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Нада за 12.000 прогнаничких 
породица из Хрватске и БиХ 
да ријеше стамбено питање
П редсједница Владе Србије Ана 

Брнабић 11. марта је примила 
чланове Одбора за рјешавање 

стамбеног питања прогнаних Срба из 
Хрватске и Федерације БиХ и народ-
ног посланика Миодрага Линту. Том 
приликом они су премијерку упозна-
ли са проблемом више од 12.000 про-
гнаничких породица из Хрватске и 
БиХ које још увијек нису ријешиле 
своје стамбено питање, као и са дру-

гим проблемима прогнаних у проце-
су интеграције.

Премијерка Брнабић је исказала ра-
зумијевање за наведени проблем и ја-
сно навела да Влада има обавезу да свим 
прогнаничким породицама обезбиједи 
кров над главом. Она је истакла да је 
неопходно утврдити прецизан број тих 
породица, што ће бити приоритет у на-
редном периоду. Премијерка Брнабић 
је прихватила приједлог Одбора да се 

формира радна група коју би чинили 
представници њеног кабинета, Једини-
це за управљање пројектима (ЈУП), Ко-
месаријата за избјеглице и миграције, 
Града Београда, Одбора и народни по-
сланик Миодраг Линта. Радна група би 
требало да се оснује у најкраћем мо-
гућем року с циљем да предложи кон-
кретне мјере, активности и временску 
динамику рјешавања стамбеног пита-
ња прогнаних Срба.

Први корак: Утврдити тачан број прогнаничких 
породица које нису стамбено ријешене
У Влади Србије 25. мар-

та 2022. године одржан 
је први радни састанак на 
основу договора са преми-
јерком Аном Брнабић од 11. 
марта. 

Састанку су присуство-
вали Милош Поповић, шеф 
кабинета премијерке Брна-
бић и његов замјеник Нико-
ла Јовановић, комесар за из-
бјеглице и миграције Влади-
мир Цуцић са замјеницом 
Светланом Велимировић, 
директор Јединице за упра-
вљање пројектима (ЈУП) Ду-
шан Ковачевић са сарадни-
цима, секретар за имовин-
ске и правне послове Града 
Београда Татјана Парпура и 
начелник одјељења за ста-
новање Горан Благојевић, 
градска секретарка за соци-
јалну заштиту Наташа Ста-
нисављевић са сарадницом 
и виша савјетница при Ка-
бинету предсједнице Владе 
Србије у Јединици за импле-
ментацију стратешких про-
јеката, елетронских сервиса 
и развој е-управе Светлана 

Јовановић, народни посла-
ник Миодраг Линта, пред-
сједница Одбора за рјеша-
вање стамбеног питања про-
гнаних Срба из Хрватске и 
Федерације БиХ Драгица Ба-
бић и члан Одбора Душан 
Пилиповић.

Миодраг Линта се на по-
четку свог обраћања захва-
лио предсједници Владе Ани 
Брнабић што је показала ин-
терес да се проблем стамбе-
ног питања прогнаних лица 
из Хрватске и БиХ коначно 
ријеши на правичан начин. 
Напоменуо је да је међу про-
гнаним лицима позитивно 
одјекнула вијест да је пре-
мијерка примила делегацију 
Одбора за рјешавање стамбе-
ног питања Срба из Хрватске 
и БиХ и да је јасно рекла да 
Влада има обавезу да свим 
прогнаничким породицама 
обезбиједи кров над главом. 

Линта је истакао да је по-
требно да се у што краћем 
временском року стамбено 
ријеше све прогнаничке по-
родице које су остале испод 

црте на конкурсима за ста-
нове, сеоска имања, грађе-
вински материјал и монта-
жне куће; да се распишу јав-
ни позиви за станове, сеоска 
имања, грађевински мате-
ријал и монтажне куће на 
нивоу Србије за све прогна-
ничке породице које досад 
нису конкурисале за рјеша-
вање стамбеног питања; да 
се свим прогнаничким по-
родицама које нису имале 
формално статус избјеглог 
или прогнаног лица омогу-
ћи да конкуришу за рјеша-
вање стамбеног питања што 
до сада није био случај; да се 
максимално убрза реализа-
ција Регионалног стамбеног 
програма након објаве ко-
начних листа; да се прогна-
ничким породицама којима 
је истекао закуп у трајању 
шест мјесеци у откупну ци-
јену рачуна плаћање закупа 
након истека наведеног ро-
ка како стоји у Закону о из-
бјеглицама.

Милош Поповић потвр-
дио је став премијерке Бр-

набић са претходног састан-
ка који је одржан 11. марта 
2022. године да ће сви про-
гнани из Хрватске и Феде-
рације БиХ бити стамбено 
збринути који немају рије-
шено стамбено питање, као и 
да новац није проблем.

На крају састанка је, у 
складу са захтјевом преми-
јерке Брнабић, договорено 
да се утврди тачан број про-
гнаничких породица које ни-
су стамбено ријешене због 
потребе да се уради процје-
на трошкова.

Према подацима Комеса-
ријата за избјеглице и мигра-
ције има 5.912 породица које 
су конкурисале на неком од 
четири врсте јавних позива 
(станови, материјал, сеоска 
имања и монтажне куће) и 
које су након објаве конач-
них листа остале испод цр-
те. Поред тога, потребно је 
идентификовати прогнанич-
ке породице које досад нису 
конкурисале на јавне пози-
ве, а  у статусу су потребе за 
стамбено рјешавање.

Како је фабрика  
сломила породицу? 
Фабрика не служи томе да радник пристојно живи. 
Капиталиста ју је смислио да би он купио јахту, а 
комуниста да би будућем пролетеру, негдашњем 
сељаку, уништио стари свијет из кога га је отео. 
Фабрика је била и остала – и некад и данас – 
најзначајнији начин и метод, Божанство и Тлачитељ 
човјека отргнутог од земље, коријена, човјека 
вјечито уморног, човјека чији је живот – од вртића до 
старачког дома – фабрика. 
Да, та фабрика за којом данас плаче титоизам – она 
је била и остала разлог зашто нестајемо. То је просто 
тако: након два огромна страдања у два свјетска рата, 
Срби (и Руси) су коначно престали да буду витални 
народи када су се преселили у фабрику (да ствар 
није само у идеологији већ у духовном поријеклу 
и капитализма и комунизма у напуштању Смисла 
говори нам примјер Запада – подједнако невиталног, 
подједнако окренутог раду и бесмислу, ефикаснијег у 
управљању материјом и још изгубљенијег у стварима 
Духа).

Та фабрика и тај „фића” разлог је зашто смо од 
породице која је богатство мјерила у дјеци дошли до 
броја дјеце коју нам „дозвољава” наше сиромаштво 
или богатство.  Та фабрика и то „благостање” су 
сломили кичму српског народа онако како Турци и 
Аустроугарска заједно са усташама нису успјели. 
Они су нас убијали и бацали по јамама – тек кад смо 
дошли до фабрике, почели смо сами да бацамо све 
низ ријеку и идемо у други свијет. Прађед који није 
знао за празник рада а није престајао да ради зато 
је посљедња генерација која је знала шта је живот 
који ти није диктирала ни Партија, ни Тржиште, 
генерација без празних ходова и вишка фантазије, 
без сексуалних фантазија и експеримената али са 
пуном кућом дјеце, без осјећаја да му је свугдје лоше 
и недостојно њега, земља безвриједна а сунце љепше 
негдје другдје. Када нисмо славили рад – радили смо. 
Када нисмо славили жену – поштовали смо је. Када 
нисмо живјели за забаву, имали смо радост. 
Славити зато данас носталгично  институцију због 
које нестајемо, ону у коју смо улазили као многобројан 
радостан народ а из ње излазили као уморни 
пролетери са максимално двоје дјеце – можда ништа 
не осликава тако силно аутодеструктивну природу 
наше дезоријентисаности. 
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Неовлаштени улазак 
у посјед некретнина
zzПосједник сам и власник више некретнина – пољо-
привредног земљишта (ораница, ливада и пашњака) 
на подручју Лике које сам наслиједио послије смр-
ти мог покојног дједa. Од мога одласка у избјегли-
штво, након Олује, почетком августа 1995. године, не 
користим те некретнине. Ових дана сам сазнао да су 
у посјед тих мојих некретнина ушла три корисника и 
да исте користе без икаквог мог одобрења. Провје-
ром сам утврдио да су те особе добиле и разне видо-
ве подстицаја за бављење пољопривредном прои-
зводњом и сточарством на тим мојим некретнинама 
од Агенције за плаћање у пољопривреди, рибарству 
и руралном развоју у Задарској жупанији. Како да по-
ступим према тим особама, односно како да их оне-
могућим у даљњем незаконитом кориштењу мојих 
некретнина које су узурпирали без икаквог мог одо-
брења и како да обавијестим наведену Агенцију која 
им је одобрила разне видове подстицаја за бављење 
пољопривредном дјелатношћу и сточарством на тим 
мојим некретнинама, да им ускрати незаконито одо-
брене подстицаје?  
Прво што је потребно да урадите је да писменим 

путем одмах обавијестите особе које су неовлаштено 
ушле у посјед ваших некретнина и исте користе без 
икаквог вашег одобрења, да кориштење тих ваших не-
кретнина одмах обуставе, уз упозорење да ћете про-
тив њих, уколико тако не поступе, поднијети кривич-
не пријаве надлежним органима у Републици Хрват-
ској, уз захтјев за накнаду штете коју сте имали њихо-
вим неовлаштеним кориштењем ваших некретнина.

Друго што је потребно да урадите је да о незакони-
том кориштењу ваших некретнина од стране особа ко-
је немају никакво ваше одобрење за кориштење ваших 
некретнина обавијестите наведену Агенцију и да од исте 
затражите да тим особама одмах обустави исплату да-
љих подстицаја и затражи од њих поврат досадашњих 
незаконито исплаћених средстава за те намјене. Наиме, 
у члану 118. став 4. Закона о пољопривреди Републике 
Хрватске, прописано је „Увјет уписа у Уписник пољо-
привредника је посједовање властитих или унајмљених 
пољопривредних ресурса (пољопривредног земљишта 
и/или стоке) и обављање пољопривредне дјелатности”. 
У ставу 5. истог члана прописано је „Пољопривредници 
уписани у Уписник пољопривредника обавезни су при-
јавити промјене у Уписнику пољопривредника о носи-
тељу и/или одговорној особи пољопривредника, називу 
пољопривредника, правном статусу пољопривредника, 
сједишту пољопривредника, располагању властитих или 
унајмљених пољопривредних и производних ресурса у 
року од 15 дана од настанка промјене на прописаном 
обрасцу захтјева за упис промјене Агенцији за плаћа-
ња”. У члану 120 став 1, алинеја 2. прописано је „Аген-
ција за плаћања на темељу поднесеног захтјева пољо-
привредника проводи поступак и издаје рјешење о: бри-
сању из Уписника пољопривредника”. У члану 144. став 
1. и 2, прописано је: „У случају неоправданих плаћања, 
Агенција за плаћања корисницима издаје одлуку о по-
врату средстава у складу с чланом 54. Уредбе (ЕУ) бр. 
1306/2013. Агенција за плаћања доноси одлуку о повра-
ту средстава којом од корисника захтјева поврат испла-
ћених средстава у сљедећим случајевима: – када је ко-
рисник остварио средства на темељу нетачних података 
и/или ако их је остварио противно условима и одредба-
ма овога Закона и прописа донесених на темељу њега 
– у случају административне погрешке настале прили-
ком одобравања или исплате подстицаја – ако се након 
извршене исплате подстицаја корисницима, на темељу 
накнадне административне контроле, контроле на те-
рену, накнадне контроле великих корисника подстица-
ја или инспекцијског надзора утврди неправилност коју 
је учинио корисник – ако не допусти обављање контро-
ле на терену и/или инспекцијског надзора”.

На основу напријед цитираних законских одредби да 
се недвосмислено закључити да је у Вашем случају неза-
конито поступила и наведена Агенција, када је особама 
које без икаквог вашег одобрења користе ваше некрет-
нине одобрила подстицајна средства за кориштење тих 
ваших некретнина, супротно напријед цитираним закон-
ским условима за одобрење подстицаја, које нису испу-
њавале те особе. ШПИРО ЛАЗИНИЦА, 

ПРАВНИ САВЈЕТНИК „ХЦИТ”-А НОВИ САД

• Хуманитарни центар за интеграцију и 
толеранцију (ХЦИТ) пружа бесплатну правну помоћ 
избјеглицама у Новом Саду, Војвођанских бригада 
17, сваке сриједе од 9 до 15 сати. 

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

  Војвођанских бригада 17, Нови Сад

СРПСКИ ПОВРАТНИЦИ СЕ НЕ ЗАДРЖАВАЈУ У 
ХРВАТСКОЈ, ВЕЋ ИДУ У РАЗВИЈЕНИЈЕ ЗЕМЉЕ ЕУ

Српски повратници све мање се враћају, ако то и раде, онда је 
то да би ишли даље према земљама ЕУ. На простору општине 
Грачац у овом моменту српских повратника има дупло мање  
него 2004. године. Наиме, млади људи који су се тада вратили 
видјели су да посла нема и упутили су се даље у иностранство, 
или се вратили у Србију. Угашена индустрија довела је до тога 
да људи немају гдје да раде. Јавна предузећа су углавном 
запослила раније насељено хрватско становништво, у великој 
мјери и прије повратка српског становништва.  
Проблем лоше или потпуно необновљене инфраструктуре 
постоји у свим мјестима у којима живе Срби повратници. 
Дијелом је уништена у рату или размонтирана и покрадена 
послије рата, а дијелом пропала због неодржавања. Саобраћајна 
и водоводна инфраструктура се преспоро обнавља, дијелом 
због слабе фискалне моћи повратничких општина, а дијелом и 
због мањка воље да се та питања ријеше. Нарочито су велики 
проблеми били у задарском залеђу и околини Бенковца. Може 
се закључити да без интервенције државе ови проблеми се 
не могу ријешити.
Међунационални инциденти су углавном ријетки и 
појединачни. Већи је проблем једне суптилне нетрпељивости 
која се пласира и промовише кроз одређене медије и тако 
подгријава и одржава стање конфликта ниског интензитета, 
које не дозвољава нормалан суживот. 
Србима у Хрватској је јасно да Србија има своје ставове 
које брани и заступа из вјерујем оправданих разлога као 
што Хрватска има своје. Али Срби у Хрватској не би требали 
да трпе због тога. Исто тако треба бити јасно да у таквим 
околностима Срби као национална мањина у Хрватској трпе 
повећану дискриминацију. То што се у задње вријеме дискурс 
значајно промијенио и постало могуће прозивати Србе и срп-
ске лидере у Хрватској, срамота је одговорних институција и 
хрватског правосуђа.

zzМилан Танкосић, Замјеник начелника Грачаца
 у разговору објављеном у Српском колу (март 2016. године)

zzДио текста на насловној страни четвртог  броја
СРПСКОГ КОЛА, објављеног 15. фебруара 1904. године

1904. 2016.ВРЕМЕПЛОВ СРПСКОГ КОЛА

ПРЕДСЈЕДНИК СРБИЈЕ УГОСТИО ДЈЕЦУ ИЗ РЕГИОНА

ВУЧИЋ: У СРБИЈИ ЋЕ ВАС 
УВИЈЕК ЧЕКАТИ ЉУБАВ 

Предсједник Републике Срби-
је Александар Вучић угостио је 
дјецу српске националности из 

региона и поручио им да је Србија њи-
хова земља у којој ће их увијек дочека-
ти љубав, одакле год да долазе. 

Предсједник Вучић је, цитирајући 
чувеног Мику Антића, који је написао 
стих да би се истински вољело треба од-
расти до дјетета, рекао да осјећа потре-
бу да им се извини у име свих одраслих, 
јер ниједан изазов који је пред њима ни-
су сами направили нити га заслужили. 

– Нису сви међу нама одраслима 
у свијету, одрасли до дјетета. Ниједан 
изазов пред вама нисте сами направи-
ли, нити заслужили, већ сте га насли-
једили од нас одраслих, али не и до-
раслих свему. Никада ниједно дијете 

није почело рат, срушило берзу, нити 
оставило на улици некога, без дома, 
родитеља и дјеце – казао је предсјед-
ник Вучић и поручио да је генераци-
ја одраслих дужна извињење за све 
што се дешава, што генерације дјеце 
одрастају плашећи се рата, несташи-
це хране, нуклеарне катастрофе. Он 
је истакао да је Србија данас оаза ми-
ра, стабилности и љубави, додајући да 
може то да каже у овом декадентном 
и узаврелом свијету, у којем владају 
хистерија и мржња. 

– Увијек на памети имајте љубав, она 
је као снага – ако је више трошите, ви-
ше ћете је имати. Гајите љубав, љуби-
те своје родитеље, другове, српски на-
род. Волите своју кућу Београд и свој 
дом Србију. Овдје ће вас увијек саче-

кати љубав – поручио је својим гости-
ма предсједник Вучић и захвалио њи-
ховим наставницима, који их, како је 
рекао, уче српском језику, култури, уче 
их да воле Србију, а од тога не постоји 
ништа важније. 

 У име дјеце из региона, Јована из 
Мостара је захвалила предсједнику на 
пријему, рекавши да су са њом још и 
дјеца из Вуковара, Куманова, Старог 
Нагоричана, Копра и да су сви срећни 
што су у Србији, што су кроз петоднев-
ни камп имали прилике да се друже, 
али прије свега обиђу знаменитости. 

 – Долазимо из различитих крајева и 
свако има специфичну причу, али сви 
имају заједничку љубав према Србији 
и свом народу и јаку жељу да очувамо 
свој идентитет – рекла је Јована.
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ВЕСИЋ: Историја нас учи о тијесним  
везама између Дубровника и Београда

ДУБРОВНИК  
И БЕОГРАД  
НЕКАД И САД

МАТИЈА БАН

 Године 1844. дошао је у Београд, гдје 
постаје васпитач кћери кнеза Александра 
Карађорђевића. Био је шеф прес-бироа и 
водио је послове националне пропаганде 
и члан Српске краљевске академије, а у 
исто вријеме један од најплоднијих српских 
писаца. По његовом имању и кући један дио 
Београда носи назив Баново брдо.

МЕДО ПУЦИЋ 

Рођен је 12. марта 1821. у Дубровнику, 
од оца Марка Пуцића и мајке 
Мандалијене Бундицере, у једној од 
посљедњих племићких породица, 
поријеклом из Херцеговине, српског 
рода. Био је васпитач младог кнеза 
Милана Обреновића у Београду, у 
периоду 1868—1874. 
 

ИРЕНА АРСИЋ: Матија Бан први предложио градњу Храма на Врачару
Посебан печат овом скупу дала 

је др Ирена Арсић, професор 
на катедри српске и упоредне књи-
жевности Филозофског факултета 
у Нишу. Она је истакла да се однос 
Дубровника и Београда мјери вије-
ковима, а да се почео усложњава-
ти када град на Дунаву и Сави по-
стаје српска престоница под деспо-
том Стефаном Лазаревићем. Она 
се осврнула на лик и дјело Матије 
Бана, како је рекла, најзначајнијег 
Дубровчанина у Београду.  

– Он је у Београд дошао из Тур-
ске, а то није било случајно. Бан се 
врло свјесно опредијелио да сво-
ју националну, политичку и кул-
турну мисију реализује у граду ко-
ји је сматрао центром јужног сло-
винства, како кажу Дубровчани, а 
затим и српског. Био је активан у 
политичким круговима и у мно-
гим тајним и јавним дјелатности-
ма везаним за ослобађање Балка-
на што је подразумијевало учешће 

у дипломатским мисијама. Поред 
тога, иницијатор је значајних кул-
турних достигнућа, аутор и оби-
мног драмског поетског и публици-
стичког дјела. Све то наравно није 
увијек наилазило на разумијевање 
српске, односно београдске среди-
не – рекла је Арсићева наводећи да 
је Бану замјерено што је испјевао 
оду султану, као и да је занемарио 
најмлађег Немањића – Светог Са-
ву. Он је тада предложио подизање 
храма на Врачару, а то свједочи до-
кумент који се чува у Архиву САНУ.

ПУЦИЋ И ФАБРИС ДОКАЗАЛИ 
ЉУБАВ ПРЕМА СРБИЈИ

Арсићева је потом истакла зна-
чај Меда Пуцића.

– Овај племић је стигао у Бео-
град са друге стране Европе задо-
јен пансловенством. Убрзо је испје-
вао еп Карађурђевка у коме је ис-
такао своје виђење српске истори-
је, а затим је штампао ћириличне 

списе из дубровачког архива у двије 
књиге, да би на крају био ангажован 
као васпитач младог и размаженог 
српског кнеза Милана Обреновића 
– рекла је Арсићева и додала да је 
остало нејасно због чега је (очито 
није био по вољи тадашњој династи-
ји) Пуцићу био забрањен улазак у 
Србију. Упркос томе, он је до краја 

живота истицао своју љубав према 
Србији. У широкој лепези знаме-
нитих Дубровчана у Београду Ар-
сићева је истакла и чувеног нови-
нара Антониа Фабриса, који је био 
познат по толерантности.  

