на Кордуну и околици 1941–1945.
пише да су организатори угушене побуне
у Карловцу настојали да се сви заробљени
чланови 106. пука ликвидирају у Њемачкој.
Зинаић у својој књизи наводи три војника са
подручја котара Војнић који су као чланови
овог пука изгубили живот у њемачким
логорима: Михајло М. Ерор (30, из Клокоча,
војник 106. пука, умро од посљедица тешког
живота у логору у Њемачкој), Миле С. Ерор
(38, Клокоч, војник 106. пука, убијен у
логору у Њемачкој) и Стеван Вулетић (28, из
Михољске, војник 106. пука убијен у логору
у Њемачкој).
ПЕТАР ЖИВКОВИЋ
КОРДУНАШКА ЧИТАНКА
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ОБНОВИМО ХРАМ СИЛАСКА
СВЕТОГ ДУХА У УНИШТИМА

Ц

ПИШЕ: ДРАГАН УТРЖЕН

рква Силаска Светог Духа на апостоле,
Епархија далматинска, црквена општина Врлика, једна је од посљедњих која
није обновљена након страдања и потпуног
уништења црквеног инвентара у постратном
периоду. Смјештена је на обронцима планине
Динаре у мјесту Уништа које административно припада Федерацији Босне и Херцеговине.
Одвајкада припада црквеној општини Врлика,
односно Епархији далматинској, са вјерским
и административним центром у Шибенику.
Епархија далматинска имала је током различитих периода јурисдикцију и над вјерским
објектима у западној Босанској Крајини. На
горњем току ријеке Цетине смјештен је манастир Драговић који датира из 14. вијека, а
представља духовни центар православних у
овом дијелу Далмације.

ЗВОНО НЕКАД
ОДЈЕКИВАЛО ТРОМЕЂОМ

Црква Силазак Светог Духа на апостоле у
мјесту Уништа на планини Динари интезивније је обнављана током периода Аустроугарске, када овај храм доживљава ренесансу поставши и културно-образовни центар у коме
се поред литургије одвија и школска настава
учења српског језика и писма.
Обнова црквe из тог периода карактеристична је по изузетној архитектонској пластици мјешавини романског и барокног стила.
Као израз економске експанзије и духовног
уздизања Срба овог краја мјештани Уништа
приуштили су импресивно црквено звоно изливено у сплитској ливници карактеристично
по свом далекометном оглашавању, јединствено квалитетном тону, на просторима Тромеђе,
а можда и шире. Током оглашавања звона са
ове цркве на Динари, оно се чуло у сусједним
мјестима Црни Луг и Врлика.
Кроз дуги средњовјековни период владавине различитих политичких уређења Уништа
се налазе на граничном прелазу роба и услуга, а пашњаци на Динари бивају најјача економска грана. На динарским пашњацима током средњовјековног периода који се одржао
до пред крај двадесетог вијека на испаши се
налазило преко 200.000 грла различите стоке.
Економски напредак и духовно уздизање
православни Срби мјеста Уништа овековјечили су пред крај осамнаестог вијека кроз обнову Цркве Свете Тројице.
У истој је и почело описмењивање вјерника који ће широј друштвеној заједници дати
неизбрисив траг током живота односно двадесетог вијека. Због геополитичко-економског
значаја, Уништа током двадесетог вијека као
и у прошлим вјековима бивају предмет интересовања великих политичких аспирација у
остваривању геополитичке доминације.
Већ почетком двадесетог вијека настају
економске и политичке миграције углавном
ка већим административним центрима, економски просперитетнијим индустријским
срединама.
Уништани никад нису заборављали свој
родни крај и своју светињу. Било је оних који
су услијед Великог рата и заробљеништва
пропутовали Русију, Кину и Јапан, али родна груда је увијек била важнија од свега. Почетком друге половине двадесетог вијека ове
крајеве карактерише одлив становништва услијед Аграрне реформе. Нова улога Уништа

захваљујући геополитичком положају и улози
у НОР-у од овог малог, али значајног мјеста на
планини Динари створиће импресивну туристичку дестинацију јачајући инфраструктуру
која углавном свој стратешки развој базирала
на Далмацију односно јаке индустријске центре Сплит и Книн.
У том окружењу идеолопоклоничке застрањености пред крај двадесетог вијека вјерници и свештенство бивају физички прогоњени, па чак и ликвидирани под никад разјашњеним околностима. Уништа пред крај двадесетог вијека опет постају поприште великих
геополитичких аспирација услијед чега страдају појединци како би се одржала лажна истина и симулирала мултиетничка хармонија.