– Управо та особина је утица-
ла да Фабрис добије Орден Светог 
Саве, а потом на Првом српском 
новинарском конгресу у Београду 
1902. буде изабран за потпредсјед-
ника. То га је дошло главе, ухапшен 
је одмах по доласку у Груж. За об-
јављивање пјесме Уроша Тројано-
вића Бокешка ноћ, посвећене мла-
дима Боке Которске, Антун је био 
у затвору гдје му се нагло погор-
шава здравствено стање – рекла је 
Арсићева. 

ЛУЈО ВОЈНОВИЋ ТРАЖИО
ПОСЕБАН СТАТУС ЗА ДУБРОВНИК 

Она је потом истакла истори-
чара писца и дипломату Луја Вој-
новића као представника наредне 

генерације истакнутих Дубровча-
на у Београду.  

– Обављао је разне дипломатске 
послове, а између осталога чест го-
дина је био васпитач Александра 
Карађорђевића. Испунила му се 
жеља да постане сенатор и са тог 
положаја је тражио да Дубровник 
добије посебно мјесто у оквиру Кра-
љевине Југославије. Послије Другог 
свјетског рата са истим приједло-
гом се обраћао Брозу, али наравно 
неуспјешно. Послије Другог свјет-
ског рата са истим приједлогом се 
обраћао Брозу, али наравно неу-
спјешно – рекла је Арсићева која 
је због ограниченог времена сти-
гла још да помене сликара Марка 
Мурата који је оставио дубок траг, 
не само због познате композиције 
Долазак цара Душана у Дубровник, 
него и као једног од оснивача бео-
градске умјетничко-занатске шко-
ле која касније прераста у Ликов-
ну академију.  

ЕПИСКОП ЈУСТИН: ДУБРОВАЧКА 
ЗАЈЕДНИЦА БИЛА НАЈПИСМЕНИЈА

Викарни епископ СПЦ Јустин Јеремић обра-
тио се присутнима у име патријарха Порфи-
рија и подсјетио да су Дубровчани као ненад-
машни трговци у вријеме владавине деспота 
Стефана Лазаревића препознали Београд 
као важно мјесто свог значајног дјеловања.
– Дубровачка колонија је годинама расла у 
дијелу града уз Дунав, а дубровачка заједни-
ца у 16. и 17. вијеку важила је за најписме-
нију у Београду. Прва књига у Београдској 
вароши Београдско јеванђеље одштампана 
је заслугом Дубровчанина Тројана Гундули-
ћа, а најстарија књига штампана на српском 
народном језику Српски молитвеник први пут 
је приказана широј јавности заслугом Мила-
на Решетара. И данас треба да се угледамо 
на Београђане и Дубровчане који су гради-
ли мостове између два града и два народа 
– закључио је Јеремић.

ТЕКСТ И ФОТО: ТРИФКО ЋОРОВИЋ

У свечаној сали Старог двора 
у српској престоници 24. 
марта 2022. године одр-

жан је научни скуп Дубровник и 
Београд некад и сад у организаци-
ји Удружења Наука и друштво. 
Овом скупу присуствовали су 
замјеник градоначелника Горан 
Весић, епископ викарни Српске 
православне цркве Јустин Јере-
мић, надбискуп Римокатоличке 
цркве Станислав Хочевар, профе-
сор Факултета политичких наука 
Драган Симеуновић као и велики 
број истакнутих научних радника 
и познавалаца ове проблематике.

ВЕСИЋ: УСКОРО ОТКРИВАМО
СПОМЕНИК МАТИЈИ БАНУ

Обраћајући се присутнима, 
Весић је истакао да није имао ди-
лему када су организатори пре-
дложили да Град Београд подржи 
организацију овог скупа те да је 
заједничка историја два града би-
ла запостављена, а однос Београ-
да и Дубровника на неки начин 
жртва дневне политике. 

– Потрудили смо се да се у по-
сљедње вријеме одужимо оним 
Дубровчанима који су дали свој 
допринос развоју Београда, не-
ки од њих су добили улице сада, 
неки раније, а управо се подиже 

споменик Матији Бану на Бано-
вом брду. У наредних неколико 
недјеља имаћемо споменик ка-
ко би Београђани сазнали по ко-
ме је Баново брдо добило име. То 
је само један од оних Дубровчана 
који су утицали на развој нашег 
града и дали свој велики допри-
нос како би Београд постао оно 
што је данас – рекао је замјеник 
градоначелника.

Весић је подсјетио да је недав-

но подигнут споменик Александру 
Дероку, чији се дјед такође доселио 
из Дубровника иако је био Итали-
јан, те да изучавајући своју истори-
ју све више сазнајемо о тијесним 
везама између Дубровника и Бео-
града и генерално Дубровника и 
свих словенских земаља. 

ГРАДОВИ ЖРТВЕ 
ДНЕВНЕ ПОЛИТИКЕ

– Надам се да ће овај научни 
скуп бити још један допринос то-
ме да наше везе посебно истакне-
мо. Скупштина града ће се потру-
дити да помогне штампање пу-
бликације са овог научног скупа, 
јер мислим да је веома важно да 
се о томе чита. Надам се да ћемо 
убудуће много чешће и отворени-
је говорити о утицају Дубровни-
ка у Београду – истакао је Весић.

Он је додао да смо нажалост 
били жртве дневне политике што 
за вријеме социјализма, када се 
то на други начин третирало, што 
послије тога, када се прича о ду-
бровачким Србима ставила у кон-
текст између Србије и Хрватске. 

– Надам се да ћемо о овом ди-
јелу наше историје много отворе-
није говорити и да ћемо посебно 
афирмисати дубровачке Србе ко-
ји су дали значајан допринос ра-
звоју не само Београда већ и Ду-
бровника, као што ћемо афир-
мисати и оне Дубровчане који 
су такође живјели у Београду, а 
нису били Срби, али су значај-
ни за наш развој. Ти људи су дио 
наше историје, дио историје на-
шег града. Они су дали свој ве-
лики допринос и треба о томе да 
разговарамо – закључио је Весић.

ХОЧЕВАР: НОВИ МОСТОВИ СТАРИХ ПРИЈАТЕЉА

Надбискуп Станислав Хочевар истакао је да се радује иницијативи 
која доприноси сазнавању историје, али и откривању нових 
могућности сарадње.
-У Београду сам 22 године и увијек изнова откривам стварности 
обиљежене дубоким и комплексним односима. Желимо да прије свега 
као ученици, а не као некакви господари историје, све више учимо из 
прошлости и растемо у интегралној мудрости  – рекао  је Хочевар.
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АНТУН ФАБРИС

На Првом српском новинарском 
конгресу у Београду 1902. био је 
изабран за потпредсједника, а 1903. на 
сплитској скупштини Српске странке 
у Далмацији постао је њен секретар. 
Значајно је допринио иницијативи 
да се 1901. године оснује Просвјетно-
привредно друштво Српска зора. 

ЛУЈО ВОЈНОВИЋ

Од 1904. до 1906. године био је 
учитељ и васпитач краљевића 
Александра Карађорђевића у 
Београду. Подржавао је политику 
намјесника кнеза Павла и 
залагао за рјешавање српско-
хрватског питања и противио 
федерализацији.

МАРКО МУРАТ

Његово најпознатије дјело је велика 
композиција Улазак (Долазак) цара 
Душана у Дубровник, за коју је добио 
бронзану плакету на свјетској изложби 
у Паризу 1900. године. Портретисао 
српског владара Александра 
Обреновића. Аутор је споменице 
посвећене пјеснику Војиславу Илићу.

ДРАГАН СИМЕУНОВИЋ: ДУХ ПРОСВЕЋЕНОСТИ 
И СЛОБОДЕ „ТАЈНА ВЕЗА” ИЗМЕЂУ ДВА ГРАДА
Организатор скупа проф. др Драган 

Симеуновић је истакао да посто-
ји тајна веза између два града и 

да Београђани никад нису крили своју 
љубав према Дубровнику, који нису до-
живљавали као неко обично туристичко 
мјесто, већ као нешто узвишено наги-
њујући се његовој отмјености.

 – То је осјетио и славни Дубровча-
нин колико и Београђанин, Матија Бан 
када је записао да гашење дубровачке 
аутентичне књижевности, тог дивног 
бисерја којим се многи радо ките, па и 
ми, те 1806. године није био крај сло-
бодног словенског духа каквог је вије-
ковима оличавао Дубровник, већ њего-
ва трансформација у израз слободе на 
другом јужном словенском простору у 
тада ослобођеном Београду – рекао је 
Симеуновић.

ЦАР ДУШАН ДОГРАДИО
ЉЕПОТУ ДУБРОВНИКА

Он је истакао да је мудри Карађор-
ђе ангажујући Доситеја Обрадовића дао 
велики допринос да се дух просвећено-
сти пресели у Београд.

– Тако су још за вријеме Првог срп-
ског устанка отворене 33 школе, од тога 
и једна средња. Сусједној Угарској тре-
бали су вијекови да то постигну – рекао 
је Симеуновић.

Он је навео податак да је у анкети 
прије десетак година која је спроведена 
претежено међу интелектуалцима чак 
45% испитаника рекло да је Дубровник 
некада био српски град.

– То не треба тумачити тако да се ми-
слило да је припадао ма којој српској 
држави, већ да су његово становништво 
и дух били довољно и српски да би као 
такви могли бити препознати. Још ма-
ње би се то могло тумачити некаквом 
жељом за територијалним присвајањем 
Дубровника. Уосталом, посебност и ље-
поту овог града је доградио наш највећи 
српски владар, цар Душан, поклонивши 
му Пељешац и тако потврдио значај и 
сјај дубровачке аутономности којој се 
дивио колико и Дубровчани њему. Ако 

је ико од Срба могао да освоји Дубров-
ник мачем то је онда био он. Насупрот 
томе он се неспутано освајачком чашћу 
приклонио томе граду. Каснији владари 
углавном нису имали такав однос пре-
ма Дубровнику, можда и зато што нису 
били тако велики ни тако умни – рекао 
је Симеуновић и додао да Дубровник 
никада од дванаестог вијека није изгу-
био своју словенску душу нити свијест 
о словинству.

НАПОЛЕОН УГАСИО 
ПОЛИТИЧКУ ПОСЕБНОСТ 

– Плаћао је Дубровник данак и ха-
рач разним завојевачима, али је у ње-
му увијек било толико мудрости и воље 
за слободом да је опстајао као браник 
словенске историје и културе. И када је 
страшни освајач Наполеон ставио ша-
пу на њега и занавијек поништио ње-
гову државност, није му могао одузети 
ни словенску ни културну посебност. 
Управо кроз словенску посебност Ду-
бровник је био јачи од тог и свих буду-
ћих освајача који су хтјели да се оките 
њиме као истинским драгуљем коме је 

тешко наћи културно-историјског прем-
ца у нашем духовном позорју.

Симеуновић је истакао да је доми-
нантна црта хришћанства Дубровника 
неспорно римокатоличка, исто коли-
ко је његово становништво махом по-
ријеклом херцеговачко-далматинско.

– Ватикан је умио препознати зна-
чај Дубровника за хришћанску цивили-
зацију и увијек га је помагао. Толеран-
ција која је припадала свакој републи-
ци учинила је да СПЦ заживи и доби-
је своја права у познијим временима. 
Строжија етничка диоба Дубровчана 
доћи ће тек у 19. вијеку када се рађају 
нације. Од времена када је Наполеон 
узео Дубровнику слободу и формално 
политичку посебност Дубровник је ни-
када више није повратио. Остао је вјеч-
на тврђава своје културе и величанстве-
не историје.

ТРАГАЊЕ ЗА НОВИМ 
ИДЕНТИТЕТОМ

Симеуновић је истакао да су се о 
Дубровник оргијешили и краљ Алек-
сандар и југословенски комунисти кад 
му, као ни Далмацији, нису дали ауто-
номију која је Дубровнику увијек била 
неопходна попут ваздуха.

– Разоружан у посебности Дубровник 
ће се више окретати општостима тра-
гајући за својим новим идентитетом. 
Изазови и искушења која су такорећи 
непрекидно стајали наспрам његовог 
идентитета, а којима се тако успјешно 
вијековима одупирао, постали су прете-
шко бреме за дубровачка плећа, што се 
убрзо одразило у слабљењу научне ми-
сли и културе. На сцену нововјековног 
Дубровника наступила је национална 
политика, а са њом и неумитне подје-
ле. Да данас сагледамо и постојаност и 
метаморфозе Дубровника могу нам по-
моћи само научно знање и објективна 
критичност сагледавања прошлости, а 
никако у томе нам не могу бити од ко-
ристи острашћени политички погледи 
у сложене историјске дубине каква је и 
дубровачка – закључио је Симеуновић.

Танасковић: Балкански градови треба да се врате 
давно досегнутим цивилизацијским тековинама
Истакнути српски филолог и дипло-

мата Дарко Танасковић је у свом 
излагању истакао да треба размотри-
ти у којој смо мјери данас способни да 
будемо на висини сјаја сопствене про-
шлости, односно сопствених цивилиза-
цијиских досега. 

ВЕЗЕ ЕПСКИХ ГРАДОВА 
У свом излагању је нагласио везе из-

међу три балканска епска града Београ-
да, Дубровника и Призрена.  

– У изванредној књизи Мирјане Дете-
лић Епски градови пронашао сам цитат 
из лирске пjесме који каже: „Анђелија 
руже брала испод града Дубровника, у 
Дунав се огледује сама собом говори”. 
Дакле, мудрија је лирска пјесма од мно-
го чега другог, а држим да је умјетност, 
поготово народна и колективна много 
научнија од саме науке. У истој књизи 
можемо пронаћи како се о Београду, 
Дубровнику и Призрену говори као еп-
ским градовима са готово идентичним 

епитетима, који су сами по себи сте-
реотипни. Међутим, та стереотипност 
не треба да завара, јер они никада ни-
су плод случајности, већ сублимираног 
памћења које је много дубље.

Танасковић је нагласио да цитат „од 
влашкога шекер Дубровника” јасно опи-

сује слојевитост и богатство дубровачке 
прошлости, која се никако не би смјела 
посматрати површински.  

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ ДАНАС 
СТАНУЈЕ САМО У БЕОГРАДУ

Он је у свом излагању истакао да је 
Београд био и остао отворен град, али 
да се то не може рећи за Дубровник и 
Призрен.

– Искључиво због националног ин-
жињеринга практично је уништена при-
родна мултикултуралност – рекао је 
Танасковић изражавајући наду да ће 
се у будућности неке ствари ипак про-
мијенити.

– У наступајућим годинама и деце-
нијама које ће бити тешке и у којима ће 
се говорити о раздвајању, подјелама, па 
и сукобима, потребно је да се сви зајед-
но вратимо цивилизацијском богатству 
наших градова у којима би, као и у про-
шлости могле да се ткају нове цивилиза-
цијске нити – закључио је Танасковић.

 ПЕТАР МИЛОСАВЉЕВИЋ:  ПОГУБНО ЈЕ 
ОДРИЦАТИ СЕ ДИЈЕЛА СВОГ НАРОДА 

Најстарији учесник овог скупа фи-
лолог проф. др Петар Милосавље-
вић је стручној јавности познат као 
један од иницијатора Покрета за 
обнову србистике. Провео је више 
од три деценије као професор Фи-
лозофског факултета у Новом Саду. 
Изучавајући историју српског језика 
и у том периоду је дошао до сазна-
ња да поред познате Скерлићеве 
Историје нове српске књижевности 
постоји још 11 дјела са сличном тематиком.
 – У свим тим дјелима дубровачка књижевност је пред-
стављена као саставни дио српске књижевности – ре-
као је Милосављевић.  
Он је поручио да Срби треба да се врате својој тради-
цији, а као оријентири треба да послуже Свети Сава и 
просветитељи сахрањени испред Саборне цркве у Бео-
граду, Доситеј Обрадовић и Вук Стефановић Караџић.  
– Обојица су сматрали да Срби нису само православ-
ци него и припадници других религија. Идеја о томе да 
су сви народи мултитрадиционални не пориче њихову 
припадност одређеној конфесији, већ само говори исти-
ну. Један од најзначајнијих Дубровчана свих времена 
дум Иван Стојановић је истицао: „Мени моја католичка 
вјера не забрањује да будем Србин”, стога сматрам да 
је погубно одрицати се католичког дијела свога народа 
– закључио је Милосављевић.  

ЦЕНКА ИВАНОВА: И У ТРНОВУ ЈЕ 
ПОСТОЈАЛА ДУБРОВАЧКА ЧЕТВРТ

Проф. др Ценка Иванова са Универ-
зитета у Bеликом Трнову je у свом 
излагању истакла да су дубровач-
ки трговци и у Бугарској оставили 
велики траг. Наиме, током средњег 
вијека имали су посебне дозволе 
које су им омогућавале долазак у 
овај град и то у мјери да је време-
ном у њему оформљена дубровач-
ка четврт. Истакла је да још од тада 
постоје културно-научне платформе 
везане за заједништво свих Јужних Словена.
Посебно се осврнула на лик и дјело Матије Бана који 
је био оснивач једног политичког програма национал-
ног уједињења и ослобођења Јужних Словена. Према 
његовој замисли држава би требало да буде нека вр-
ста уније Хрватске и Србије, којој би се потом, по жељи, 
прикључила и Велика Бугарска.
– Занимљиво је да је упркос свим историјским, поли-
тичким и војним догађајима бугарски краљ Фердинанд 
одликовао 1897. године Матију Бана највишим степе-
ном државног ордена за грађанске врлине, а уручен 
му је од стране дипломатског представника у Београ-
ду – рекла је Иванова закључујући да свако ново чита-
ње историје 19. вијека доноси другачију слику стања и 
идеја тог времена.

АДАМ СОФРОНИЈЕВИЋ: КАКО ЈЕ 
ДУБРОВАЧКА ПАРТИКУЛАРНОСТ 
ПРЕЖИВЈЕЛА ОСМАНСКО ЦАРСТВО

Доктор филолошких наука у обла-
сти библиотекарства Адам Софро-
нијевић представио је свој рад Ду-
бровачка република и Османско цар-
ство у коме се, како је истакао, тру-
дио да пронађе одговор на пита-
ње како је Дубровачка република 
са својим партикуларностима пре-
живјела општост која га је окружи-
вала. Софронијевић се фокусирао 
на истраживање три области: информације, диплома-
тију и трговину.
– Трговина је била важан дио економије Османског цар-
ства у коме је Дубровник пронашао своје мјесто као ва-
жан дипломатски канал на граници два (религијска) сви-
јета захваљујући коме је и успио да опстане вијековима. 
Касније је иронијом судбине, послије француске окупа-
ције завршио своје битисање у неком другом царству.
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ТАТЈАНА БОГОЈЕВИЋ: МАТИЈА БАН – ЧОВЈЕК 
ОД ПОВЈЕРЕЊА ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА
Др Татјана Богојевић је у свом изла-

гању истакла да је Матија Бан био 
члан фрањевачког реда (1834–1835), 
адвокатски писар и катастарски рад-
ник у Дубровнику, након чега одлази у 
Цариград (1839), гдје предаје италијан-
ски језик, историју, земљопис у Халки 
и на Босфору. 

– Тамо је научио француски и грчки, 
похађао предавања из војничких наука 
и упознао пољске емигранте, од којих је 
слушао о плановима кнеза Чарториског 
о уједињењу Словена на Балкану. Оже-
нио се Гркињом Маргаритом (1840), 
са којом је имао седморо дјеце (позна-
та јавности је кћи Полексија, сликар-
ка, супруга сликара Стеве Тодоровића). 
Двије године живио је у Бурси (1842–
1844), управљајући имањем, када на-
пушта Турску и досељава се у Београд. 
Брату Ђури писао је (1. августа 1844) да 
је срећан због тога, јер је Србија нова 
и слободна кнежевина, у којој се гово-
ри исти језик као и у Дубровнику и да 
намјерава да идеји словенства посвети 
живот – рекла је Богојевићева.   

ОСНИВАЧ ЧАСОПИСА ЗА 
ПРОСВЕЋИВАЊЕ ЖЕНА 

Она је подсјетила да је Бан док је 
радио као васпитач кћери Александра 
Карађорђевића (1845–1848), покренуо 
први часопис за просвећивање жена Ва-
спитатељ женски (1847), као и да је на 
његов приједлог основана је Катедра за 
француски језик и књижевност у Бео-
граду.   

– Ступио је у контакт са више зна-
чајних људи и основао „тајно пансла-
вистичко демократско друштво”, које 
је имало 25 чланова. Међу чланови-
ма тог друштва били су Јанко Шафа-
рик, Стеван Херкаловић и Павле Ча-
вловић, Фрања Зах, Тома Ковачевић, 
Милош Поповић, Милан Давидовић. 
Бан је пун полета радио и на прошире-
њу друштва и врбовању нових чланова, 
најприје својих земљака Александра Ба-
новића, који је у то вријеме био учитељ 
у Ваљеву, и Петра Мариновића, који је 
радио као учитељ у Ужицу, сматрајући 
да су Дубровчани некада били просве-
титељи на овим странама па су праве 
личности за друштво. Имали су план о 
будућој држави Јужних Словена, а но-
сиоци државности били би Срби, Хрва-
ти и касније Бугари. Словенија би била 
у оквиру Хрватске, а Србија од Цетине 
и Врбаса до Софије, кнез и војске били 
би заједнички. Те идеје прихватио је и 
Илија Гарашанин (тада министар уну-
трашњих дјела и творац Начертанија, 
посебног националног програма), јер 
су се поклапале са његовим – рекла је 
Богојевићева. 

Она је истакла да је Гарашанин имао 
велико повјерење у Матију Бана због че-
га га је бирао као представника Београ-
да за значајне тајне дипломатске мисије 
у вријеме Револуције 1848. године. У то 
вријеме се сусретао са патријархом Ра-
јачићем, Стеваном Книћанином, Људе-
витом Гајом, баном Јелачићем и П. П. 
Његошем како би припремили устанак 
за ослобођење. Ишао је и у Цариград за 
вријеме Кримског рата (1854–1855). 

– Значајни сусрети Бана и Његоша 
одиграли су се између 1848. и 1851. го-
дине а да су им ставови прилично срод-
ни говори и Његошев проглас, од 20. 
маја 1848. године, упућен Бокељима 
и Дубровчанима у коме им се обраћа 
као драгој браћи од обје цркве. Збли-
жили су их пријатељски односи, жеља 
за уједињењем српства, љубав ка поези-
ји. Искрен и пријатељски однос имао је 
са Симом Милутиновићем Сарајлијом, 
а Сима га је називао драгим Дубровча-
нином – рекла је Богојевић. 

СУКОБ СА ЈОВАНОМ  
СТЕРИЈОМ ПОПОВИЋЕМ

Она је истакла да је Матијина веза са 
српском омладином била изузетно ја-
ка, нарочито због брата Ђуре Бана, ко-
ји је дошао из Дубровника да се упише 
на Лицеј у Београду. Утицао је на осни-
вање првог омладинског Удружења Ду-
шан Полк, из које се касније развила 
Дружина младежи србске. 

– Како би националне идеје, које је 
заступао, могле да се шире међу бео-
градском публиком, Бан је дошао на 
идеју да се у престоници установи стал-
но позориште. Касније је био члан по-
зоришног одбора за грађење и уређење 
Народног позоришта. Након династич-
ког преврата у Србији (1858), приклонио 
се политици кнеза Михаила Обренови-
ћа и од 1861. кнез га бира за управника 

Пресбироа у Београду (1863–1880). Ње-
гов програм Исток источним народима 
прозван је у западној штампи српским 
програмом – рекла је Богојевићева. 

Она је истакла да упркос томе што 
је Бан енергично и предано радио у Ср-
бији готово 40 година, многи нису схва-
тали његове добре намјере, нити при-
хватали могућност да Срби могу бити 
и православци и католици. 

– Уских погледа, Јован Стерија Попо-
вић, нападао је Бана да ради на римској 
пропаганди, али и Хрвате, и католичку 
вјеру, намјеравајући да чланке о томе 
објави у Српским новинама. Бан се обра-
тио Гарашанину, молећи га да забрани 
штампање тих чланака, осим оних у ко-
јима је нападао њега лично. Он ће, ка-
ко је навео, знати како да се одбрани, 
али веома лоше је сијати раздор међу 
народом. „Била би права махнитост и 
у народном и у политичком погледу да 
се из Србије, а у њеним званичним но-
винама, напада не вјеру коју испови-
једа и један дио самих Србаља и скоро 
сви Хрвати” –  рекла је Богојевићева. 

СКОРО ЗАБОРАВЉЕН
Она је напоменула да се Бан посљед-

њи пут огласио јавности на прослави 
његовог 50-годишњег књижевног рада, 
у Српској краљевској академији, 1885. 
године када је рекао: „За 41 годину, од 
како сам у Србији, није ми прошао мо-
жда ни један дан, да нијесам штогод 
смишљао и говорио, писао и дјелао што 
се клонило на корист народа нашега”. 

– Након тога живио је на свом има-
њу Бановац (данас Баново брдо), гдје 
је и умро (1903), „скоро заборављен” –  
рекла је Богојевићева наводећи његову 
богату библиографију напомињући да 
је написао више од 3.000 чланака, на 
разним језицима. 

– И поред тако значајног дјеловања 
Матије Бана, морамо се запитати коли-
ко људи данас зна за његов књижевни и 
национални рад, а прави одговор, који 
много говори о нама данас, даћу кроз је-
дан диван цитат колеге Горана Максимо-
вића: „Када је у Београду, због жудње за 
морем, подигао летњиковац са виногра-
дом на ненасељеној падини изнад Савске 
аде, на имању које је добио на поклон од 
књаза Милоша на далекој периферији 
тадашњег града, Матија Бан није могао 
ни слутити да ће касније читаво једно ве-
лико насеље српске престонице по њему 
бити названо Бановим брдом. Мало је, 
међутим, становника Бановог брда, па и 
Београђана у цјелини, који данас познају 
ову чињеницу, као што је оскудан и број 
просјечних читалаца, па и познавалаца 
српске књижевности, који уопште знају 
ко је био Матија Бан.”

Војо Ковачевић: Записи Милоша Црњанског 
Др Војо Ковачевић, фило-

лог и редовни професор 
на Филозофском факултету 
Универзитета у Источном Са-
рајеву је подсјетио да је слав-
ни српски писац Милош Цр-
њански у Дубровнику бора-
вио у два наврата. Први пут 
га је посјетио 1921. године са 
својом вјереницом, а касније 
и женом Видосавом Ружић.    

– Црњански се за своја 
путописна ходочашћа најо-
збиљније припремао. У њего-
вим рукописима када пише о 
историји и култури држава и 
народа које посјећује уочљи-
ва је енциклопедијска конци-
зност и прецизност у којима 
не изостају подаци везани за 
народне обичаје и вјеровања, 
али и о географским и кли-
матским специфичностима. 
За разлику од осталих путо-

писа гдје се првенствено фо-
кусира на културно-историј-
ске знаменитости, у тексту о 
Дубровнику описује природ-
но окружење: „У те прве часе 
дана откривала ми се ванред-
на љепота Дубровника. Још 
увијек је тај град нетакнут од 
времена, а ноћу, кад је оба-

сјан светиљкама, право чудо. 
За минут времена Срђ се опе 
мења. Над њим је горући ди-
скос сунца бачен већ увис и 
чини околину опет другом... 
Неухватљивом игром свје-
тлости, море, камен и биље 
мијењају форму. И ваздух по-
стаје скоро сваког трена ду-

гачији. У освит зоре је про-
зиран и свjеж, сунцем благо 
окрзнут, а у подне сунце ви-
соко одскочи и зрак отежа, 
док у предвечерје и надола-
зећу ноћ, поново, у чаробној 
игри природне свjетлости и 
свjетла калеамбра по граду 
постављених, затим одбље-
сака разноврсне палете боја 
зидова, прозора и кровова...”

Ковачевић је навео да је 
Црњански други пут посје-
тио Дубровник 1927. године 
када је објавио у Политици 
вијест да се оженио. Већ та-
да је у сновиђењу истицао да 
ће се древном граду враћати 
до смрти. „Док је над ције-
лом земљом магла и снијег, 
довољно је да кажем себи: 
Сад је у Дубровнику Сунце, 
па да осјетим како ме изда-
лека грије.”

ВЕСНА ВУЧИНИЋ НЕШКОВИЋ: 
ПРОМЈЕНЉИВА АНТРОПОЛОШКА СЛИКА

Професор др Весна Вучинић Не-
шковић на одјељењу етнологије и 
антропологије на Филозофском фа-
култету у Београду је докторирала 
проучавајући на који начин решет-
каста структура може да утиче на 
свакодневно и ритуално понаша-
ње становника Дубровника.  
 – Одабрала сам два локалитета у 
Старом граду и то Пријеко са нају-
ређенијом структуром и Свету Марију са најмање уређе-
ном структуром. У разговору са становницима ових пред-
јела детаљно сам сазнала како они проводе своје врије-
ме и како се организују у свакодневном животу, било да 
је ријеч о куповини намирница на зеленој пијаци, бирању 
цркве у коју иду на мисе или мјеста окупљања у друштве-
ном животу. Тако сам проучавала и корзо односно „одла-
зак у ђир” како то кажу Дубровчани, јер то је посебан вид 
ритуализоване свакодневице. У то вријеме у Дубровнику 
се тачно знало вријеме и мјесто окупљања одређене дру-
штвене групе. Посебну пажњу сам посветила проучавању 
прославе Светог Влаха, који према тврдњама Дубровча-
на и одређених списа трају дуже од хиљаду година – ре-
кла је Весна Вучинић Нешковић која је своја истражива-
ња завршила у ратној 1991. години, а радове је сабрала у 
књизи Просторно понашање у Дубровнику.

ДИВНА ВУКСАНОВИЋ: КРЕАТИВНИ 
ИДЕНТИТЕТИ РУЂЕРА БОШКОВИЋА 

Проф. др Дивна Вуксановић је ис-
такла да чувеног научника Руђера 
Бошковића доживљава као поли-
валентну ренесансну личност, који 
поред тога што је дао велики допри-
нос у физици, математици, астроно-
мији, заправо је једнако успјешан и 
као филозоф и писац.     
– Школовао се по Европи, а обишао 
је све наше крајеве стигавши до Ца-
риграда. Једном приликом га је Лондонска краљевска ака-
демија послала на истраживање астрономског карактера 
у Цариград како би посматрао јединствен пролазак плане-
те Венере испред Сунца. Том приликом се разболио, али 
добробит тог путешествија исказала се у томе што су на-
стали његови дневници, односно путописи који су обухва-
тали Цариград, један дио Балкана и југоисточне Европе. 
– Данашњи научници су сложни у оцјени да је Бошковић 
антиципирао савремена истраживања у атомској физи-
ци. Савременици из његовом времена раздвајали су два 
домена филозофских истраживања. Једно је филозо-
фија природе, а друго теоријска физика. Међутим, код 
Бошковића долази до прожимања са извјесном дозом 
поетског погледа на свијет. Бошковић је био инспири-
сан античком поезијомм, као и Платоном и Аристотелом 
– рекла је Вуксановић. Она је истакла да је Бошковић, 
као члан Друштва Аркадија, писао стихове још прили-
ком студија у Риму, као и да је утицао на стваралаштво 
америчког писца Едгара Алана Поа што је посебно ви-
дљиво у његовом космополитском дјелу Еурека: пјесма 
у прози које је написао пред крај живота. 

АЛЕКСАНДРА СТОШИЋ: ОД КАРАЂУРЂЕВКЕ 
ДО ВАСПИТАЧА КНЕЗА МИХАИЛА

Филолог др Александра Стошић је 
истакла да је Медо Пуцић нахрањен 
знањем, а још више жељом да се 
приближи српском народу обишао 
Србију, а тај пут добија и свој плод – 
епос Карађурђевка или Карађорђица. 
– У познатим околностима 1848. го-
дине Пуцић долази у родни град и 
ради на спремању српских докумената из Дубровач-
ког архива. Богату грађу објављује у двије књиге. Прва 
књига Споменика српских од 1395. до 1423. године об-
јављена је 1858. године у Београду, док је друга угледа-
ла свјетлост дана четири године касније, и то по одлуци 
кнеза Александра Карађорђевића. 
Стошићева је подсјетила да је Медо Пуцић од 1860. го-
дине постао члан Друштва српске словесност. 
– Из његовог пера 1864. године настаје један од најљеп-
ших романа у стиху – Цвијета. Исте године Пуцић по-
стаје дописни члан Српског ученог друштва, да би 1870. 
године добио звање редовног члана. Код Обреновића 
је боравио од 1868. до 1874. године и то као васпитач 
кнезу Михаилу Обреновићу. 
– Доста се полемисало о томе какав је био педагог. У 
једном писму Лагеру, професору славистике у Паризу, 
Пуцић истиче како је своју каријеру започео са најста-
ријом династијом – Бурбонском, а завршио је са најмла-
ђом, са Обреновићима. У посљедњим годинама живота 
Пуцић приређује књигу пјесама која је објављена чак 
у три издања у Књижари браће Јовановић у Панчеву.  
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НИКОЛА ВОЈИНОВИЋ: ПОСТУПЦИ ПЛЕМСТВА 
ИРАЦИОНАЛНИ И ТИПИЧНО СРПСКИ

Политиколог Никола Војиновић се 
у свом излагању запитао чије је на-
сљеђе Дубровника.
– Суштински узрок свих тих проблема 
видимо у проблему савременог чита-
ња прошлости, зависно да ли је по-
требна тачка спајања или раздваја-
ња. Ма колико институције из Србије 
помињале дубровачку књижевност, 
у сусједној Хрватској се одмах могу 
чути реакције изражене тежим ријечима него што су ака-
демске. Судбина Дубровника је судбина Срба католика, а 
међу њима је било и оних који нису били покатоличени. 
Лујо Бакотић у својој књизи Срби у Далмацији посебно ис-
тиче изражену националну свијест Срба католика без об-
зира на њихову религију – рекао је Вујиновић.
Он је истакао да је Медо Пуцић био најугледнији Србин ка-
толик који је као политички представник Дубровчана био 
у првим редовима борбе против различитих облика одва-
јања католичких Срба од остатка народа Светога Саве.
– Он говори о вожду Карађорђу и разлозима његовог 
успона и пада. Говори о бројним порукама из српске 
историјске судбине истичући примјере неслоге кроз ко-
је можемо да видимо утицај косовског завјета – рекао је 
Војиновић и напоменуо да је Дубровник кључно повезан 
са средњовjековном и модерном Србијом.
 – У средњовјековној тами Дубровник је сачувао културу 
нашег средњег вијека и предао је потомцима у модерној 
Србији, отуд и његови споменици. Пуцић је припадник 
оног слоја племства Срба католика који су учинили нешто 
ирационално, али тако српски. Као вид отпора аустријској 
владавини одрекли су се потомства и одлучили да нестану 
зато што борба не може да се добије. Упркос свим примjе-
рима који свједоче српско насљеђе Дубровник данас није 
српски град. То је град неке друге културе која је у складу 
са модом савременог тренутка које покушава да обрише 
српство из свог културног сjећања. Довољно је да упа-
лимо телевизоре или да одемо на интернет и сви докази 
тога су нам доступни – рекао је Војиновић закључујући да 
судбина Дубровника и Далмације треба да нам послужи 
за наук савременог тренутка када се слични процеси де-
шавају понављају у Црној Гори.

 
МАРИЈАН ШТАЈНЕР: ДУБРОВАЧКИ  
ТРГОВЦИ ПОМАГАЛИ ИСУСОВЦЕ

Супериор Дружбе Исусове у Бео-
граду патер Маријан Штајнер је 
истакао да је Исусовачки језуит-
ски ред у католичкој цркви који је 
основао Игнације Лојолски 1540. 
године имао значајан утицај у ју-
жнославенским крајевима. Тако је 
Никола Бобадиља, ученик и прија-
тељ Игњација Лојолског, био први 
исусовац који је стигао у Дубровник 
већ 1559. године. Од 1604. до 1612. године у Дубровни-
ку дјелује мисија, а од 1619–1639. резиденција, да би 
се 1658. године основао Jезуитски универзитет (Colle-
gium Ragusinum). 
Из њега су се изњедрили знаменити граматичари, лек-
сикографи, књижевници на латинском и словинском је-
зику, филозофи, истраживачи природних наука попут Ру-
ђера Бошковића, Стјепана Градића, Бернардa Замања...
– Највећи допринос развоју католичког просвјетитељства у 
Србији имао је језикословац Бартол Кашић који је из Дубров-
ника упућен у Београд. Долазак Исусоваца у Београд покло-
пио се са потребама дубровачких трговаца чија колонија на-
раста толико да подучавање по кућама није више могло задо-
вољити потребе за описмењавањем омладине. Захваљујући 
помоћи дубровачких трговаца Исусовци су одмах по доласку 
у Београд успоставили резиденцију и прву школу. Настава се 
одржавала у једној католичкој капели коју су Исусовци дије-
лили са босанским Фрањевцима. Прве године школу поха-
ђају 32 ученика. Међутим, те исте 1613. године Кашић је мо-
рао да се врати у Дубровник, а свештеник Иштван Сини има 
проблема са одржавањем школе. Због све већег броја уче-
ника папин изасланик Гаспар Грaцијани је испословао 1615. 
године султаново одобрење и за потребе школе купљена је 
пространа кућа у дубровачкој трговачкој четврти. 
Како је Штајнер појавио се отпор из разлога што су уче-
ници становали у резиденцији заједно са исусовцима ко-
ји су стекли велику популарност међу католичким вјер-
ницима, а што су примијетили и до тада по ауторитету 
неупитни фрањевци због чега долази до сукоба између 
њих. Као епилог међусобне борбе католичких вјерника 
београдске власти су 1632. године протјерале исусовце 
који тада прелазе у Темишвар. 
Према Штајнеровим тврдњама био је то сукоб између 
дубровачких трговаца који су подржавали исусовце и 
босанских који су подражавали фрањевце, а на глобал-
ном плану тицао се односа Венеције и Турске. 
Сукоб се смирио 1643. године, али до тада су исусовци 
продали своја имања и на дуже вријеме су напустили 
Београд, коме су се касније у више наврата враћали.

Бојан Ђорђевић: Дубровник најзаступљенији град 
у београдској штампи између два свјетска рата
Историчар књижевности 

др Бојан Ђорђевић је у 
свом излагању истакао да је 
у југословенској заједници, 
у један од главних задатака 
београдског јавног мњења и 
штампе био да упозна бео-
градску и српску јавност са 
народима и кључним градо-
вима који су ушли у зајед-
ничку државу.

– Писало се о прошлости, 
култури, традицији Скопља, 
о савремености Загреба, Са-
рајева и Сплита као изузетно 
важног мјеста, међутим Ду-
бровник је сигурно био нај-
заступљенији – рекао је Ђор-
ђевић наводећи да се то ла-
ко могло уочити у садржају 
три београдска најпрофеси-
оналнија листа тога времена: 
Политику, Време и Правду.

СИМБОЛ ЗАЈЕДНИШТВА 
Он је истакао да су у тада-

шњој штампи изузетно зна-
чајни били божићни и ускр-

шњи додаци чији је садржај 
био на врло високом нивоу у 
коме су комбиновани науч-
ни, умјетнички и популар-
ни приступ.

– Доминантни су били на-
учни текстови који се баве 
историјом Дубровачке репу-
блике међу којима су били 
радови великих историчара 
попут Јорја Тадића, Јована 
Радонића, Станоја Станови-
ћа, Владимира Ћоровића, с 
друге стране аутори попут 

Драгутина Костића (Пајнли-
ха) Дубровник виде као спо-
ну српског и хрватског на-
рода и симбол интегрално-
сти и заједништва, нарочи-
то послије увођења шестоја-
нуарске диктатуре – рекао је 
Ђорђевић наводећи да је ва-
жно истаћи и текстове урба-
нистичког карактера какве је 
у Политици објављивао Жив-
ко Милићевић.

ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА

– Пред сам рат 1940. годи-
не у ускршњем додатку је об-
јављен капиталан текст Луја 
Војновића који је био увод у 
приказ историјата културног 
развоја Дубровника – рекао 
је Ђорђевић који је за крај на-
вео да је Дубровник у Краље-
вини Југославији имао сви-
јест о свом туристичком по-
тенцијалу.

– Већ 1923. године основа-
на је дубровачка организаци-

ја Пријатељи туризма, која се 
трудила да анимира долазак 
страних гостију у Дубровник. 
Исте године појавио се текст 
на скоро двије стране Полити-
ке под називом Проналажење 
Далмације. У њему путописац 
Марко Цар наводи шта Далма-
ција може да понуди, док се 
Тадић осврће на историју ста-
рог Дубровника. Трећи текст 
о Боки пише Милош Црњан-
ски – рекао је Ђорђевић који је 
додао да је на Божић 1925. го-
дине Јован Дучић у Политици 
објавио првих својих пет ду-
бровачких сонета, а Исидора 
Секулић свој знаменити есеј 
о Цвијети Зузорић.

Ђорђевић је своје излага-
ње закључио податком да је 
од 98 текстова објављених у 
божићним и ускршњим до-
дацима чак 39 било посвеће-
но Дубровнику, чиме је овај 
град био у београдској штам-
пи заступљенији и од саме 
престонице.

Душко Певуља: Римокатолички свештеник 
Иван Стојановић објаснио српство Дубровника
Бањалучки професор књижевности др 

Душко Певуља један је од приређи-
вача заборављене књиге дум Ивана Сто-
јановића Дубровачка књижевност која 
је објављена у издању Центра за српске 
студије из Бањалуке.

– Као истакнути католички свеште-
ник и човјек енциклопедијских знања 
интересовања дум Иван је покушао да 
објасни феномен Дубровника. Књига је 
веома вриједна и на један симптомати-
чан начин говори о нашој књижевно-
-историјској свијести, јер је требало да 
прође више од једног вијека да је поно-
во издамо – рекао је Певуља. 

ЈЕЗИК НАС УЈЕДИЊУЈЕ
Он је оцијенио да је расправа на те-

му чија је дубровачка књижевност бе-
смислена уколико је воде политичари, 
али је итекако смислена таква распра-
ва у научним круговима гдје се морају 
уважавати чињенице.

 – Једна од њих је дјело дум Ивана 
Стојановића који је данас прилично за-
борављена личност, а у своје вријеме 
је био један од најважнијих припадни-
ка нашега народа. То се најбоље може 
закључити на основу текстова који су 
објављени непосредно послије његове 

смрти и написа који су објављени о ње-
говој књизи која се појавила пред крај 
1900. године – рекао је Певуља и иста-
као да се стално треба враћати Вуку Ка-
раџићу који је утемељујући националну 
филологију уочио стварност, а то је да 
су Срби као и већина европских наро-
да заправо мултиконфесионални и да 
је српски језик онај који их обједињује.