РУШЕВИНЕ КАО СИМБОЛ СТРАДАЊА

Храм Силаска Светог Духа на апостоле
данас се налази у рушевинама, симболично
показује страдалнички пут, након духовног и
моралног пада услијед одбацивања исконских
традиционалних вриједности, вјере у Господа Исуса Христа.
Божјом промишљу, вјерници, људи добре
воље покренули су иницијативу за обнову ове
православне светиње на Динари. Прикупљају
се неопходна новчана средства за грађевинске радове и донације како би овај свети храм
привели намјени у којем ће се служити света литургија. Обнављањем овог светог храма
Цркве Силаска Светог Духа на апостоле обнављамо себе у Христу кроз свету евхаристију
са вјером да ће наша светиња васкрснути на
Динари и бити мјесто наших сусретања у будућем времену.
Апелујем на све људе добре воље да помогну обнову наше православне светиње, као и
на власти у Босанском Грахову да обнова цркве у мјесту Уништа буде у плану. Поред права и неприкосновености приватне имовине,
права према Анексу 7 Дејтонског мировног
споразума нема повратка Срба на простор
општине Босанско Грахово, као што нема ни
обнове имовине у мјесту Уништа уништене
од јединица хрватске војске током и послије
војне операције КОЗЈАК 95.
Поред свега наведеног свједоци смо
бесправне експлоатације приватне имовине,
посебно у Уништима, гдје се то спроводи већ
деценијама из сусједне Републике Хрватске
без икаквог правног основа и надокнаде штете власницима имовине.
Искрено се надам да ће наш глас који
преноси истину стићи до свих оних који су
у структурама друштвених система одлучивања и спровођења воље грађана, како бисмо
им указали на обесправљеност, дискриминацију и покушај преотимања прије свега приватне имовине која је у савременом свијету
неприкосновено право појединца.
Затим узурпација ширег простора јужно од
Уништа, државне територије у пограничном
простору, по дубини и до четири километра
према Црном Лугу односно Федерацији БиХ
од стране појединаца, организација из Републике Хрватске.
Исто тако надам се и вјерујем да ће мјештани Уништа поред ентузијазма, воље и жеље
да обнове своју имовину као и своју светињу,
бити заштићени од државе чији су држављани. Њених институција система да безбједно
могу улазиту у приватни посјед, лишени страха који се перманентно пласира из одређених
структура и појединаца којима није у интересу да Срби поврате право уживања над узурпираним приватним власништвом и право да
својом имовином безбједно управљају..
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ДОБРОВОЉНИХ ПРИЛОГА:
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ВАСКРС У ЗАВИЧАЈУ: ЛИКА, СЈЕЋАЊА НА СРЕЋНА ВРЕМЕНА

Држава штити вукове, док су
повратници препуштени сами себи
С
ваке године с прољећа користим прилику да један
од највећих хришћанских
празника ВАСКРС проведем у завичају. Мој завичај
је Лика и то крај поред извора ријеке Зрмање, општина
Грачац. То је иначе територијално највећа општина у
Републици Хрватској, али са
најмањим бројем становника по км². Из овог краја одлазило се и раније у потрагу за
бољим животом, али је акција хрватске војске и полиције
Олуја у августу 1995. године
била пресудна да готово све
становништво крене у избјеглиштво. Већина оних који су
остали трагично су завршили
и више нису међу живима.
Сваки долазак буди сјећање на нека срећнија времена. Иако је то углавном планинско подручје постојали су
основни услови за живот. Уз
обраду посне земље, бављење сточарством била је главна грана привреде. Послије
Другог свјетског рата многи
су нашли запослење у Грачацу и Книну и тако додатно поправили кућни буџет.