– Дубровачка књижевност је сматра-

на интегралним дијелом српске књи-
жевности што најбоље потврђује знаме-
нита књига Павла Поповића Предмет 
српске књижевности. У њој су приказа-
не народна, средњевјековна и стара ду-
бровачка књижевност којој је посвећено 
више од пола садржаја. Нажалост, књи-
жевно-историјску, али и националну 
свијест доминантно је одредила едиција 
Српска књижевност у 100 књига у којој 
једноставно није било мјеста за дубро-
вачку књижевност – рекао је Певуља.

КРАЉ АЛЕКСАНДАР НИЈЕ РАЗУМИО 
СУШТИНУ НАРОДА КОМЕ ПРИПАДА

Он је нагласио да свијест о Србима 
католицима и Дубровнику као инте-
гралном дијелу српског духовног про-
стора код политичара, па и оних најви-
шег ранга је била врло мутна и нејасна. 
Као примјер навео је састанак краља 
Александра Карађорђевића са делега-
цијом Срба католика из Дубровника ко-
ју је предводио Милан Решетар. Када су 
му се представили као „Срби католици 
из Дубровника”, краљ је подсмjешљиво 
одговорио: „Ја сам Хрват православац”.

– Тиме је показао да не разумије су-
штину народа коме припада – закљу-
чио је Певуља.

Горан Максимовић: Свестраност 
професора Спира Калика
Историчар књижевности проф. др Го-

ран Максимовић из лепезе истакну-
тих дубровачких Срба издвојио је Спира 
Калика који је рођен 1858. године, а на-
кон завршене основне и средње школе 
у родном граду завршио је студије фи-
лологије у Бечу и у Грацу. 

МЕЂУ ОСНИВАЧИМА 
НИШКОГ ПОЗОРИШТА

Након што је три године предавао 
у Дубровачкој гимназији 1882. годи-
не долази у Србију, најприје у Нишку 
гимназију и заједно са Стеваном Срем-
цем и Живаном Живановићем и групом 
интелектуалаца наредних шест школ-
ских година проводи у овоме граду у 
коме оставља огроман допринос у ра-
звоју културе. 

– Био је активни учесник у оснива-
њу Народног позоришта у Нишу 1887. 
године, иницијатор и оснивач цркве-

ног пјевачког друштва, почео је да пи-
ше уџбенике за латински језик. Калик 
је потом једну школску годину провео 
у Крагујевачкој гимназији, а након то-
га једну годину у Крушевцу, да би 1892. 
године дошао у Београд и постао про-
фесор Прве београдске гимназије гдје 
је остао све до смрти 1909. године. Пре-
минуо је у Трсту 27. маја 1909. године 
– рекао је Максимовић наводећи број-
на Каликова остварења међу којима се 
издваја граматика француског језика и 
читанка латинског језика. 

 
НЕУМОРНИ ПОЛИГЛОТА

– Познато је да је говорио грчки, ла-
тински, њемачки, француски и итали-
јански језик. Интензивно је преводио са 
латинског и италијанског језика, а пре-
водио је дјела са старословенског јези-
ка. Објављивао је чланке најразличити-
јег типа о културном животу, образова-

њу, о уџбеницима, путописне репорта-
же итд. Објављивао их је у часописима 
Наставник, Просветни гласник, Српски 
завет, Коло, Босанска вила, Дубровник... 
– рекао је Максимовић. 

Он је додао да је Каликова велика 
страст била хорско пјевање па се укљу-
чио у рад Београдскога пјевачкога дру-
штва чији је диригент био Стеван Сто-
јановић Мокрањац. 

– Његова путописна књига од Београ-
да до Солуна и Скопља подразумијева и 
најзначајнији његов литерарни искорак. 
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Биљана Ћирић: Портрет Цвијете Зузорић  
Др Биљана Ћирић је иста-

кла да је лик Дубровки-
ње Цвијете Зузорић по својој 
привлачности и загонетности 
достигао готово легендарне 
размјере и намеће се као ин-
спиративан предмет проуча-
вања студија сјећања. О ра-
зличитој визији њеног недо-
кучивог лика говоре и драм-
ски текстови Ернеста Катића 
и Николе Ђурића.

– Повезујући мотив љуба-
ви с родољубљем, као што је 
чинио и у претходним сво-
јим драмама, Ернест Катић 
прати судбину јунакиње која 
је дошла из Јакина у Дубров-
ник да присуствује крштењу 
највећег брода Миха Праца-
та и тако обновила успомене 
из своје младости. Цвијета се, 
по узору на Војновићеве ју-
накиње, враћа у Јакин, одри-
чући се љубави. У кругу нај-
умнијих пјесника тога доба, 
она остаје вјерна једино сво-
ме Граду. Радњу своје драме 
Катић је смjестио у слобод-
ну Дубровачку републику, у 
свом пуном сјају и процвату. 
Дjело је конципирано више 
лирски него драмски, како 
је у критици већ запажено, 
те би могло да послужи као 
либрето за оперу – рекла је 
Биљана Ћирић. 

НЕОСТВАРЕН САН О ЉУБАВИ
Она је истакла опште мjе-

сто да племић не може оже-
нити грађанку, а да тиме не 
изгуби привилегије за себе и 
своју будућу породицу, одре-
ђује судбину и Катићеве ју-
накиње. 

Иако је припадала углед-

ној грађанској породици 
Франа Зузори, која је око се-
бе окупљала пjеснике и пле-
миће, Цвијета не успијева да 
оствари свој сан о љубави. 
Ипак, гдје год се појави, она 
изазива дивљење и уздиса-
је. Својом љепотом и духов-
ношћу очарала је Фиренцу. 

Први чин Катићеве драме 
дешава се у Дубровнику, на 
Пријекоме. Цвијетин отац је 
осиромашио и ту чињеницу 
преноси својој кћери. Турци 
су му заробили два брода, јер 
су били у служби шпанског 
владара. Породица Зузори 
одлучује стога да се пресе-
ли у Анкону и почне живот 
изнова. Одлуку да се обога-
ти доноси у то доба сирома-
шни Михо Працат, који је био 
потајно заљубљен у Цвијету. 

Из другог чина сазнајемо 
о животу Цвијетине породи-
це у Анкони и Италији. Цви-
јета и њене сестре удале су се 
за племиће. Кад год се поја-
ви у Фиренци, Цвијета иза-
зива обожавање. У својој ку-
ћи окупља књижевну елиту. 
Торквато Тасо пјева о њеној 
љепоти и врлинама. 

Трећи чин Катићеве дра-

ме одиграва се у Дубровни-
ку. На празник Светог Влаха 
странци долазе на крштење 
Працатовог брода, дивећи се 
грушкој луци. Цвијета је при-
казана као права Дубровкиња, 
одана у љубави према своме 
Граду до краја живота. Услијед 
неостварене љубави, немоћна 
пред снагом пламићких зако-
на, Цвијета одлази из свог во-
љеног Дубровника заувијек. 

ОПСЈЕДНУТИ НАУКОМ
Као израз идеала свога до-

ба – љепоте и мудрости, Цви-
јета Зузорић била је инспи-
рација и Николи Ђурићу за 
драму Све за љубав науке с 
мученицом Цвијете Зузори-
ћа. Драмско дјело Ђуриће-
во прије свега је педагошке 
природе, намијењено „изво-
ђењу на прави пут” заблудје-
лих младих Дубровчана.  

Умjесто да се посвете ко-
рисним пословима за Репу-
блику, млади Дубровчани у 
Ђурићевој драми занесени 
су науком и научним откри-
ћима. Радња се дешава 1612. 
године, када је занимање за 
математику, астрономију, 
филозофију и остале науке 
било итекако изражено, што 
потврђују и разна учена дру-
штва – академије. 

Писање драме Николе 
Ђурића поклапа се са осни-
вањем Удружења пријатеља 
умjетности Цвијета Зузорић 
у Београду 1922. године. Кра-
јем 1928. Београд добија Па-
виљон Цвијете Зузорић, док је 
драма Николе Ђурића била 
позоришни прилог том до-
гађају.

Др Наташа Ћалдовић Тр-
навац је истакла да по-

сљедњи велики дубровачки 
пјесник Милан Милишић 
приказује однос Дубровни-
ка и Београда у свој својој 
сложености. 

Управо се Милан Мили-
шић води као прва жртва гра-
натирања Дубровника 1992. 
године. Страдао је у свом до-
му на Плочама, док је прево-
дио великог америчког пје-
сника Роберта Фроста. 

БРОЈНА ДЈЕЛА ОСТАЛА 
НЕДОВРШЕНА

– Милишић је за живота 
био познати пјесник. Обја-
вио је девет збирки поезије, 
од којих су прве двије на ека-
вици. Волеле су ме две сестре, 
скупа објављена је у Београ-
ду, 1970, када је Милишић 
живио у југословенској пре-
стоници, у коју је дошао као 
студент југословенске и оп-
ште књижевности, и постао 
члан Удружења књижевника 
Србије. Карактеристично за 
Милишића је то да је, при-
сно се дружећи са Кишом, 
усвојио његов став да дјело 
мора одлежати и да се мора 
преправљати. Међутим, чак 
је и Киш тврдио да је у том 
доправљању и поправљању и 
претеривао, па је оно поне-
кад имало и супротан ефекат 
– рекла је Ћалдовић Трнавац. 

Она је истакла да је Ми-
лишић доста дуго радио и 
на првим верзијама својих 
дјела. 

– Писао је паралелно и то 
доста, па је у заоставштини 
обимом остало више дјела 
него што је за живота штам-
пано. Његова животна сапут-
ница од 1991. сређује и обја-
вљује оно што је иза овог ау-
тора остало. Међу тим спи-
сима највеће изненађење је 
био незавршени роман Офи-
цирова кћер. Дјело у жанру 
неочекиваном за овог пје-
сника, путописца, критичара 
и преводиоца, писано је ду-
жи период, а улази у корпус 
дјела које је Милишић, како 
открива његов пријатељ Војо 
Шинделић, планирао да за-
врши до своје педесет пете 
године. Иако није стигао до 
финалне форме, иако је тре-
бало барем поправити неке 
ситне техничке грешке, ро-
ман је у основи, када гово-
римо о главним ликовима и 
фабули, завршен.   

Како је истакла Наташа 

Ћалдовић Трнавац рат деве-
десетих је Милана Милиши-
ћа зауставио у даљем ствара-
њу, док је Други свјетски рат 
обликовао његову јунакињу 
Катицу Штикар из Сиска, ко-
ју пратимо од раног дјетињ-
ства до младости, тј. од ра-
них четрдесетих до краја пе-
десетих година XX вијека, у 
Сиску, Шапцу и Дубровни-
ку, како одраста крећући се 
од обиља и господства офи-
цирске породице, до крајњег 
сиромаштва које су морали 
проћи тзв. непријатељи на-
родне револуције.

– Кажемо да јунакиња 
свједочи о одрастању изме-
ђу бајке и хорора. Наиме, 
Катица разговара са братом 
од тетке из Шапца, али, бу-
дући да су његови одговори 
и кратки и ријетки, текст се 
претвара у Катичину испо-
вијест. Монолошка форма 
ефектно увлачи читаоца у 
једну личну, али и универ-
залну причу. Дијете које ло-
ме непредвиђене околности 
и хаотична породична ситу-
ација открива како је нашло 
себе у том вртлогу, тј. како је 
прешло праг између дјетињ-
ства и младости –  рекла је 
Наташа Ћалдовић Трнавац. 
Она је истакла да је њен ути-
сак да Катичино одрастање 
тече као декомпоновање ми-
та о Дубровнику.

ТРАМВАЈ – СИМБОЛ 
ВРЕМЕНА

– Главни посредник мита 
о Дубровнику Катици је њен 
отац Марио, који јој о њему 
годинама говори као о мје-
сту среће на коме ће поро-
дица коначно наћи свој мир; 
он јој описује палате и врто-
ве, тргове и маслињаке, цр-
кве и терасе. Међутим, од су-
срета прљавим, радничким 
Гружом, та слика се распада. 
Своје путовање кроз Дубров-
ник она ће започети у сјај-
ном дубровачком трамвају; 
тражећи непостојећи очев 
„биљурни град” она ће от-
кривати сиромашна дубро-
вачка насеља и сјајне фаса-
де иза којих јече бурне по-
родичне свађе. Крај симбо-
личког путовања и конач-
но прихватање и очеве смр-
ти, и себе, и очевог града, 
означено је уништењем ду-
бровачког трамваја. Умјесто 
овог симбола неукоријење-
ности и лажности, утјеха се 
налази у смокви, породич-
ном космичком дрвету, у ко-
ме за њу наставља да живи 
њен отац.

Христина Аксентијевић: Комедије 
задржале аутохтон дух града
Филолог др Христина Ак-

сентијевић је истакла да 
су за дубровачку књижевност 
карактеристичне комедије 
које ни до данас нису довољ-
но истражене. 

– Комедије са једне стра-
не успијевају да одрже богату 
традицију овог жанра у кул-
турној и умјетничкој пракси 
претходног вијека, а са дру-
ге стране њихова појава из-
вођења свједочи о богатом и 
интензивном позоришном 
животу који се тада одвијао 
у Дубровнику – рекла је Ак-
сентијевић уз напомену да 
добар дио комедија нема са-
чуване податке о ауторима, а 
многе чак ни наслов.  

– Неке од њих су изведе-
не на београдској умјетничкој 
сцени као нпр. Лукреција или 
Троја, Млада и Стaрац Климо-
је. Многи од рукописа су слу-
чајно проналажени код људи 

којима је скупљање била нека 
врста хобија. Један од извора 
била је збирка старина коју је 
записао Антон Вукановић, а 
који касније доспијева у руке 
академика Петра Колендића. 

 – Од тринаест драма из 
споменутог репертоара че-
тири су доживjеле прва ћи-
рилична издања. Питање ау-
торства свих ових комедија 
проблематизована је у мно-
гим књижевно-историјским 
текстовима и заправо се мо-

же свести на двије претпо-
ставке. Према првој, писац 
ових комедија могао би би-
ти неко од дубровачких по-
знатих писаца или глумаца 
аматера којима су власти пи-
смено забраниле појављива-
ње реалних дубровачких ли-
кова на позорници. То потвр-
ђује студија Фрање Швелеца 
у којој је наведено да је међу 
архивским записима прона-
ђена наредба којом се четво-
рици младих Дубровчана за-
брањује да се у току предста-
ве приказују живи дубровач-
ки грађани: „Било мушки, би-
ло женски, било кршћанске, 
било жидовске вјере.” Друга 
теза претпоставља да су ове 
комедије израз аутохтоне ду-
бровачке форме са финеса-
ма драматурских образаца 
италијанске импровизоване 
драме – закључила је Аксен-
тијевић.

Невена Варница: Дундо Мароје на српским позоришним сценама у 21. вијеку
Проф. др Невена Варница је го-

ворила о Дунду Мароју, најпо-
знатијој комедији Марина Држића 
и њеном извођењу на српским по-
зоришним сценама у овоме вијеку. 

То се десило три пута и то у Срп-
ском народном позоришту у режи-
ји Радослава Миленковића, у Кру-
шевачком позоришту у режији Ко-
кана Младеновића и у извођењу Са-
лашарског позоришта из Кавила ко-
је представу изводи на мађарском 

језику у режији Чонгора Берте и Ар-
мина Рица. 

Варница је истакла да је специфи-
кум извођења Дунда Мароја у адап-
тацији коју примјењују редитељи 
измјештањем мјеста или времена 
радње и која заправо поставља пи-
тање разумијевања суштине Држи-
ћевог језика. 

Варница се осврнула и на пред-
ставу у Крушевцу коју је редитељ Ко-
кан Младеновић направио као свје-

врстан омаж свом професору Миро-
славу Беловићу, који је својевременo 
исто дјело поставио на сцени ЈДП. 

–  Све улоге су подијељене му-
шким глумцима. Сачуван је сиже, 
вријеме радње, међутим оно што уо-
чавамо да просто не функционише 
је посезање за карикатуром.   

Варница је на крају истакла да 
представа Дундо Мароје савршено 
функционише и на мађарском језику. 

– И овдје је прилагођена радња 

и знатно скраћен оригинални текст. 
Приликом извођења у Новом Саду 
имали смо и титл, али су задржане 
риме и игре ријечи. На плакату стоји 
и назив који представља сиже радњe 
Ди иду новци – рекла је Варница ко-
ја је као куриозитет приказала и фо-
тографије из 1983. године када су на 
Стеријином позорју у овој представи 
играли недавно преминули великани 
југословенског глумишта Мира Фур-
лан и Мустафа Надаревић.

Наташа Ћалдовић Трнавац: 
Одрастање у роману Официрова 
кћи Милана Милишића

СВЕШТЕНИКОВИ ЗАПИСИ О ОБИЧАЈИМА

Наташа Ћалдовић Трнавац је говорила и о дубровачким 
обичајима и записима дум Ивана Стокановића.
– Идеји о српству Дубровчана подређене су све „приче” дум 
Ивана, а та тенденција ће утицати на избор и остваривање 
осталих чинилаца његове аутопоетике. Из свега што је дум 
Иван написао јасно је да је он Србин а потом и католик, 
управо, високи католички свештеник. Ова друга компонента 
његовог хибридног идентитета водила га је у реторику. 
По наговору својих пријатеља и поштовалаца дум Иван 
ће своју каријеру проповједника наставити замјењујући 
често предикаоницу оним часописима који су се залагали 
за истину о српском Дубровнику: Словинац, часопис 
Дубровник, илустровани календар Дубровник, Босанска вила. 
Та професионална и животна оријентација имаће пресудну 
улогу у његовом послу књижевника. Глас проповједника 
који се обраћа пастви чује се у свим његовим дјелима, 
без обзира на њихово жанровско одређење, и сва садрже 
три правца ораторске инвенције: еидос, етос и патос. У 
ауторској Najnovijoj istoriji Dubrovnika дум Иван помиње 
пет „правих српских обичаја” (Божић, свадба, крсно име, 
побратимство и крмине). Десетак страница даље oн се 
присјећа још једног српског обичаја који се практиковао и 
у граду: „Rodilji dolažahu u pohode, svojta i prijatelji, i nošahu 
joj darove, obično slasti i dva goluba, a po selima kakve druge 
jestojske. Ovaj se običaj posve pometnuo i zvao se doći na 
babine”. Додајмо да овај обичај још живи не само по селима, 
већ и градовима Србије.
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ИГОР БОРОЗАН: ИДЕОЛОШКИ ТОПОС 
ДИНАСТИЈА ОБРЕНОВИЋ И КАРАЂОРЂЕВИЋ 

Веома занимљиво изла-
гање је имао историчар 
умјетности проф. др 

Игор Борозан који се осврнуо 
на политичку иконографију 
у којој је Дубровник предста-
вљао једну врсту идеолошког 
топуса династије Обреновић 
и Карађорђевић.

– Откривање споменика 
Ивану Гундулићу, аутора ве-
ома уваженог академског ва-
јара Милана Рендића, у Ду-
бровнику 1893. године је за-
нимљив и по једном симбо-
личном детаљу. Наиме, тада 
је у име српског краља послат 
његов лични дар – вијенац 
који је био саткан, како се 
наводи, од свих цвјетова из 
свих српских земаља. Јасна 
је интенција поклона да на 
неки начин Гундулића веже 
за српски културни простор – 

рекао је Борозан напомињу-
ћу да је упркос противљењу 
аустроугарских власти само 
откривање дало династичку 
ноту и због извођења химне 
Гундулићу коју је компоно-
вао Јосиф Маринковић.

Борозан се осврнуо и на 
познату слику чувеног дубро-
вачког Србина римокатолика 
Марка Мурата Долазак ца-
ра Душана у Дубровник, ко-
ју је у највећој мјери финан-
сирао краљ Александар Об-
реновић. Слика је изазвала 
полемику српске јавности, 
а међу онима који су брани-
ли аутора истицао се Симо 
Матавуљ наводећи да је Му-
рат користио историјске за-
писе Стојана Новаковића и 
Иве Војновића, као и архео-
лошка истраживања Драгу-
тина Милутиновића и Миха-

ила Валтровића. Слика је из-
лагана на Свјетској изложби 
у Паризу 1900. године, гдје је 
доживјела позитивну рецеп-
цију, а Мурату је додијељена 
бронзана медаља, након чега 
су критике престале.

Борозан је као трећи при-
мјер навео слику краљице 
Марије у конавоској народ-
ној ношњи. Историја је заби-
љежила да је краљица Марија 

са мајком 1923. године посје-
тила Дубровник, гдје је вели-
чанствено дочекана.

Он је као веома значајно 
дјело истакао рељеф Краља 
Петра ослободиоца који је 
1924. године био постављен 
изнад унутрашњих врата од 
Пила, а рад је чувеног Ива-
на Мештровића.

– Усташе су га скинуле, 
али је захваљујући италијан-
ским окупаторима рељеф са-
чуван и налази се у подруму 
палате Банац у којој се на-
лази и дубровачка галерија. 
Рељеф овог споменика чува 
једна загребачка породица 
која је вољна да га уз новча-
ну надокнаду уступи држави 
Србији и ако државне власт 
буду имале слуха надам се 
да ће се у будућности и от-
купити.

Јелена Младеновић: Матица хрватска 
измијенила оригинални рукопис Јосипа Берсе
Доц. др Јелена Младе-

новић у свом излагању 
се осврнула на текст Јоси-
па Берсе Дубровачке слике и 
прилике за који је утврђено 
да је на одређен начин био 
и фаслификован од стране 
Матице хрватске. Ипак, за-
хваљујући њеним истражи-
вањима пронађена је ориги-
нална верзија која је прије 
двије године угледала свје-
тлост дана.

„НИЈЕ БИО ДОБАР ХРВАТ”
– Ријеч је о озбиљној кул-

турно-историјској студији 
коју је написао Загрепча-
нин Јосип Берса који је је-
дан дио свог живота у младо-
сти провео у Дубровнику док 
је његов отац тамо службо-
вао. Он је био толико опчи-
њен дубровачком културом 
и животом да је и себе свр-
ставао у корпус дубровачких 
писаца. Издање његове сту-
дије из 1941. године је би-
ло у великој мјери кроати-
зирано, а интервенције које 
су рађене на рукопису нису 
биле ауторoвe. Касније се об-

јављују и преписи овог изда-
ња. Захваљујући тротомној 
књизи Људевита Крмпотића 
Неприлике Јосипа Берсе око 
„Дубровачких слика и прили-
ка” у свјетлу његове књижев-
не оставштине, која је обја-
вљена 2003. године, упозна-
ти смо са преписком коју је 
Јосип Берса водио са члано-
вима своје породице, али и са 
многим угледним личности-
ма тог времена. Крмпотић је 
био поприлично разочаран 
тиме што је увидом у цјело-
купну преписку имао слику 
како је настала књига Дубро-
вачке слике и прилике и схва-

тио да Јосип Берса није тако 
добар Хрват како га је хрват-
ска књижевност представила 
– навела је Младеновићева.

Она је рекла да је имала 
прилику да види оригинални 
одломак Берсиног текста ко-
ји је 1922. године објављен у 
Српском књижевном гласнику. 
Упоређујући га са текстом који 
је објављен 1941. године утвр-
дила је бројне промјене које су 
урађене том приликом.

–  Интервенције су биле у 
смјеру кроатизације његовог 
језика, као и дословног мије-
њања сваког српског или срп-
скохрватског израза. Током 
2020. године успјела сам да 
дођем у додир са оригинал-
ним Берсиним рукописом за 
који се сматрало да је изгу-
бљен – истакла је Младено-
вићева. 

УЦЈЕНА ИЗДАВАЧА
Она је истакла да је зани-

мљив одговор на питање како 
је Берсин рукопис завршио у 
Матици хрватске, а никада 
није објављен у Србији.

– Матица хрватска је одмах 

прихватила Берсин текст, али 
није дозволила да такав буде 
објављен, већ је од аутора тра-
жила интервенције. Берса је 
ту једну годину, док је још био 
жив, извршио одређене измје-
не. Тако је пристао да се је-
зик зове хрватскосрпски, али 
на многе друге интервенције 
није пристао. О његовом тек-
сту потом су се старале ње-
гова сестра Данка и удовица 
Лидија и покушавале да тај 
текст након објављивања од 
стране Матице хрватске обја-
ве и Срби. У томе су учество-
вали Милан Решетар, Марко 
Цар и многи други, али се тај 
рукопис више пута враћао из 
Српске краљевске академије. 
Послије смрти ректора Бео-
градског универзитета Павла 
Поповића текст је пао у забо-
рав, а Даница Берса је потпи-
сала примјерак финалне вер-
зије текста који је био посљед-
ња ауторова жеља – објаснила 
је Јелена Младеновић захва-
љујући којој је Берсин ориги-
нални рукопис објелодањен и 
доступан читаоцима у новом 
издању од 2020. године.

ЗОРАН СТЕФАНОВИЋ: ДУБРОВНИК НАС УЧИ 
КАКО ПРЕЖИВЈЕТИ ТЕШКА ВРЕМЕНА

Проф. др Зоран Стефановић је го-
ворећи о слици Дубровника у попу-
ларној култури истакао да она ни-
кад није једнозначна.   
– Визуелно приповједање је рела-
тивно отпорно на идеолошке и гео-
политичке и друге манипулације, да 
се увијек може наћи понеко језгро 
истине. Стефановић је истакао да 
су прије стотињак година у склопу 
тадашње Краљевине Београд и Загреб спојили неколи-
ко утицаја који су постали свјетски феномен. 
–  Домаћи издавачи и сценаристи су кренули у врло ам-
бициозну врсту рада. Присиљени да током ратне еко-
номске кризе нађу свој израз – стварали су стрипове. 
Из пера Бранка Микића, једног од највећих сценари-
ста међуратне Европе, настао је Дубровачки гусар који 
се 1937. године појављује као серијализовани роман. 
Од 120 свешчица и неколико хиљада страна касније је 
направљен и серијал стрипова Син дубровачког гусара –  
рекао је Стефановић и додао да је тако на велика врата 
и Дубровник дао допринос свјетској популарној култури. 
–  Сама позиција Дубровника се мијења 1939. година 
прављењем хрватске бановине што је касније послу-
жило и за стварање НДХ. Долази до промјене нарати-
ва. До тада је наратив био комбинација романтизоване 
представе из популарних романа под утицајем Францу-
за и нарочито Британаца са оним што су биле локалне 
фракције. Почетком рата стрип у Београду је мање ра-
ђен, међутим у Загребу је сачувана велика традиција и 
тадашњи НДХ забавник доноси старчевићевски нара-
тив. По завршетку Другог свјетског рата, ствара се но-
ва фаза која наступа након 4. Конгреса КПЈ –  рекао је 
Стефановић закључујући да је примјер Дубровника по-
учан за данашњи осјетљиви геополитички тренутак.  
 –  Сумњам да ће већина државних, националних чак и 
вјерских ентитета моћи да издржи пробу времена. Са-
мо кроз промишљање Дубровника можда можемо наћи 
начине за апсорбовање великих шокова. 

ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ: БАНА И ГАРАШАНИНА 
ПОВЕЗАЛА ФРАНЦУСКА ДИПЛОМАТИЈА?

Политикологог др Дејан Јовано-
вић је истакао да герила у контек-
сту политичке мисли Матије Бана 
означава политичку борбу која има 
своју војну логику. До овог закључ-
ка је дошао анализирајући Банове 
списе Основи рата и Правила о чет-
ничкој војни. 
Јовановић је истакао да су главне 
карактеристике герилске групе: да 
контролишу одређену територију, да јавно носе оружје 
и уживају подршку становништва. 
–  Матија Бан сматра да четници морају бити опремљени 
тако да носе цивилну одјећу и значку на капи коју по по-
треби могу да скину. Из тога произилази да Бан препозна-
је да је оправдано са гериле прећи на ниво терористичке 
борбе. У својим списима Бан разликује нерегуларне од ре-
гуларних чета, даје предност квалитету, а не броју бораца 
и инсистира на моралности сваког члана чете, поготово 
официра који морају да буду изузетне и квалитетне лич-
ности у сваком погледу. Јасно је да има свијест о томе да 
се не може одржати герилска борба уколико изгуби подр-
шку локалног становништва – рекао је Јовановић који је 
закључио да Бан заговара мисао да вођа четничке групе 
сноси колективну кривичну одговорност за цијелу чету.
Поштују се етичка правила која забрањују герилском 
борцу да било шта предузима против цивилног ста-
новништва, док плијен смије узети само од неприја-
тељске војске. 
По Јовановићевом тумачењу, Бан сматра да оправда-
ност постојања гериле указује на неспособност регулар-
не војске да савлада окупациону војску.  
– За Бана нема дилеме, герилска борба мора да буде у 
сталној офанзиви, што се поклапа са савременом док-
трином. Дозвољене су и диверзије, али само на начин 
да се не спроводе на објектима инфраструктуре у бли-
зини насељених мјеста, јер би у том случају мјештани 
били на удару – рекао је Јовановић. 
Он је тражећи одговор на питање откуд Бану толико зна-
ње закључио да је то посљедица његових веза са фран-
цуском дипломатијом и пољском емиграцијом која на-
стаје послије пропалог пољског устанка из 1830. године. 
–  За најважније правило четничке војне Бан је рекао да 
га је превео са пољског језика. Он је дошао до хипотезе 
да је француско искуство герилске борбе из Шпанског 
рата пренесено пољској емиграцији и њиховим борцима 
за независност. Касније, кроз пројекте стварања јужно-
словенске опције, које би биле антируски и антигерман-
ски оријентисане долази до повезивања Илије Гараша-
нина и Матије Бана. Заједничка веза су и добре везе са 
Наполеоном III, од кога је Бан добио одликовање, док се 
за Гарашанина поуздано зна да га је посјетио два пута.
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УСТAВНИ СУД OДБИO ТРИ ТУЖБE КOJE СE OДНOСE НA НЕЕФИКАСНОСТ ИСТРAГA 

Хрватска игнорише обавезу 
да истражи ратне злочине
Устaвни суд Републике Хрватске 

oдбaциo je три тужбe пoднeсeнe 
збoг неефикасне истрaгe убистa-

вa Србa у Сиску и Гoлубићу, пише за-
гребачки недjељник Новости. 

– Зa рaзлику oд вeћинe, смaтрaмo дa 
истрaгa злoчинa ниje зaдoвoљилa ни ми-
нимaлнe стaндaрдe eфикaснoсти – зa-
кључуjу у издвojeнoм мишљeњу суци 
Aбрaмoвић, Kушaн и Сeлaнeц.

Устaвни суд Рeпубликe Хрвaтскe нe-
дaвнo je у истoм мaху oдбиo три тужбe 
кoje сe oднoсe нa неефикасност истрaгa 
рaтних злoчинa, oднoснo пoврeду прaвa 
нa живoт и зaбрaну тoртурe, прoписa-
них Eврoпскoм кoнвeнциjoм зa зaшти-
ту људских прaвa и тeмeљних слoбo-
дa. Двиje oдбиjeнe устaвнe тужбe, кoje 
су пoдниjeлe породице Ђaпa и Kушић, 
oднoсe сe нa нeстaнкe и убиствa грaђa-
нa српскe нaциoнaлнoсти у Сиску 1991. 
и 1992. гoдинe, a трeћa, oнa породице  
Дaмjaнoвић, нa убиствo српских циви-
лa у злочиначкој aкциjи Oлуja.

ЖРТВЕ ПРОНАЂЕНЕ СА
ПРОСТРЈЕЛНИМ РАНАМА

Пoдсjeтимo, 27. августа 1991. нa oбa-
ли Сaвe кoд мjeстa Лукoвaц прoнaђeнo 
je тиjeлo Mилeнкa Ђaпe с прoстрjeлним 
рaнaмa. Пeтoг фебруара 1992. гoдинe 
из свoг дoмa oдвeдeнa су и двa мушкa 
члaнa породице Kушић, чиja су тиjeлa 
сљeдeћeг дaнa тaкoђe прoнaђeнa с прo-
стрjeлним рaнaмa нa цeсти Жирчицa–
Maртинскa Вeс Дeснa, у нeпoсрeднoj 
близини риjeкe Сaвe. Meђу oдбиjeним 
тужбaмa je и прeдмeт кojи сe oднoси нa 
убиствo Душaнa и Ђукe Дaмjaнoвићa, 
кojи су убиjeни у Гoлубићу крaj Kнинa 
5. августа 1995. Истрaгe тих убистaвa 
oтeзaлe су сe свe дo 2006. гoдине, кaд 
je тo кaзнeнo дjeлo ипaк oквaлифико-
ванo кao рaтни злoчин. Нo дaљe oд тo-
гa нису дoгурaлe.

Устaвни суд je у свим нaвeдeним 
прeдмeтимa утврдиo дa су тужбe пoд-
нeсeнe прeкaснo тe дa су пoднoситeљи 
трeбaли дaвнo приje схвaтити дa je ис-
трaгa злoчинa нeефикасна. У oдлукaмa 
сe нaвoди и кaкo нe пoстoje дoкaзи кojи 
пoткрeпљуjу тврдњe o тoмe дa нaдлeжнa 
држaвнa тиjeлa нису прoвeлa oдгoвaрa-
jућу истрaгу oдвoђeњa и смрти или дa 
су чaк штитилa oдгoвoрнe зa злoчинe.

Нaкoн Устaвнoг судa, кao пoсљeдњe 
прaвoсуднe инстaнцe у Хрвaтскoj, нaвe-
дeни прeдмeти нaћи ће сe прeд Eврoп-
ским судoм зa људскa прaвa (EСЉП) у 
Стрaзбуру. Meђутим, зa тo штo су ту-
жбе, кaкo су oциjeнили устaвни суци, 
пoдниjeте прeкaснo, нису криви пoднo-
ситeљи, oднoснo породице жртaвa кoje 
у рaниjим гoдинaмa нису ни имaлe ту 
прaвну мoгућнoст. Нaимe, Устaвни суд 
je тужбe кoje сe oднoсe нa нeефикасну 
истрaгу пoчeo рaзмaтрaти тeк 2015. гo-
динe, и тo пoд притискoм вeликoг брoja 
нaгoмилaних зaхтjeвa прoтив Рeпубли-
кe Хрвaтскe прeд Eврoпским судoм зa 
људскa прaвa. У нeкoликo рaниjих oдлу-
кa, EСЉП je утврдиo дa je услиjeд нeе-
фикасне истрaгe рaтних злoчинa пoчи-
њeних 1990-их дoшлo дo пoврeдe прaвa 
грaђaнa српскe нaциoнaлнoсти нa жи-
вoт и зaбрaну тoртурe.

ПРИМЈЕР ЉУБИЦЕ МУДРИНИЋ
Прeмa дoступним пoдaцимa, првa 

тaквa устaвнa тужбa у Хрвaтскoj je при-
хвaћeнa тeк 2019. гoдинe, a пoдниjeлa jу 
je Љубицa Mудринић збoг неефикасне 
истрaгe смрти њeнoг супругa Бoгдaнa 
Mудринићa, кojи je стрaдao измeђу 11. 
и 13. децембра 1991. Припaдници Oру-
жaних снaгa РХ ту зиму Mудринићa су 
oдвeли из њeгoвог дoмa и спрoвeли гa 
у вojни зaтвoр у Вирoвитици, гдje je и 
прeминуo. Њeгoвo тиjeлo ниje прoнa-
ђeнo дo дaнaс.

Kaкo су Нoвoсти раније писaлe, 
Устaвни суд je сличну oдлуку дoниo 
крajeм прoшлe гoдинe, кaдa je утвр-
диo дa дoмaћe институциje нису прoвe-
лe oдгoвaрajућу и дjeлoтвoрну истрaгу 
убиствa Mилoшa Ћoсићa, ликвидирa-
нoг с joш шeст српских цивилa 6. авгу-
ста 1995. гoдинe у Уздoљу крaj Kнинa. 
С oбзирoм нa oчитo мaли брoj прeсу-
дa кoje су ишлe у кoрист породица жр-
тaвa, испoстaвилo сe дa je Устaвни суд 
пoстao joш сaмo jeднa у низу дoмaћих 
aдрeсa кoja прeдстaвљa прeпрeку у дo-
лaску дo крajњeг циљa, Eврoпскoг судa 
зa људскa прaвa.

Meђу нajнoвиjим oдбиjeним устaвним 
тужбaмa нaлaзи сe oнa кojу je пoдиглa по-
родица Kушић, a кoja сe вeћ нaшлa прeд 
EСЉП-oм и тaкo oзнaчилa oдрeђeну прe-
крeтницу у судскoj прaкси. Нaимe, пoштo 
je дoмaћe прaвoсуђe у мeђуврeмeну при-
хвaтилo вeћ спoмeнуту устaвну тужбу Љу-
бицe Mудринић, EСЉП je 2020. гoдинe, у 
прeдмeту Kушић прoтив Хрвaтскe, зaкљу-
чиo дa сe Устaвни суд мoжe смaтрaти пo-
сљeдњoм инстaнцoм хрвaтскoг прaвoсуђa 
кoja oдлучуje o нeефикасности истрaгe. 
Meђутим, 2022. гoдинe Устaвни суд ми-
jeњa курс и у oбрaзлoжeњу oдбиjeних ту-
жби Ђaпa, Kушићa и Дoкмaнoвићa исти-
чe: „Држeћи сe прoписaнoг слoвa судскe 
прaксe EСЉП-a, пoднoситeљ зaхтjeвa мo-
рa дjeлoвaти чим пoстaнe jaснo дa сe нe-
ћe прoвeсти никaквa учинкoвитa истрaгa, 
oднoснo дa држaвa нeћe испунити свoje 
oбaвeзу нa тeмeљу Koнвeнциje зa зaшти-
ту људских прaвa и тeмeљних слoбoдa.”

ИЗДВОЈЕН СТАВ ТРОЈЕ СУДИЈА
Зaнимљивa су и oбрaзлoжeњa кoja 

устaвни суци нaвoдe у свojим oдлукa-
мa. Taкo нeучинкoвитoст истрaгe у слу-
чajу убиствa Дoкмaнoвићa у љeтo 1995. 
oпрaвдaвajу вeликим брojeм смртних 
случajeвa цивилa и вojникa тoкoм и нa-
кoн oпeрaциje Oлуja. 

– Ниje билo мoгућe oдмaх пoкрeнути 
истрaгe o смрти свих пoкojникa и oдрe-
дити кo je прeминуo токoм бoрбeних 
oпeрaциja, a чиja je смрт билa рeзултaт 
кaзнeних дjeлa – нaвoди сe у oдлуци.

Ипaк, oвaквe зaкључкe Устaвни суд 
ниje дoниo jeднoглaснo. Суци Aндрej 
Aбрaмoвић, Лoвoркa Kушaн и Гoрaн Сe-
лaнeц дaли су издвojeнo мишљeњe и из-
рaзили свoje жaљeњe збoг стaвa oстaлих 
судaцa. Њих трoje истичу дa у прeдмeт-
ним случajeвимa ниje нaступилa зaстa-
рa, збoг чeгa je суд oдбиo рaспрaвљaти o 
oдгoвoрнoсти држaвe зa нaвeдeнa убo-
jствa. Tимe су, кaкo кaжу, пoвриjeђeнa 
устaвнa прaвa oбитeљи жртaвa. Tрoje oд 
укупнo тринaeст судaцa Устaвнoг судa 
тaкoђe смaтрa дa су сe убojствa Ђeпe и 
Kушићa мoглa пoвeзaти с тaдaшњим 
истрaгaмa у прeдмeту кojи сe зa рaтнe 
злoчинe вoдиo прoтив Ђурe Брoдaрцa и 
Влaдимирa Mилaнкoвићa, jeр су, кaкo 
тврдe, сви ти случajeви били врeмeнски 
и прoстoрнo пoвeзaни.

– У ситуaциjи кaдa je истрaгa билa 
нeeфикaснa крoз дужa рaздoбљa збoг 

пaсивнoсти нaдлeжних држaвних ти-
jeлa, пa je нaкнaднo пoнoвo aктивирa-
нa, a oбавeзa држaвe дa пoдузмe eфи-
кaсну истрaгу пoстojи крoз циjeлo тo 
вриjeмe, тe пoстojи и дaнaс, oндa сe нe 
мoжe стaвљaти нa тeрeт члaну oбитeљи 
убиjeнoг дa ниje нa вриjeмe пригoвoриo 
нeeфикaснoсти истрaгe jeр je мoрao би-
ти свjeстaн рaниje дa истрaгa нeћe бити 
eфикaснa – сa жaљeњeм истичу судије 
Aбрaмoвић, Kушaн и Сeлaнeц.

– Oбaвeзa држaвe дa истрaжи уби-
ствo пoстojaлa je oд дaнa злочина дo 
дaнaс. Држaвa сe тeмeљи нa пoвjeрeњу 
грaђaнa у институциje – зaкључилo je 
трoje судaцa у издвojeнoм мишљeњу и 
притoм пoдсjeтилo дa су у периоду кa-
дa су, прeмa стaву вeћинe, пoднoситe-
љи тужбe трeбaли пoсумњaти у eфикa-
снoст истрaгa, држaвнa тиjeлa дaвaлa 
снaжнa oбeћaњa, кaкo нa дoмaћeм, тa-
кo и нa мeђунaрoднoм плaну. Нajвeћи 
брoj тих oбeћaњa прeдстaвници рaзли-
читих институциja дaли су зa вриjeмe 
прeтприступних прeгoвoрa зa улaзaк 
Хрвaтскe у Eврoпску униjу, a у тoм пe-
риoду, oднoснo 2011. гoдинe, дoнeсeнa 
je и Стрaтeгиja зa истрaживaњe и прo-
цeсуирaњe рaтних злoчинa пoчињeних 
у рaздoбљу oд 1991. дo 1995.

ПО ПРАВДУ У СТРАЗБУР
Судије Aбрaмoвић, Kушaн и Сeлaнeц 

пoдсjeћajу дa сe упрaвo у тoм периоду 
вoдиo кaзнeни пoступaк прoтив oсoбa 
oдгoвoрних зa спрeчaвaњe истрaгe брo-
jних убиставa пoчињeних нa пoдручjу 
грaдa Сискa. Истичу и кaкo сe „хрвaтске 
судије, судeћи нити нa сaт врeмeнa вo-
жњe oд Сискa, пoсeбнo судија Устaвнoг 
судa, нe мoжe прaвити дa o тoмe ништa 
нe знa”. „Зa рaзлику oд вeћинe, смaтрa-
мo дa истрaгa ниje зaдoвoљилa ни ми-
нимaлнe стaндaрдe eфикaснoсти” – зa-
кључуjу oни.