ПУСТА ЗЕМЉА

Послије акције Олуја и
прогона, ријетки су они који су се вратили. Углавном
су то старачка домаћинства
која живе од скромних пензија или социјалне помоћи.
Земља се више не обрађује, а
сточни фонд сведен је на минимум. Али у задње вријеме
на ово подручје стиже стока
из других крајева на испашу,
што даје наду да све није изгубљено. Корист је што се тако чисти напуштена земља од
трња и шипражја, а равније
површине се косе за храну
стоци преко зиме.
Тако је ове зиме пристигло више од стотињак крава
са подручја Грачаца са својим чобанима, али посебна атракција је пас посебне
расе који слободно вријеме
користи обилазећи ријетке
повратнике. Овдје је ријеч о
канмгалском псу за кога кажу да није само савршен чувар стоке јер је способан и да
се са вуковима ухвати у ко-

штац, а опет довољно њежан
и толерантан да обожава игру
са дјецом. Велика је штета
што није био чувар оваца у
Штикади код Грачаца, гдје су
недавно вукови подавили читаво стадо од близу сто оваца.
Остаде домаћин и без оваца
и прихода од чега је живјела
његова повратничка породица. Али ипак нашао се неки
ловац да убије вука и разапне га на таблу гдје се помиње
општина Грачац. Мала утјеха за учињену штету али ће
услиједити велика казна уколико се пронађе онај који је
починио тако „страшан злочин”. По хрватском закону,
вукови су заштићени за разлику од свих других који тамо живе и који зато напуштају ово подручје у све већем
броју. На крају ће се десити
да ће остати само вукови, а
познато је да је Лика још од
старих времена била земља
вукова, по којима је добила
и своје име. Вук је ушао и у
народну пјесму и за њега се
навија иако то ничим није
заслужио.
Постоје и они који се
противе да се користи ово
земљиште за испашу, иако
нија лако разумјети такво понашање. Овакво стање требало би толерисати док се не
пронађе неко друго рјешење и изнова ово земљиште
не припреми за обраду и садњу неких усјева, а засигурно

ПУТЕВИ ИЗ ВРЕМЕНА АУСТРИЈЕ
Основни проблем и даље представља слаба повезаност јер
су путеви запуштени и лоше се одржавају. Док је у сусједној
општини Книн тај проблем углавном ријешен, ово подручје
има путеве још из времена Аустрије. Тако мјештани са
правом кажу да није било Марије Терезије и Фрање Јосипа
ни до данас пут не би добили.

ФОТО: ПРИВАТНА АРХИВА АУТОРА

РУШЕВИНЕ ОПОМИЊУ НА СУДБИНУ СРБА ВРЛИЧКЕ КРАЈИНЕ

би кромпир био лички бренд
који би нашао своје мјесто и
на свјетском тржишту. Али у
оваквим условима тешко је
очекивати да ће се то догодити у скорије вријеме.

ЛОВ ВАЖНИЈИ
ОД ПУТНЕ МРЕЖЕ

Ово је иначе сада ловно
подручје изнајмљено неком
подузетнику из Сиња, па им
свакако није у интересу да
се изради путна мрежа јер за
лов углавном користе теренска возила. Али ако се овакво
стање не промијени послије
оних који су овдје вјековима
живјели нестаће и шумске
животиње, и све ће се вратити
у стање у коме се ово подручје налазило прије него што
је настањено. И тако неко се
спрема да стигне на Мјесец, а
становници планинских села
Прљева и Прибудића не могу
доћи ни до својих кућа. Можда би било једино рјешење
да се након изградње моста
на ријеци Зрмањи продужи
тај правац до мјеста Бендер
у општини Книн, и тако би
добили међужупанијски пут
који би коначно повезао двије
жупаније и двије регије. Али
ово нека буде задатак за новог потпредсједника хрватске
Владе из редова српске заједнице који је родом из Шибеника и да тако остане запамћен као неко ко је успио ријешити вишедеценијски проблем ових мјеста.
И тако Васкрсни празници брзо прођоше, а да се природа још није пробудила. Једини стални оркестар је цвркут птица које уз преостале
дивље животиње користе ово
напуштено подручје.
МИЛОЈКО БУДИМИР

БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

СРПСКО КОЛО
Уколико желите да добијете свој примјерак
Српског кола позовите број дописништва
у Новом Саду 021/ 66 13 600
Радним данима од 9 до 16

ФОТО: КК ХЕРЦЕГОВАЦ

ssr.org.rs

» Дангубић Стојан, Вуковић Владимир, Аничић Марко, Калањ Радован, Радовановић Предраг, Симић Никола, Турањанин Милош, Бранковић Марко, Пудар Милош, Кисић Радомир, Стојачић Стефан.
Пудар Недељко, Стојановић Душан, Десница Данило, Дангубић Ратко, Пилиповић Александар, Теофановић Урош, Пешић Никола, Шиник Игор и Стојачић Страхиња.