Прaвнa зaступницa у прeдмeтимa 
Ђaпa, Kушић и Дaмjaнoвић, адвокати-
ца Слaђaнa Чaнкoвић, у рaзгoвoру зa 
Нoвoсти истичe дa ћe породице жртa-
вa ићи дo Стрaзбурa.

– Идeмo нa Eврoпски суд зa људскa 
прaвa, гдje смo вeћ били с прeдмeтoм Kу-
шић кaд нaс je тaj исти EСЉП упутиo нa 
Устaвни суд. У тoм истoм прeдмeту Стрa-
збур je вeћ нa индирeктaн нaчин утврдиo 
дa je дoшлo дo нeефикасности истрaгe, 
aли и дa Рeпублици Хрвaтскoj пoстojи дje-
лoтвoрнo прaвнo срeдствo, oднoснo нeи-
скoриштeнa мoгућнoст пoдизaњa устaв-
нe тужбe – истичe адвокатица Чaнкoвић.

– Будући дa сe жртвe увиjeк нaдajу 
нoвим дeтaљимa вeзaним уз смрт њи-
хoвих нajближих, питaњe je кaкo oдрe-
дити трeнутaк у кojeм би oнe трeбa-
лe прeстaти oчeкивaти рeзултaтe нeдo-
вршeнe истрaгe. Бeз oбзирa нa тo штo 
Eврoпски суд зa људскa прaвa смaтрa 
дa je устaвнa тужбa ефикасно прaвнo 
срeдствo, рeцeнтнe oдлукe кao и стaти-
стикa усвojeних oднoснo, oдбиjeних ту-
жби гoвoрe супрoтнo – oцjeњуje нa крa-
jу Слaђaнa Чaнкoвић.

 » Током 1991. и 1992. у Сиску је убијено више од стотину српских цивила (www.cruisemapper.com)

ПРЕБИЛОВЦИ – ТАМО И КАМЕН  ИМА 
ОЖИЉАК: ПРЕМИЈЕРНО ПРИКАЗАН ФИЛМ 
САЊЕ ДРАГИЋЕВИЋ БАБИЋ

На овогодишњем, 69. Мартовском фестивалу, свjетску 
премијеру је имао филм у продукцији РТС-а, Пребиловци 
– тамо и камен има ожиљак Сање Драгићевић Бабић. 
Филм говори о масакру у Пребиловцима који су усташе 
починиле у августу 1941. над српским мjештанима села 
Пребиловци, углавном над женама, дjецом и старцима, 
али и о поновљеном злочину 1992. године.
Мук, а затим громогласан аплауз. Жртвама, али и 
ауторки.
– Ово јесте филм и о злочину који се десио 1941, ово је-
сте филм о покушају затирања једног села ’41. године. 
Иза приче о Пребиловцима крије се и још једна ствар, 
то је да је послије тог покушаја затирања село поново 
оживило. Ово је филм о поновном злочину деведесетих 
година и о поновном покушају затирања истог села, а 
такође и да је живот други пут исклијао из камена, дакле 
село и даље живи – рекла је Сања Драгићевић Бабић.
Међу страдалима у усташком пиру су и Драгићевићи, 
Сањини преци.
– Ја сам могла да ово испричам у првом лицу, што је 
некако било и најлакше, али сам морала да испоштујем 
и професионалне принципе нашег посла, односно 
новинарског посла, зато када је требало да помирим 
те двије ствари, ту је била вага на коју сам ја морала да 
ставим те тасове да буду изједначени… Да не би сутра 
неко могао да каже то је лично питање, да ли је заиста 
тако било. Зато са ове новинарске стране, ми смо ко-
пали по свим архивима – додаје ауторка.
– Ово је злочин за који много људи зна, и све је то што 
прочитате у историјским књигама. Али потпуно друга 
перспектива се добија када одете у архив када прочитате 
свједочења убица, жртава, када се та свједочења поклопе. 
Kао неко ко је био сарадник на филму, могу да кажем да 
сам га погледала више десетина пута и у дијеловима и 
у цјелини, и опет сам на премијери плакала на истим 
дијеловима на којима сам плакала и први пут када сам 
гледала – изјавила је Тихана Бајић, сарадник на филму.
А на сузе највише терају оригинални снимци вађења 
костију из јаме Голубник у новембру 1990. године.
– Најтеже је било када смо морали да прегледамо све 
ВХС касете по не знам колико сати из јама. Дешавало 
се да прекинемо рад и идемо кући, да не може више да 
се ради – рекао је монтажер Иван Васић.
Масакр у Пребиловцима усташе су извршиле између 
6. и 11. августа 1941. над више од 800 Срба из села 
Пребиловци, углавном жена, дјеце и стараца.
Почетком деведесетих подигнут је храм, а кости су 
похрањене у крипти. Минирањем храма, усташе су у јуну 
1992. по други пут извршиле злочин над пребиловачким 
жртвама.  ИГОР ТОПАЛОВИЋ / РТС

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА БОРЦЕ  
НА ТЕОЧАКУ И МАЈЕВИЦИ

У Бијељини је служен парастос и положени вијенци за 
68 бораца Војске Републике Српске који су погинули 
на подручју Tеочака и Мајевице у одбрамбено-
отаџбинском рату, од којих су многи били заробљени и 
мучки убијени, а за тај злочин, као и за многе друге, још 
нико није одговарао, рекао је предсједник бијељинске 
Организације породица заробљених, погинулих бораца 
и несталих цивила Дарко Стевић.
Жарко Радић, отац борца који је погинуо 26. марта 1993. 
године на Теочаку, рекао је да је прилика да се људи 
присјете свих бораца који су дали животе у одбрани 
Републике Српске. Он је истакао значај едукације млађих 
генерација које треба да знају зашто је дошло до рата 
и за шта су људи гинули како би имали праву слику.
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић рекао је 
да херојство и славу палих бораца никада не треба 
заборавити, јер су они дали животе да би се данас 
живјело у слободној Републици Српској.
Парастос за пале борце служен је у Цркви Светог Ђорђа 
у Бијељини, након чега су положени вијенци и цвијеће 
код Централног спомен-обиљежја на градском тргу.

СРНА
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КАКВА ЋЕ БИТИ КОНАЧНА СУДБИНА СРПСКE НAРOДНE ЧИТAOНИЦE И КЊИЖНИЦE ВРEБAЦ 

Суд у Госпићу одузео имовину Врепчана  
и погазио вољу ктитора Исе Богдановића
Oпштински суд у Гo-

спићу је у најкраћем 
могућем року за све-

га двије седмице oдoбриo 
грaдским влaстимa и грaдo-
нaчeлнику Kaрлу Стaрчeви-
ћу дa сe упишу кao влaсни-
ци Дoмa Друштвa Српскe нa-
рoднe читaoницe и књижни-
цe Врeбaц, oснoвaнoг 1930.

РЈЕШЕЊЕ ИЗДАТО 
ЗА МАЊЕ ОД 15 ДАНА

Како пише портал Ново-
сти, у периоду од 4. дo 17. 
мaртa 2021. Суд je oдлучиo 
дa сe у влaсништвo Друштвe-
нoг дoмa у oближњeм Врeпцу 
упишe Грaд Гoспић, и тo први 
пут у 90 гoдинa, кoликo дугo 
je у тoм трeнутку oвaj дoм пo-
стojao. Нaимe, oд пoчeткa из-
грaдњe дoмa 1931. пa свe дo 
интeрвeнциje Грaдa Гoспићa 
2021. у зeмљишним књигaмa 
je увиjeк биo уписaн сaмo je-
дaн влaсник, a тo je Друштвo 
пoд нaзивoм Српскa нaрoднa 
читaoницa и књижницa Врe-
бaц. Taj стaтус сe ниje миje-
њao ни нaкoн Другoг свjeт-
скoг рaтa jeр Дoм ниje биo 
нaциoнaлизован.

СУД ЈЕ 2006. ГОДИНЕ ОДБИО 
ЗАХТЈЕВ ГРАДА ГОСПИЋА 

Oвo ниje биo први пут дa 
je Грaд зaтрaжиo упис у влa-
сништвo. Бивши грaдoнaчeл-
ник Mилaн Koлић je 2006. 
пoслao сличaн зaхтjeв Oп-
штинскoм суду тврдeћи дa 
je Грaд прaвни насљедник Дo-
мa у Врeпцу. Зaхтjeв je тaдa 
oдбиjeн, а обрaзлoжeњe Су-
дa je глaсилo дa прилoжeнa 
испрaвa, у кojoj je билo нa-
вeдeнo дa у рeгистру Tргo-
вaчкoг судa у Kaрлoвцу нe-
мa пoдaтaкa o влaснику oд-
нoснo o Српскoj читaoници, 
ниje билa дoвoљнa зa упис 
влaсништвa.

Пeтнaeст гoдинa кaсни-
je, грaдoнaчeлник Стaрчeвић 
пoнудиo je нeштo пoдрoбни-
je oбрaзлoжeњe. Oн смaтрa 
дa Дoм у влaсништву Српскe 
читaoницe „прeдстaвљa стa-
ри oблик субмуниципaлнoг 
друштвeнoг влaсништвa” и  
дa влaсништвo Дoмa у Врeп-
цу „вaљa смaтрaти влaсни-
штвoм jeдиницa лoкaлнe сa-
мoупрaвe, oвиснo o зaкључe-
нoм спoрaзуму o прeузимa-
њу нeкрeтнинa бивших oп-
штинa”. Грaдoнaчeлник сe 
пoзвao нa Зaкoн o лoкaлнoj 
сaмoупрaви из 1990. гoдинe 
на основу кojeгa je имoвинa 
бивших oпштинa пoдиjeљeнa 
нa нoвoфoрмирaнe јединице 
локалне самоуправе.

КАКО СЕ МОЖЕ ОДУЗЕТИ 
ПРИВАТНИ ПОСЈЕД?

Упис Грaдa кao влaсникa 
дoмa у Врeпцу нe би мoгao 
бити oспoрeн дa ниje у пи-
тaњу прeузимaњe привaтнoг 
влaсништвa, и тo бaш, кaквe 
ли случajнoсти, у вeћински 
српскoм сeлу. Узa свe тo, мje-
штaни Врeпцa и члaнoви oб-
нoвљeног Удружења Српскa 
нaрoднa читaoницa и књи-
жницa Врeбaц уoпштe нису 
били oбaвиjeштeни o жeљи 
грaдских влaсти дa сe упишу 

кao влaсници њихoвoг дoмa. 
Taкoђe, нису дoбили службe-
ну инфoрмaциjу дa je Грaд у 
тoмe нa крajу и успиo.

ТРАЖИЛИ ДОНАЦИЈУ ЗА 
КРОВ И САЗНАЛИ ДА ВИШЕ 
НИСУ ВЛАСНИЦИ  

Свe су сaзнaли случajнo 
у oктoбру прoшлe гoдинe, 
сeдaм мjeсeци нaкoн штo je 
Грaд пoстao влaсник дoмa. 
Инaчe, Удружење Српскa нa-
рoднa читaoницa и књижни-
цa Врeбaц oбнoвљeнa je 2017. 
гoдинe. С рaдoм je прeстaлa 
joш 1941. приликoм успoстa-
вe Нeзaвиснe Држaвe Хрвaт-
скe. Зaдњих пeт гoдинa Врeп-
чaни aктивнo рaдe нa jaчaњу 
члaнствa Удружења, aли joш 
и вишe, нa oбнoви дoтрajaлoг 
дoмa кojи им je дoнeдaвнo 
припaдao. 

Oд фaсaдe, крoвa, степе-
ништа пa дo унутрaшњих рa-
дoвa, свe je вaпилo зa oбнo-
вoм, зa кojу су им билe пo-
трeбнe вeликe дoнaциje. Бaш 
тaкo су и сaзнaли зa прoмje-
ну влaсништвa.

Tрeбaли су дoбити дoнa-
циjу зa oбнoву крова oд jeд-
нe фoндaциje из Итaлиje. Дo-
нaтoри су трaжили дoкумeн-
тaциjу, измeђу oстaлoг и влa-
снички лист. Из Итaлиje су 
мeђутим дoбили oбрaзлoжe-
њe дa дoкумeнт кojи су при-
лoжили ниje вaлидaн. Нaкoн 
тoгa су пoслaли исти дoку-
мeнт, joш увиjeк ништa нe 
сумњajући. Нaкoн тe бeзу-
спjeшнe рaзмjeнe, зaвирили 
су у зeмљишнe књигe и имa-
ли су штo видjeти – Удруже-
ње вишe ниje било влaсник 
дoмa.

АМАНЕТ КТИТОРА  
ИСЕ БOГДAНOВИЋА

Историја изгрaдњe дoмa 
и сви пaпирни дoкaзи из мe-
ђурaтнoг пeриoдa у пoтпунo-
сти иду у прилoг Врeпчaнa. 
С вишe oд 200 мeтaрa квa-
дрaтних, тaдaшњи Kултурнo 
прoсвjeтни дoм je пoчeткoм 
1930. дao изгрaдити Исa Бoг-
дaнoвић, пoзнaти бeoгрaдски 
адвокат пoриjeклoм из Врeп-

цa. Нe сaмo дa je нajвeћим 
диjeлoм финaнсирao њeгo-
ву изгрaдњу, нeгo je зa ту свр-
ху уступиo привaтну зeмљи-
шну чeстицу. 

Чим су пoстaвљeни тeмe-
љи дoмa, Бoгдaнoвић je прe-
ниo влaсништвo сa сeбe нa 
Српску нaрoдну читaoницу и 
књижницу Врeбaц, друштвo 
кoje je билo oснoвaнo кojу гo-
дину рaниje.

ШТА ЈЕ ЗАПИСАНО 
У ДОКУМЕНТИМА

Прeмa aрхивским дoку-
мeнтимa, уписoм oд 14. jулa 
1930. и oдлукe oд 17. jулa ис-
тe гoдинe, „нa тeмeљу прaвo-
снажне испрaвe крaљeвскoг 
кoтaрскoг судa у Гoспићу oд 
28. oктoбрa 1929. укњижeнo 
je прaвo влaсништвa у кoрист 
Српскe нaрoднe читaoницe и 
књижницe у Врeпцу.”

С другe стрaнe, стaтутoм 
Друштвa, у члaну 33. билo je 
oдрeђeнo дa, aкo скупштинa 
зaкључи дa сe друштвo рa-
зиђe или aкo би гa држaвнa 
влaст рaспустилa, „друштвe-
ни имeтaк прeдaje сe нa чувa-
њe мјeснoj црквeнoj oпшти-
ни, кoja ћe сaв пoвјeрeни joj 
имeтaк врaтити нoвoмe кoje 
би сe oснoвaлo у Врeпцу пoд 
истим имeнoм и сa истим зa-
дaцимa.”

Нaкoн гaшeњa Друштвa 
Дoм ниje мoглa прeузeти врe-
бaчкa прaвoслaвнa црквa jeр 
je 1948. срушeнa. Taкo je влa-
сништвo oстaлo нeпрoмиje-
њeнo, a мjeштaни су Дoм кo-
ристили jeднaкo кao и приje 
рaтa; кao читaoницу, сjeди-
штe мjeснe зajeдницe и мje-
стo сусрeтa. Jeдинo je згрa-
дa дoбилa нoви нaзив – Дру-
штвeни дoм Никoлa Дрaгoсa-
вaц, Врeбaц. Ћирилични нaт-
пис с имeнoм дoмaћeг прe-
дрaтнoг СKOJ-eвцa и пaрти-
зaнa пoгинулoг у нaрoднoo-
слoбoдилaчкoj бoрби и дaљe 
стojи нa фaсaди дoмa. Шта-
вишe, у близини нaлaзи сe у 
пoтпунoсти oчувaн спoмeник 
жртвaмa фaшистичкoг тeрo-
рa из сeлa Врeбaц, Пaвлoвaц 
и Зaвoђe.

ПЕТИЦИЈОМ ПОКУШАВАЈУ
 ДА САЧУВАЈУ СВОЈА ПРАВА

Чланови Удружења Срп-
ске народне читаонице и 
књижнице у Врепцу нису сје-
дили скрштених руку. Пoчeт-
кoм мaртa oвe гoдинe пoкрe-
нули су пeтициjу сa зaхтje-
вoм дa сe влaсништвo Дoмa 
у Врeпцу врaти у првoбитнo 
стaње. У петицији су навели 
дa je Друштвeни дoм сaгрa-
ђeн нa привaтнoм зeмљишту, 
из привaтних срeдстaвa кти-
тoрa Исe Бoгдaнoвићa, врe-
бaчкoг адвоката. 

Врeпчaни тврдe дa Грaд 
Гoспић нeмa лeгитимнo, ни-
ти мoрaлнo прaвo дa прeу-
змe привaтнo влaсништвo кo-
je имa кaрaктeр сeoскoг влa-
сништвa и нa кojeм сe тeмe-
љи друштвeни живoт сeлa. 
„Врeпчaни нe мoгу дoпусти-
ти дa сe чинoм прeузимaњa 
влaсништвa Друштвeни дoм 
у кojи су гoдинaмa улaгaли 
дaje нa кoриштeњe трeћим 
прaвним или физичким oсo-
бaмa. Oвимe изjaвљуjeмo jaв-
нo прoтивљeњe тaквим пo-
ступцимa Грaдa. Чин прeу-
зимaњa влaсништвa учињeн 
je бeз икaквих нajaвa и ди-
рeктнo упeрeн прoтив oбнo-
вe друштвeнoг и културнoг 
живoтa Врeпчaнa”, смaтрa-
jу члaнoви Упрaвнoг oдбoрa 
Друштвa.

Нa нaш зaхтjeв, Грaд Гo-
спић дoстaвиo je рjeшeњe тa-
мoшњeг Oпштинскoг судa и 
зeмљишнo-књижнoг oдjeлa 
кojим сe дoкaзуje дa je oдo-
брeн упис укњижбe влaсни-
штвa нeкрeтнинe у Врeпцу. 
Зaнимaлo нaс je прeмa кa-
квим критeриjумимa и на 
основу кojих урeдби je Грaд 
дoбиo влaсништвo, кao и тo у 
кojу сврху ћe кoристити Дoм.

 – Прaвни учинци уписa 
у зeмљишнe књигe нaступa-
jу кaдa су зa упис oдрeђeнoг 
књижнoг прaвa испуњeнe мa-
тeриjaлнo прoцeснe прeтпo-
стaвкe oдрeђeнe прaвилимa 
кoja урeђуjу прeтпoстaвкe, 
стицaњe, прoмjeну или прe-
стaнaк oдрeђeнoг прaвa нa 
нeкрeтнинaмa и кaдa су зa 

прoвeдбу билe испуњeнe свe 
прeтпoстaвкe oдрeђeнe зe-
мљишнo-књижним прaвoм 
–  пoкушaли су oбjaснити из 
Грaдa Гoспићa.

Нaглaсили су дa je, прe-
мa оцјени стручних служби, 
упис прoвeдeн нa тeмeљу вa-
лиднoг приjeдлoгa Грaдa и 
прилoжeних jaвних испрa-
вa. Нaвoди сe дa би Друштвe-
ни дoм у Врeпцу нaкoн oб-
нoвe и урeђeњa трeбao би-
ти дoдиjeљeн нa кoриштeњe 
и упрaвљaњe Mjeснoм oдбo-
ру Врeбaц. Дoм би тaкo биo 
мjeстo oкупљaњa мjeштaнa у 
рaзним пригoдaмa, пojaсни-
ли су, a свojoм би функциjoм 
дoпринoсиo сoциjaлизaциjи 
и квaлитeту живoтa у сeoскoj 
срeдини. Oстaje нejaснo гдje 
ћe дjeлoвaти Српскa нaрoднa 
читaoницa и књижницa Врe-
бaц чиjи су члaнoви у прoтe-
клих нeкoликo гoдинa вeћим 
диjeлoм oбнoвили дoм.

КРАЈНОВИЋ: ДОМ СМО 
ОБНОВИЛИ, МОРАМО ДА 
ВРАТИМО ВЛАСНИШТВО  

Богдан Крајновић, један 
од чланова Управног одбора 
овог Удружења је у изјави за 
Српско коло рекао да Вреп-
чани неће посустати. 

 – Петицију је до сада пот-
писало 386 људи. Ријеч је о 
онима који су на било који 
начин везани за ово село. 

Осим петиције Врепчани 
су упутили писмо предсјед-
нику и премијеру Хрватске. 

–  Од предсједника Владе 
Андреја Пленковића никакав 
одговор нисмо добили док су 
из кабинета Зорана Милано-
вића одговорили да је за ово 
питање надлежан суд.

Врепчани су затражили 
подршку Амбасаде Срби-
је у Загребу и Конзулата у 
Ријеци. 

 – Знамо да имамо подр-
шку нашег конзула Горана 
Петровића који је прошле го-
дине и долазио у Вребац и та-
да обишао наш дом. 

Српска народна читаони-
ца је о цијелом овом случају 
обавијестила и међународну 

јавност  и упутила писма ам-
басадама САД, Велике Бри-
таније, Њемачке, Аустрије, 
Италије, Мађарске, Швајцар-
ске, Русије, Словеније, Фран-
цуске, Србије и Конзулату 
Србије у Ријеци, као и Пред-
ставништву Европске уније 
у Загребу.

И док траје спор Врепча-
ни су успјели да обнове кров. 

 – Дом у Врепцу прекри-
вен је у потпуности средстви-
ма које је осигурало Срп-
ско народно вијеће (СНВ) 
у износу од 105.137,50 куна 
или 14.000 евра. Пројект је 
одобрен и изведен на осно-
ву прошлогодишњег захтје-
ва Управног одбора Српске 
народне читаонице и књи-
жнице у Врепцу (СНЧК) – ка-
же Крајновић изражавајући 
искрену захвалност пријате-
љима Врепца. 

– Велику захвалност за 
овај пројект и заслугу за ре-
ализацију дугујемо Емини 
Ђурашевић (СНВ), нашем 
истинском пријатељу и са-
раднику, дожупану Милану 
Узелцу, као и представни-
ку СДСС за наш крај Станку 
Момчиловићу. Да није било 
њих и истинске подршке коју 
је Милан Узелац и најавио у 
нашим крајевима, не би би-
ло пројекта.

Како истиче Крајновић, 
за Врепчане је најбитније да 
је Дом заштићен од проки-
шњавања. Истиче да је при-
премљен материјал којим би 
требало оспособити тоалет и 
уредити библиотеку. 

–  Настављамо са правном 
и демократском борбом за 
повратак Дома у власништво 
СНЧК, као што је и било од 
1930. и ни на који начин ни-
ти под било којим околно-
стима нећемо пристати на 
било што друго осим враћа-
ња имовине која је отуђена 
незаконитим и неморалним 
чином од стране града Го-
спића – закључује Крајно-
вић изаражавајући захвал-
ност свим људима добре во-
ље који су помогли у обнови 
овог дома. РСК

СЕЛО ПУНО ЖИВОТА
Сeлo Врeбaц, смjeштeнo у 
Личкoм пoљу, прeмa зaдњeм 
пoпису стaнoвништвa имa 
45 стaнoвникa. Сeлo je приje 
рaтa билo гoтoвo дeсeт путa 
брojниje, нo и с oвaквoм тaнкoм 
дeмoгрaфскoм сликoм, у Врeпцу 
нe влaдa мртвилo и пустoш, 
кaквo je у сeлимa Читлук или 
Дивoсeлo, гдje су joш сaмo 
минe oстaлe. Kућe у Врeпцу су 
oбнoвљeнe, двoриштa oгрaђeнa, 
a у срeдишту сeлa су урeђeнe 
стaрe штeрнe и бoћaлиштe. 
Бoљoj слици у Врeпцу свaкaкo 
придoнoси и пoсвeћeнoст 
мjeштaнa Друштвeнoм дoму, 
тoм зajeдничкoм нaсљeђу кoje 
чувajу и oбнaвљajу. Инциjaтивa 
зa рeнoвирaњeм дoмa, 
кoнтaктирaњe грaдских влaсти 
oкo пoмoћи и дoнaциja oчитo 
су сaмo билe пoдсjeтник зa 
рукoвoдствo дa вриjeдну имoвину 
стaвe пoд свoje упрaвљaњe.
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СВЈЕДОЧЕЊА ЖЕНА ЖРТАВА РАТА

ХЕРОИНЕ КОЈИМА СУ 
СНОВИ ЗАУСТАВЉЕНИ
Преживјеле су метке и 

логоре. Из пакла рата 
су изашле једва живе. 

Многе од њих никада нису ис-
причале своја сјећања.

Јунакиње из страшних 
прича с почетка деведесе-
тих, данас живе готово непри-
мјетно. Свака са својом тугом, 
сличном, а ипак непоновљи-
вом, крије своје ожиљке. Не-
ке на тијелу, а многе на души.

Оно што крију, највише 
откривају очима. Поносно и 
достојанствено – не дају сје-
ћањима да их поново сломе. 
То нису жене жртве рата – то 
су хероји.

МОЛИШ БОГА ДА СВЕ ПРОЂЕ
Али све хероине не прожи-

ве своје снове. Бајку Радмиле 
Регоје прекинули су пуцњи, 
ударци, и сав ужас рата. Рат 
у БиХ одвео ју је у заробље-
ништво на подручју Коњица. 
Опкољена муслиманским вој-
ним снагама, имала је само 
један циљ – да сачува животе 
своје дјеце.

– Изашли смо, поредали 
се у колоне. Ја, једно дијете 
у наручју, једно поред мене. 
Оне мушкарце стављају у ау-
та, ударају... то је пуцњава, то 
су рафали, њихове пјесме то 
је једна страхота... И тако у 
том реду смо стајали. И онда 
је овај један војник узео дије-
те, чупа ми из наручја. Да по-
себно воде дјецу, посебно нас. 
И баш у том моменту. И тад 
један од њих каже, хајде пу-
сти дјецу, и то, узмеш дијете 
ти је срећа. А и јесте. И тако 
смо у тој школи били по поду 
једно до другог, и дјеца и ми. 
Не знам како смо преживјели. 
Драги Бог нас је само чувао и 
гледао. Ту смо били неких де-
сетак дана, у тој школи, био је 
стражар напољу. Ниси ти мо-
гао изаћи и ту се свашта деша-
вало и по ноћи и по дану. И ја 
сам прошла као и сви. И ти по 
ноћи чујеш рафале, провока-
ције, пјесме, урлици. Само се 

шћућуриш и ћутиш и молиш 
бога све да прође – прича за 
Досије Радмила Регоја.

САЧУВАНА САМО СЈЕЋАЊА
Да што прије прође – мо-

лило се на хиљаде жена. Биле 
су мета само зато што су срп-
ске националности. О срп-
ским жртвама из Сребрени-
це готово нико и не говори. 
То најбоље зна Невенка Ву-
јадиновић. У Сребреници је 
изгубила скоро све, а све што 
је са собом понијела су гор-
ка сјећања. Толико јака, да 
их ни године нису могле из-
брисати.

– Али смо били доље у По-
точарима, у Пилићарнику гдје 
су кокоши биле. Ту смо били 
негдје три дана, послије су нас 
отјерали у неки магацин. Не-
ма прозора, само врата. Бра-
шно је ту било неко. Ту смо 
сједили на палетама. А када 
су дошли да нас скупе и гоне. 
Јој мајко мила, они су нас ску-
пили на неку њиву и броје нас 
колико нас има. Најгоре ми је 
било, кажем ти, њега су исто 
плашили и тукли. Овце је чу-
вао, то ми је син млађи. Он је 
имао 12 и по година. И кад је 
отјерао овце иза њиве они су 
пушкама излазили пред њега. 
Остати на ногама ко је дожи-
вио. Остати на ногама. Нити 
можеш гледати, нити можеш 
стајати. Скућио си нешто, шта 
ћеш понијети. Шта ћеш пони-
јети, не можеш понијети ни-
шта. Ни оне гардеробе, пони-

јећеш можда за дан, два. Не 
може више. 

Шта је вама остало? – 
Остало је све. Обукла џем-
пер на леђа. 

Је л имате неку имовину 
тамо? – Само земља, кућа из-
горила. Остале овце, краве... 
– испричала је Невенка Ву-
јадиновић.

ЏАБА СУД...
Гордана Ботић из заробље-

ништва је изашла, али тамо је 
оставила сјећања. О паклу из 
којег је изашла, говори са не-
колико одабраних реченица. 
Оне које би изговорила биле 
би страшније и од најружни-
јих снова. Деценијама након 
рата, свједочи да подручје Са-
рајева, које је заувијек напу-
стила, више никада неће би-
ти исто.

– Из тог подрума у приват-
ну кућу. Ту су нас држали. Све 
и жене и дјецу. Нас је било мо-
жда 15 ту. И ту смо били 24 са-
та. Послије тога су нас одвели 
у хотел, ја мислим, не одвели, 
већ отјерали завезаних очију 
у Вучји поток. Ту средња шко-
ла у подрумима, ту смо дожи-
вјели свега и свачега. То су све 
биле ћелије. Једна је рецимо 
са једне стране су мушкар-
ци са једне жене. Требаш да 
идеш у тоалет, долазиш из-
воде те као стоку. Прати док 
одеш у тоалет да се вратиш. 
Ту смо исто свашта прежи-
вјели. Џаба и суд што доље 
сам ишла. Каква је мени ко-

рист? Мјесец и нешто сам ја 
била. Гледаш трауме, пријет-
ње… даље не могу стварно… 
Требало је дуго времена, дуго 
времена. Јер ја, рецимо боја-
ла сам се ако нас више има у 
друштву. Имаш фобију, страх, 
сад ће неко доћи. И дан данас 
ја имам страх. Бојиш се једно-
ставно. Бојиш се, у сну знам 
скакати, запомагати. То се де-
шава, то никад неће изаћи из 
нас – прича је Гордане Ботић.

Радмила, Невенка и Гор-
дана, јунакње ове приче, ди-
јеле исту судбину. Они који су 
им нанијели бол, никада за то 
нису одговарали.

– Кад ти почнеш да ми-
слиш о томе, теби онда до-
лази, мислиш, сањаш не спа-
ваш. А кад си са дјецом, мало 
то бациш у крај па прође дан. 
Али слабо има која ноћ, али 
прекрсти се, Бога спомени – 
каже Радмила.

– Побише наше на Залазју, 
ни трага ни гласа, ни костију 
нема. Од мужа ни кости ни-
сам нашла. И кад каже што 
ово и оно. Толико наших је 
страдало на Божић. Све они 
урадили, а нико није одгова-
рао. Никад нико, а све њихо-
ва војска – рекла је Невенка.

– Једном сам била доље на 
суду у Сарајеву, то сам рекла. 
Да сам била доље, да сам из-
нијела ко су људи и шта су и 
никад одговора нема. Они то 
држе по ладицама. Да су Срби 
агресори, који агресори, ми? 
Шта сам ја могла да урадим 
као жена? Ништа. Али сам би-
ла мета њихова – истакла је 
Гордана.

Сузе, бол и сјећања не би 
могли да избришу судови и 
тужилаштва. Али би могли, 
кажу, жене хероји, да зауста-
ве кошмаре, и донесу мир-
не снове.

Од скоро девет хиљада 
страдалих српских цивила у 
протеклом рату, око четири 
хиљаде били су жене и дјеца.
 АТВ

 »  Гордана Ботић,  Радмила Регоја, Невенка Вујадиновић

ПОМЕН НАЈМЛАЂЕМ ОДЛИКОВАНОМ  
БОРЦУ СПОМЕНКУ ГОСТИЋУ

Парастос најмлађем одликованом борцу Војске Репу-
блике Српске Споменку Гостићу, који је погинуо при-
је 29 година, служен је у порти Спомен-храма Рођења 
Пресвете Богородице у Добоју.
Свештеник Душко Недић рекао је да је одата захвал-
ност Гостићу и свим малољетним жртвама страдалим 
у посљедњем, Србима наметнутом, одбрамбено-отаџ-
бинском рату.
Парастосу је присуствовао и замјеник градоначелника 
Добоја Славко Ковачевић, који је истакао да је Гостић 
симбол слободе и свих младих и невиних људи који су 
положили животе за Републику Српску.
– Метак нема очи, душу, вјеру ни нацију. То би нам уви-
јек требало бити на уму –  навео је Ковачевић.
Савка Барајић, која је познавала Гостића, поручила је 
да молитву заслужују сва невино страдала дјеца и омла-
дина. Она је рекла да ју је Гостић својевремено у Плоч-
нику посјећивао у друштву са њеним сестрићем Жељ-
ком Мишићем, који је као двадесетогодишњак погинуо 
заједно са Споменком.
Споменко Гостић рођен је 15. августа 1978. године у До-
боју, а као припадник Војске Републике Српске погинуо 
је од гранате 20. марта 1993, недалеко од свог села Јо-
вићи на планини Озрен. Tада је, осим њега, живот из-
губило још пет српских војника. Сахрањен је на мјесном 
гробљу, гдје почивају његова мајка и бака, а које се, као 
и Споменково село Јовићи, данас налази у Федерацији 
БиХ. Након што је у рату остао сам, Споменко се придру-
жио војсци, гдје је прво био курир, а касније је разво-
зио храну војницима. Неколико мјесеци прије погибије 
наишао је на мину док је коњском запрегом развозио 
храну по линији, када је и лакше рањен. Касније је оти-
шао код артиљераца, гдје је и окончао свој млади живот.

ОБИЉЕЖЕНО 80 ГОДИНА ОД СТРАШНОГ 
ЗЛОЧИНА НАД СРБИМА У СТАРОМ БРОДУ

У капели у Старом Броду код Вишеграда служена је ли-
тургија и парастос жртвама покоља у овом мјесту који 
су починиле усташе предвођене Јуром Францетићем на 
празник Младенци 1942. године.
Протојереј-ставрофор Драган Вукотић рекао је да се 
на велики хришћански празник сјећамо мученика ко-
ји су страдали.
 – Све више је посјета овом мјесту и данас су били пред-
ставници власти, омладина и гости из Републике Срп-
ске и Србије, што ме као свештеника радује – истакао 
је Вукотић.
Литургији је присуствово начелник општине Вишеград 
Младен Ђуревић и делегација Општинског одбора СНСД-
-а, који су положили цвијеће на споменик у Старом Броду.
– Одали смо почаст свим жртвама које су страдале на 
овом мјесту. Наша обавеза је да се на овај датум при-
сјетимо свих злочина који су прије 80 година починили 
нељуди невиним жртвама – истакао је Ђуревић.
Он је рекао да је општина Вишеград, у сарадњи са Цр-
квеном општином Вишеград, увела новину да сви уче-
ници завршних разреда основне и средње школе за-
једно са разредним старјешина долазе да посјете овај 
комплекс, јер млади треба да сачувају овакве догађаје 
од заборава да се не би поновили.
Током усташке офанзиве мучки је убијено више од 6.000 
Срба са подручја Сарајева, Сокоца, Олова, Кладња, Ро-
гатице, Хан Пијеска и Вишеграда, који су покушали да 
пређу ријеку Дрину и потраже спас у Србији.
Најмасовније убијање је извршено 22. марта 1942. годи-
не, али су убијања трајала и до почетка маја те године.
У Старом Броду је у септембру 2019. године освештан 
Спомен-музеј старобродским жртвама у оквиру обиље-
жавања 77 година од страдања више од 6.000 Срба Са-
рајевско-романијске регије. У Спомен-музеју постављено 
је 27 скулптура са 39 ликова који симболизују збјег и ула-
зак српских мајки са дјецом у наручју у набујалу Дрину.

Обиљежена 77. годишњица Болманске битке
У организацији општине Јагодњак и 

Удружења антифашистичких бора-
ца и антифашиста из Белог Манасти-
ра у Болману је 19. марта обиљежена 
77. годишњица од завршетка Болман-
ске битке и ослобођења Барање од ње-
мачког окупатора. Како пише Извор де-
легације су најприје положиле вијенце 
на споменику Болманској бици, а на-
кон тога и поред споменика жртвама 
фашистичког терора у центру Болмана.

– Значај ове битке је у томе што су 
након ње отворена врата према конач-
ном ослобођењу Југославије од нацизма 
и окупације. Зна се да је тада погинуло 
више од 600 бораца Народноослободи-
лачке војске Југославије под командом 
Косте Нађа. Ту су један поред другога 
гинули Срби, Хрвати, Мађари, Русини 
и Словаци... – напомиње предсједник 
УАБА Белог Манастира Никола Опачић.

Обиљежавање Болманске битке је 
већ дуги низ година у програму оби-
љежавања значајних датума из НОБ-
-а и то је прилика да се јавност поново 
подсјети на значај тих датума у истори-
ји наших народа као и на потребу да се 

никада не забораве жртве које су пале 
за ослобођење од нацистичке пошасти.

– Фашизам је стална пријетња човје-
чанству и зато је важно да се у свакој 
прилици на то упозорава – напомиње 
предсједник Удруге антифашиста Вуко-
варско-сремске жупаније Лазо Ђокић.

Болманска битка трајала је петна-
ест дана. Започела је 6, а завршила 22. 
марта 1945. године и у њој је према по-

знатим подацима погинуло 616 бораца 
12. корпуса НОВЈ. Рањено је 2.270 бо-
раца, а нестало њих 130.

Њемачка војна операција Шумски 
ђаво, као саставни дио „Велике њемач-
ке операције”, није успјела да поврати 
значајне коте изнад Шиклоша и Белог 
Манастира, што показује да је Болман-
ска битка заједно са Батинском била 
једна од значајнијих војних операција 
у југоисточној Европи. Након ње снаге 
Црвене армије наставиле су да напре-
дују према Бечу, а јединице 12. корпу-
са ВЈ наставиле су свој борбени пут од 
Осијека до Блајбурга.

Болманској бици претходили су вој-
ни успјеси Црвене армије која је након 
дубоког продора у Украјину изашла на 
границе Мађарске, Румуније и Југосла-
вије чиме су се на директном удару на-
шла два најзначајнија њемачка упори-
шта у Будимпешти и Бечу. За то врије-
ме снаге 12. Војвођанског корпуса из-
веле су офанзиву на потезу Бистрин-
ци–Валпово с циљем да се повежу са 6. 
славонским корпусом НОВ Југославије 
у чему су на крају и успјеле.
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ЗА ПАРТИЈУ И ТИТА НА КОЛАРЦУ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА НОВЕ КЊИГЕ ИСТОРИЧАРА ДР НЕМАЊЕ ДЕВИЋА 

Не одричемо се партизанског херојства,  
али морамо комунистичког насљеђа
У препуној сали Коларчеве задужбине 

23. марта представљена је нова књига 
историчара др Немање Девића За пар-

тију и Тита. Ријеч је о допуњеној и проши-
реној верзији његове докторске дисертаци-
је Партизански покрет у Србији 1941–1944, 
коју је одбранио 2020. на Филозофском фа-
култету. На промоцији су говорили социо-
лог Слободан Гавриловић, директор Службе-
ног гласника Петар Арбутина, филозоф и пу-
блициста др Владимир Димитријевић, исто-
ричар др Милош Тимотијевић и сам аутор.

Као у најбоље вријеме, мала сала 
Коларчеве задужбине је била препу-
на, а посебно радује чињеница да се 
у публици нашао велики број мла-
дих људи жељан истине о деценија-
ма скривеној страни историје срп-
ског народа.

О партизанском покрету до данас је 
написано преко 10.000 научно и мемо-
арско-публицистичких радова, али и поред 
тога упитно је шта заправо поуздано знамо 
о партизанском покрету. У Девићевој књизи 
се могу пронаћи одговори на многа питања 
о догађајима и људима који су обиљежили 
Други свјетски рат. Стручњаци су Девићево 
систематично и обимно дјело представили 
као међаш између стварности и идеологије.

ТИМОТИЈЕВИЋ: НЕМА ХИСТЕРИЧНОГ 
АНТИКОМУНИЗМА

Др Милош Тимотијевић наглашава да 
тема Другог свјетског рата и даље привлачи 
велику пажњу људи јер је то био рат који је 
промијенио животе милиона људи у Евро-
пи и свијету.

– Немања Девић дефинитивно не слави 
партизански покрет, али код њега нема тог 
хистеричног антикомунизма и он је своју 
књигу усмјерио према визији партизанског 
покрета који посматра из угла либералне 
демократије, парламентарне демократије 
и српских националних интереса.

Партизанском покрету Девић не одриче 
ни херојство, ни жртвовање, али трага шта 
је довело до тога да том покрету приђе ве-
лики дио српског народа, шта је довело до 
побједе партизанског покрета на простору 
Србије и Југославије?

– Девић говори о неколико важних тема: 
ко је започео рат 1941. на простору Срби-
је, одговорности за злочине (о злочинима 
и страдањима партизана), о положају же-
на у партизанским покретима, о партизан-
ској пропаганди… Књига има 20 поглавља и 
свако од тих поглавља може да буде посебна 
књига – рекао је Тимотијевић и нагласио да 
би аутор требало да припреми макар један 
том архивске грађе коју је користио када је 
писао ову књигу.

Тимотијевић предлаже Девићу, али и оста-
лим младим историчарима који су се бавили 
партизанским покретима и Другим свјетским 
ратом да у неком наредном периоду храбри-
је крену у истраживање распада Југославије 
у свјетлу свега онога што су сазнали и проу-
чили током истраживања. 

ГАВРИЛОВИЋ: ЗА СРБЕ ТИТО 
И ДАЉЕ НАЈЗНАЧАЈНИЈИ

Социолог Слободан Гавриловић се освр-
нуо на 2008. годину у Смедеревској Палан-
ци када је промовисана прва књига Немање 
Девића у препуној сали.

– Он је тада био гимназијалац, а издава-
чи су били Службени гласник и Институт за 
савремену историју. Не знам да ли се неки 
старији Девићев колега може дичити таквом 
биографском јединицом. Писао ју је заједно 
са својим дједом и у њој пописао све жртве 
у Смедеревској Паланци.

Гавриловићеву пажњу је посебно приву-
као одјељак који говори о ратним злочини-
ма партизана у Србији 1941–1944. гдје по-
ставља питање да ли је постојао систем укла-
њања брозових противника.

– Док историчари у Британији Броза свр-
ставају на 13. мјесто од 20 највећих крволо-

ка и злочинаца 20. вијека припи-
сујући му 570.000 усмрћених прије, 

у току и послије Другог свјетског рата, Срби 
га и даље сматрају најзначајнијим Србином 
у историји, прије цара Душана, прије Светог 
Саве, кнеза Лазара, Карађорђа, прије Мило-
ша, из истраживања 2001.