Г

РЕНЕСАНСА КОШАРКЕ У ГАЈДОБРИ

ајдобра није обично српско село. У њему живи
око 2.500 људи, а како
је држави подарила 47 доктора наука са правом носи епитет српске Сорбоне. Шетајући овим селом у коме се може чути ијекавица и изворни
херцеговачки говор, немогуће је не примијетити велелепну Цркву Светих Петра и Павла. Са друге стране улице је
спортска сала, велика толико
да може да прими све мјештане овог села. У присуству највиших покрајинских функционера, свечано је отворена
баш на храмовну славу љета
Господњег 2018. године. Био
је то преломни тренутак у коме је након 40 година од оснивања васкрсао КК Херцеговац.

СТОЈАН ДАНГУБИЋ
НАЈЗАСЛУЖНИЈИ
ЗА УСПЈЕХ

За реанимацију клуба најзаслужнији је некадашњи његов играч Стојан Дангубић,
данас директор једне од нају-

гледнијих српских компанија
Алинг Конел, који је изабран
за предсједника клуба.
Није било дилеме ни око
избора тренера, па је повјерење добио Гајдобранин Радомир Кисић, искусни стратег
који је у својој каријери водио
бројне прволигашке екипе у
Србији, у Босни и Херцеговини. Постављање тренера који
је познат по гвозденој дисциплини и жестоком преданом
раду јасно је свима ставило до
знања да амбиције нису мале.
Кошаркашка ренесанса у
Гајдобри започела је у априлу
2019. године. Играње у Трећој
српској лиги завршено је без
пораза и 15 уписаних побједа.
Већ од јесени, у сезони
2019/20. Херцеговац у Другој српској лиги уписује 14
побједа и један пораз и убједљиво осваја прво мјесто у
својој групи.
Улазак у Прву српску лигу мотивисао је Гајдобране
да из своје групе у плеј-оф
дођу са максималним учин-

ХЕРЦЕГОВАЦ МЕЂУ ВЕЛИКАНИМА
Поглед на састав Друге лиге указује да
у њој данас играју екипе које су биле
познате и у старој Југославији, попут
некадашњег првака Пролетера из
Зрењанина. Остали учесници долазе
из великих средина попут Ниша, Новог
Сада, Суботице, Чачка, Крушевца, Пирота,
Бора... У кошаркашким кулоарима могла
су се чути мишљења да ће Гајдобра, као
мала средина и једина која не игра у седишту локалне
самоуправе одустати од учешћа у Другој лиги. Предсједник
клуба Стојан Дангубић каже да је свјестан да Гајдобране
чекају дужа путовања и значајно скупље такмичење.
- Потпуно смо свјесни реалности и чињенице да смо на
кошаркашкој мапи Друге лиге једино село, међутим,
то не умањује наше амбиције. Познати смо као клуб
који редовно измирује обавезе како према Савезу,
тако и према играчима. Жеља клуба је да будемо
препознатљиви по афирмацији младих играча. Њихов
напредак зависи од минута проведених у игри, а то
ће много лакше остварити у Херцеговцу, него у некој
другој средини. Примјер капитена Радовановића,
који је дошао из Билеће, је најбољи показатељ да је
наш клуб права прилика за таленте из Херцеговине
који долазе на студије у Нови Сад. Такође, надам се да
ће пандемија короне напокон стати и да ћемо уз помоћ
публике бити у горњем дијелу табеле - јасан је Дангубић.

КЛУБ РОЂЕН 1978. ГОДИНЕ

Прича КК Херцеговац започела је 24. октобра
1978. године. Група младих ентузијаста
предвођена професором Радивојем Пударом
окупила се у сеоској библиотеци гдје је донијета
одлука о оснивању клуба.
Прву званичну утакмицу клуб је одиграо у априлу
1979. године против екипе из Бачког Грачаца
када је забиљежена и прва побједа у историји
клуба резултатом 82:54.
У сезони 1981/82. клуб улази у Другу војвођанску
лигу гдје са учинком од 22 побједе, без пораза,
осваја титулу. У сезони 1995/96. Херцеговац
осваја Другу лигу Србије и остварује највећи
успјех у дотадашњој историји уласком у Прву Б
лигу Југославије, гдје се такмичи наредне двије
сезоне. Уласком у 21. вијек клуб долази на ивицу
егзистенције и гаси се, све до 2017. године.

ком, а у изузетно занимљивој
завршници убједљиво овјере
пласман у Другу лигу Србије.
Екипу je предводио капитен и најбољи стријелац Предраг Радовановић, који је уз
бекове Ратка Дангубића и
Душана Стојановића чинио
тројку која је у клубу од првог дана реоснивања клуба.
У другом колу Гајдобранима су се прикључили играчи озбиљне репутације браћа
Стефан и Страхиња Стојачић
и Марко Бранковић. Страхиња Стојачић проглашен је
за најбољег играча лиге.

» ПРВА СЛИКА КК ХЕРЦЕГОВЦА: Радивоје Пудар, Мирко Милићевић, Милован

Рундић Зимбо, Данило Пудар Мишо, Зоран Зубац, Рајко Домазет, Милован
Дамјанац, Бранислав Зубац, Спасо Комад. Чуче: Младен Стојановић Киз,
Раденко Ковач, Милан Бероња, Бранко Ивезић и Радослав Стојановић Бого.

Плејмејкер Урош Теофановић био је најбољи асистент
екипе. У спољној линији играли су још Никола Пешић, кога су само повреде омеле да у
потпуности покаже изузетно
кошаркашко умијеће и Милош Турањанин, сјајни шутер
из Нове Гајдобре.
Позицију крила, уз капитена Радовановића, покривао
је, вјероватно, најбољи шести
играч лиге Данило Десница.
На позицији крилног центра
неприкосновен је био Александар Пилиповић, ко-

ји је имао и највећи број минута на терену.
На центарским позицијама поред феноменалног
Марка Бранковића играо је
Никола Симић и најмлађи
играч екипе Игор Шиник.

ПОЗИВ КОШАРКАШИМА
ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Да је спреман за велике
домете КК Херцеговац је потврдио и пласманом у финале Купа Војводине у коме је
поражен од Војводине.
Тренер Радомир Кисић
каже да нема мотивације без
великих изазова, а колики је
крајњи домет ове екипе није
– Тешко је рећи који је
крајњи домет ове екипе. Раздвојеност од породице и рад
далеко од куће су ми постали напорни. Ускрснуће Херцеговца сам доживио као
изазов. Желим да деценијама стицано искуство примијеним у родном мјесту и
вјерујем да ћемо се и ове
године борити за сам
врх – поручује Ки-

» НАЈБОЉИ ИГРАЧ,

СТРИЈЕЛАЦ
И ТРЕНЕР:
Страхиња Стојачић,
Предраг Радовановић
и Радомир Кисић

ПРЕНОСИ УЖИВО
У времену пандемије
утакмице Херцеговца могле
су да се гледају уживо
путем друштвених мрежа.
Поред обиља информација
које педантно и редовно
ажурира Милoш Пудар,
може се уочити да је по
броју прегледа и коментара
очевидно да је популарност
клуба из Гајдобре присутна
међу Херцеговцима широм
свијета.

сић, који поред рада у КК Херцеговац, са великим успјехом
води своју школу кошарке за
дјецу у Новом Саду.
Најбољи стријелац Предраг Радовановић је од првог дана у клубу и привукао
је пажњу других и већих клубова, али упркос томе и наредне сезоне носиће капитенску траку.
– Играње у Гајдобри ми је у
огромној мјери помогло да се
лакше навикнем на нову средину, зато би сваком херцеговачком студенту кошаркашу
препоручио да крене истим
путем – рекао је Радовановић и додао да велику захвалност дугује и свом претходном клубу КК Хео, из Билеће.
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