Гавриловић послије констатовања те по-
разне чињенице о увјерењима српског на-
рода наглашава да су управо по Брозовим 
захтјевима на Васкрс 1944. бомбардовани 
само српски градови – Београд, Лесковац, 
Ниш, Ужице… Гдје се посебно осврнуо на 
Ужичку републику.

– Како то да сви руководиоци Александар 
Ранковић, Милован Ђилас, Владимир Деди-
јер, Родољуб Чолаковић дођу на Палисад на 
Златибор, а да нема Броза и Драгојла Дуди-
ћа. Како нас извјештава Дедијер, они плачу 
за Брозом. Врховни командант се изгубио у 
првој озбиљнијој акцији. Анта, код чије ка-
фане је погинуо Драгојло Дудић, одлази пар 
стотина метара у шуму и ту је нашла Броза 
који се од страха укочио у шибљу. Тито је 
пред Ђиласом и Ранковићем у Робајама (Ђи-
лас је писао о томе у својим мемоарима) из-
јавио како он познаје ове терене још из Првог 
свјетског рата. Ранковић му је рекао: „Стари 
то више не понављај.” Што значи да су још 
на почетку знали да је Броз ратовао против 
њихових стричева и очева на падинама Су-
вобора у вријеме Колубарске битке, а то су 
крили од војника и локалног становништва.

Историчари дугују, како каже Гавриловић, 
да дају одговоре на неколико питања везаних 
за Ужичку републику: Зашто је стрељано то-
лико људи, ко је то наредио? Како је дошло до 
експлозије у трезорима и ко је наредио да се 
излаз из трезора зазида? Шта је био повод на-
пада четника на Ужице 1941. године? Када су 
Нијемци ушли у Ужице, а када је почела бит-
ка на Кадињачи (много прије битке су ушли у 
Ужице из правца Пожеге), ко је наредио да се 
на Палисаду из запрежних кола истоваре рање-
ници које су Нијемци тенковима касније уби-
јали и газили, а да се на кола утоваре злато и 
сребро? Шта је са Архивом врховног штаба ко-
ја је закопана у Градурини и зашто Броз прави 
маневар са својом оставком 4. децембра 1941. 
године послије ужичке бјежаније?

– На себи својствен начин сам до сада про-
пратио осам Девићевих књига, овом књигом се 
примакао најсистематичнијем тексту о парти-
занском покрету у Србији 1941–1944. године. 
То је студија која ће бити међаш између ствар-
не и идеолошке историје. Књизи која ће бити 
цитирана, хваљена и оспоравана. Искуство ме 
учи да дуже трају оспораване књиге.

АРБУТИНА: ЗАШТО ДО САДА НИЈЕ 
НАПИСАНА ЈЕДНА ОВАКВА КЊИГА?

Издавач Петар Арбутина наглашава да су 
сви присутни дошли са истим питањем како 
до сада није написана једна оваква књига. То 
је питање свих питања.

– Да смо ову врсту увида имали раније, 
овако јасно, добро и ваљано методолошки 
постављено нама се такви модели у друштву 
не би понављали.

Издавач, уредник Борислав Челeковић и 
аутор су изабрали наслов За партију и Тита 
због тога што та флоскула у свом семантич-
ком контексту има врло широк дискурс из-
међу револуционарне истине и непосредног 
историјског искуства, и оставштине.

– Зато је ова књига битна. Дакако да подаци 
и чињенице јесу нешто што утемељује и фор-
мира историјски поглед на свијет, међутим, ва-
жно је ући иза чињеница и видјети шта се то та-
мо, а прије свега зашто се то тамо тако и на тај 
начин дешава. Зато је ова књига важна и зато 
нас има оволико, јер смо дошли да подржимо 
трагање за одговорима који свима недостају.

ИСПОД СУВИХ ЧИЊЕНИЦА 
КРИЈУ СЕ ЉУДСКИ ЖИВОТИ

Књиге као што је За партију и Тита ис-
под сувих чињеница, како је рекао др Вла-
димир Димитријевић крију људске животе. 
Када неко умије да пише историографију 
као што умије Немања Девић онда ми доби-
јемо не само књигу чињеница, него и књи-
жевну књигу.

– Девић је покушао, а мислим да је у томе 
и успио да раздвоји партизански покрет као 
један ослободилачки покрет у који су мно-
ги отишли управо као српски родољуби, од 
његове комунистичке злоупотребе и то није 
мала и небитна ствар.

Срби су логорашка нација, и четници и 
партизани у својој борби били су антифа-
шисти, не треба изгубити из вида часне жр-
тве ни једне ни друге стране.

– Управо у овој књизи која је писана крај-
ње поштено, ми видимо херојство оних мла-
дих људи, илегала у Београду и партизана ко-
ји су давали своје животе за слободу отаџби-
не, и то се не може оспорити. Немања Девић 
управо то умије да покаже шта је оно што је 
егзистенцијално живо и што нашој причи 
може да да утемељење.

Димитријевић наглаша да се не може забо-
равити чињеница да су многи младобосанци 
једни отишли у четнике, а једни у партиза-
не. Рођени брат Гаврила Принципа је поги-
нуо у партизанима, чувени Слободан Прин-
цип. Док војводу комаданта источне Босне 
Јездимира Дангића кога су ухватили Нијем-
ци 1942, па је побјегао из логора и учество-
вао у Варшавском устанку против Нијемаца, 
су као четника 1947. стријељали партизани.

– Девићу предвиђам сјајну будућност и 
као научника и као човјека управо зато што 
у њему постоји жар за истином. И тај жар га 
је водио заједно са његовим колегом Нема-
њом Димитријевићем у Босну и Херцегови-
ну да истраже трагове босанске голготе Ју-
гословенске војске у отаџбини и ишли су по 
терену, разговарали са људима, правили фо-
тографије тамо гдје се то дешавало.

КАКО НАМ СЕ ДЕСИО КОМУНИЗАМ?
Немања Девић наводи као кључно пи-

тање ове књиге и његовог истраживања ка-
ко нам се десио комунизам. Дужни смо да 
се вратимо дубље у прошлост и дужни смо 
да мислимо о 1918. години. То је преломна 
тачка у историји српског народа. Стварање 

Југославије нас је скупо коштало, поготово 
начин на који је створена.

– Сви тада створени проблеми, и све пуко-
тине у друштву које су се створиле тада 1918. 
и потоњих година, послије су се само умно-
жавале, клијале. То је била једна непозната 
и мистична идеја која је привлачила при-
је свега младе људе, а долазила је из Русије.

Девић је цитирао ријечи Милана Коља-
нина који каже за Јована Скерлића да је био 
млад и ведар као и његов народ. Направио 
је паралелу између српског народа на по-
четку 20. вијека и на почетку 21. вијека гдје 
се види да српски народ више није млад и 
ведар народ.

– Шта нам се то десило? Десила нам се 
1918, а потом 1941. и 1945. година. Ако је 
1918. године имало смисла стварати југосло-
венску државу, та држава послије страдања 
у НДХ је била немогућа. Темељи национал-
них односа, братства и једниства, социјали-
стичко управање били су трули, и та држава 
је већ од самог свог настанка, у коме је срп-
ски народ имао подређени положај, била 
осуђена на пропаст.

Фокус наших нових научних истраживања 
треба да буде посвећен истраживању страда-
ња српског народа на читавом његовом ет-
ничком простору и од 1941. до 1945. али и 
1991–1995. када је српски народ постао та-
кође логорашка нација.

– Српске партизане треба ослободити ко-
мунистичке хипотеке. Људи који су отишли 
у партизанске одреде 1941. како показују 
анкете које су вршене тада у одредима у 85 
посто случајева нису били комунисти. Њих 
је Комунистичка партија злоупотребила за 
револуцију и остваривање својих циљева. Ти 
људи су пошли у рат вођени родољубивим 
осјећањима и вођени магловитом егалита-
ристичком српском идејом која је присутна 
код нас како у 19. вијеку тако и дан данас.

НЕ СМИЈЕМО СЕ ОДРЕЋИ ПАРТИЗАНА…
Драган Цветковић је, наводи Девић, из-

бројао жртве српских партизана гдје су у 75 
одсто случајева некомунисти. То су људи ко-
ји су изгинули на Сремском фронту, Славо-
нији, Хрватској, све до Словеније. Тим људи-
ма на спомен-обиљежјима породичним стоје 
крстови, а на заједничким спомен-обиљеж-
јима, на задругама стоји петокрака звијезда.

– Не смијемо да дамо српске партизане, 
поготово у времену када се за антифаши-
зам не тражи ослонац на родољубива срп-
ска осјећања и незавршен Први свјетски рат 
од 1914. до 1918, већ се под антифашизмом 
2022. године сматра борба за ЛГБТ права, за 
аутономију Војводине, за независно Косово, 
за НАТО интеграцију… У том смислу морамо 
сачувати оно што је важно од српских пар-
тизана и одвојити га од канцера идеологије 
у 20. вијеку која је погодила српски народ, а 
то је комунистичка идеологија.

…АЛИ МОРАМО РАСКИНУТИ ВЕЗЕ
 СА КОМУНИСТИЧКИМ НАСЉЕЂЕМ

Декомунизација је изузетно важна. Срп-
ски народ живи посљедице Другог свјетског 
рата и дан данас. Комунистичка диктатура 
је измијенила српско национално искуство 
из 20. вијека, уништила је наше институци-
је, искасапила је политичку културу, увела 
је култ вође, уништила је српске национал-
не интеграције с почетка 20. вијека. Створи-
ла је нове нације, управо на српском етнич-
ком простору. Србију је увела у неравнопра-
ван положај, 1974. године.

– Нема више смисла, а ту управо мислим 
на нашу генерацију освртати се на 7. јул и на 
15. мај као Дан побједе и све оне идеолошке 
празнике који су силом уведени у наше би-
ће и сва она спомен-обиљежја која нашем 
националном етосу нису иманентна и ка-
рактеристична. Дакле, без икаквог рушења, 
али декомунизација као једно раскидање са 
тим тоталитарним и трагичним насљеђем 
које нам је остало од комунистичке партије 
– закључио је Девић. ДРАГАНА БОКУН

 » НАРОД ЖЕЉАН ИСТИНЕ: Препуна сала Коларчеве задужбине
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У сjеверним крајевима (Банат, Бач-
ка, Срем, Барања, Славонија) у колони-
зационом процесу 1920-1941. године 
формирана је 201 колонија у којимa је 
уочи Другог свjетског рата живjело око 
100.000 људи. Основну колонистичку 
масу чинили су српски ратни ветера-

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

сеља. Колоније су могле бити изразито 
велике попут Александрова и Банат-
ског Карађорђева које су уочи Другог 
свјетског рата имале 4.500–5.000 ста-
новника, или сасвим мале попут коло-
није Мали Жам код Вршца која се са-
стојала од осам кућа. 

КОЛОНИСТИЧКА  
НАСЕЉА  
(1920-1941)

 » Пише: др Милан Мицић 34.

Банатско Ново Село настало је 1765. годи-
не на путу Панчево–Алибунар–Вршац. 

Године 1921. село је имало 6.260 ста-
новника од чега су 5.130 били румунске на-
ционалности, а 937 српске националности. 
Главни земљишни посједи на подручју поли-
тичке општине Банатско Ново Село били су 
општински посјед од 4.121. к.ј. и посјед Ру-
мунске православне црквене општине који 
је износио 271 к.ј. а то су били објекти аграр-
не реформе која је требала да обезбиједи 
земљиште за сиромашно српско становни-
штво из насеља и за потребе колониста који 
су требали да уз Банатско Ново Село фор-
мирају колонију.

ОТПОР РУМУНСКОГ СТАНОВНИШТВА
Аграрна реформа и колонизација изазвале 

су узбуну међу већинским, румунским ста-
новништвом насеља које се жестоко опирало 
том процесу и гледало да га онемогући. Као 
несловенско становништво банатски Руму-
ни били су изузети из југословенске аграрне 
реформе, а у самом насељу око 100 румун-
ских домаћинстава није посједовало земљу, 
а 150 домаћинстава имало је посјед до 5 к.ј. 
земљишта. Закупци општинске земље до по-
четка аграрне реформе били су људи из бо-
гатијих сеоских слојева. Тако су српски ко-
лонисти од почетка процеса колонизације 
били суочени са већинским румунским ста-
новништвом у насељу.

Већ 1920. године стављен је секвестар на 
земљиште на посједима пет румунских цр-
квених општина, међу којима и оне у Банат-
ском Новом Селу, а потом и на општинску зе-
мљу у насељу. Румунски посланик у Народ-
ној скупштини Краљевине СХС Ј. Жиану 19. 
октобра 1924. године тражио је да се повуку 
све одредбе о одузимању земљишта у већин-
ски румунским насељима. На жалбе општине 
Банатско Ново Село 1923. године Жупанијски 
аграрни уред одговорио је да су мјере аграр-
не реформе предузете према румунским на-
сељима и румунским црквеним општинама 
као одговор на експропријацију имања Срп-
ске православне цркве и богатијих Срба у ру-
мунској аграрној реформи. Укупно од општи-
не Банатско Ново Село одузето је у аграрној 
реформи 2.956 к.ј. земљишта, а од Румунске 
православне цквене општине 163 к.ј. У Банат-
ском Новом Селу коначном одлуком из 1937. 
године надјељена је земља за 193 аграрна су-
бјекта од чега 102 добровољца, док су остали 
аграрни субјекти били мјесни аграрни ин-
тресенти – локални Срби и колонисти са оп-
штим условима.

НЕЗАДОВОЉНИ ДОБРОВОЉЦИ
Општини Банатско Ново Село одузето је 

највише земљишта од општинског пашњака 
који је потом у коришћењу претваран у ора-
ницу што се одразило на опадање сточарства 
у насељу. Тако је број говеда 1929. године у 
селу износио 699, а 1934. године 475; број 
свиња 1929. године износио је 1.347, а 1934. 
године 761; број оваца 1929. године износио 
је 6.678, а 1934. године 3.907. Колонисти су у 
посјед надјељеног земљишта улазили у про-
љеће 1933. године јер је Аграрно одјељење 
из Вршца упутило допис општини Банатско 
Ново Село 29. марта 1933. године у којем се 
општина упозорава да „ни у ком случају не 
смије добровољце ометати у посједу доди-
јељене им земље”, а општинска управа је на 
поменути допис одговорила да „општинско 
поглаварство није сметало, нити када смета 
у посједу њихове земље. „Но, општина је зе-
мљу надјељену добровољцима већ била изда-
ла у закуп мјештанима, па је 27. марта 1933. 
године одржана општинска сједница на којој 
се расправљало о том питању.

Насељени добровољци у Банатском Новом 
Селу осјећали су сопствену непожељност у 
средини у коју су се досељавали. У допису 
Савезу аграрних заједница за Банат Аграрна 
заједница састављена од колониста 3. фебру-
ара 1932. године истакла је: „Ми смо овдје 
врло мала колонија, стога не бисмо жељели 

да останемо међу разним елементима, не-
го да будемо сви на једном мјесту.” Колони-
ста из Србије М. Миловановић 17. октобра 
1934. године жалио се: „Ми смо дошљаци у 
овим крајевима и немамо никакво повјере-
ње мјештана”. Колониста М. Живановић из 
Брајића код Будве 29. маја 1934. године тра-
жио је да му се „кућни плац замијени за плац 
Ђорђа Косановића из разлога што у дијелу 
колоније гдје се налази његов плац нико од 
добровољаца није подигао кућу.”

Према извјештају аграрне заједнице у селу 
од 11. фебруара 1935. године колонија у на-
сељу се састојала из двије колоније: колоније 
Црепајски пут гдје је било изграђено 10 кућа 
и у којој је живјело 70 становника и колони-
је Дудара гдје је у 30 кућа живјело 120 ста-
новника. Укупно је у колонији до краја про-
цеса насељавања било насељено 54 породи-
цa од чега 33 породице добровољаца, 18 ко-
лониста, 2 породице оптаната из Мађарске 
и 1 породица мјесног аграрног интресента. 
Отпор средине манифестовао се у неуспје-
ху колонизације и одустајању од досељавања. 
Године 1937. у колоније је било ненасељено 
56 породица добровољаца. „М. Декалаши-
ју добровољцу из Мађарске 6. априла 1935. 
године одузето је земљиште јер се вратио у 
Мађарску. Удовица С. Ковачевића из Ник-
шића 15. јуна 1935. године преминула је 
без насљедника па јој је одузета земља у Ба-
натском Новом Селу. К. Крстићу, чиновнику 
полицијске управе у Београду 1. марта 1938. 
године одузето је земљиште. Насљедници А. 
Гука, српског добровољца из Одесе, живјели 
су у Земуну и нису се населили у колонију. 

„Они само дођу, задуже се и оду одакле 
су дошли” констатација је Аграрне заједнице 
колониста од 17. марта 1935. године о коло-
нистима који су добили земљиште али се ни-
су населили”. „Њену родбину виђали смо с 
времена на вријеме, а кућа је подигнута ра-
ди форме и њен насљедник такође није био 
насељаван”, 4. фебруара 1935. године из-
вјештавала је Аграрна заједница из села на 
вијест о смрти удовице Ђ. Грујић. Оптант из 
Мађарске П. Беланчић 1933. године дошао је 
у колонију, а пошто је по занимању био жан-
дарм 1935. године премјештен је службом у 
Мали Пожаревац; његова грађа за кућу 4. ма-
ја 1936. године додијељена је добровољцу из 
Брчела код Бара П. Марковићу.

ЧЕТИРИ ЗАВИЧАЈНЕ ГРУПЕ ДОСЕЉЕНИКА
Процес стварања колонија у Банатском 

Новом Селу пратио је непрекинути ток на-
сељавања различитих завичајних група, од-
носно непрeкидни доласци и одласци коло-
нистичких породица што је отежавало при-
лагођавање већ насељеног становништва и 
чинило колонију Банатско Ново Село не-
хомогеном.

Четири микро завичајне групе населили 
су колонију Банатско Ново Село: из Корду-
на, Боке Которске, Србије и Босне у различи-
тим временским периодима. Представници 
власти нису имали јасну представу о зави-
чајном поријеклу насељеника у Банатском 
Новом Селу. М. Михаиловић који је у име 
Министарства пољопривреде у љето–јесен 
1931. године боравио у колонијама Јужног 
Баната новембра 1931. године нетачно је 
навео да у колонији у насељу живе „Лича-
ни и Србијанци”. Колонисте из Паштрови-
ћа и Маина код Будве колониста из Србије 
А. Јовановић у једном свом допису називао 
је Далматинцима. 

СУКОБИ ЗБОГ РАЗЛИЧИТИХ ИНТЕРЕСА
Аграрна заједница у насељу основана је 

10. новембра 1929. године, а у њеној упра-
ви доминирали су колонисти са Кордуна, 
из околине Војнића. Седам колонистичких 
породица насељено је у колонију из околи-
не Војнића, а четири породице претходно 
су боравиле у бројчано малој кордунашкој 
колонији Мали Жам у близини Вршца. П. 
Миљановић добровољац српске војске из 
САД био је најистакнутији члан ове мале 
заједнице. Тринаест колонистичких поро-
дица стигло је у Банатско Ново Село из око-
лине Будве и Бара. Ј. Ђаконовић из Реже-
вића Ријеке био је најистакнутији члан ове 
заједнице. Колонисти из Боке Которске до-
сељавали су се током четврте деценије 20. 
вијека из матичних крајева, а С. Греговић 
и В. Петровић 1938. и 1939. године досе-
лили су се из колоније Војвода Степа, та-
кође у Банату, са имања Андрије Чекоњи-
ћа. Из Босанске Крајине досељено је у ко-
лонију тринаест породица и то из околине 
Мркоњић Града, Дрвара, Ливна, Бањалуке, 
Бихаћа, Кључа. Седам колониста из Босан-
ске Крајине надјељено је земљиштем прво 
било у Банатском Аранђелову, петорица од 
њих и живјела су тамо, али су крајем 30-тих 
година 20. вијека због неплодне земље на-
пустили Банатско Аранђелово и доселили 
се у колонију Банатско Ново Село. Засебну 
колонистичку заједницу чинили су колони-
сти из Србије. Неки од њих су привремено 
боравили у колонији, па се враћали у род-
ни крај или одлазили у градове, а једанаест 
колонистичких породица трајно је било на-
сељено у колонији. 

Сви колонисти насељавани у Банатском 
Новом Селу изашли су из својих већих за-
вичајних група и доспјели у колонију са 
већ присутним искуством из процеса ко-
лонизације. Завичајне заједнице у колони-
ји биле су затворене у себе, а унутар себе 
међусобно солидарне и често су се дешава-
ли конфликти на завичајној основи. Коло-
ниста из Србије А. Станојевић 26. августа 

1933. године жалио се аграрним властима 
на колонисте из Боке Которске: „Добио сам 
земљу као инвалид колониста у Банатском 
Новом Селу. Денунциран сам од стране 
неких колониста Далматинаца, који нису 
оптуживали само мене него још неке си-
ромахе колонисте из предратне Србије са 
намјером да би нам одузели парцеле ка-
ко би их одмах приграбили за своје рођа-
ке или замијенили за своје рђаво рађене 
парцеле”. Група колониста из Кордуна 2. 
фебруара 1934. године упутила је захтјев 
аграрним властима за надиобом вишком 
земљишта на основу броја чланова поро-
дица, али исључиво за своју завичајну ко-
лонистичку заједницу.

НЕДОВРШЕН ПРОЦЕС ГРАДЊЕ КУЋА
Колонисти су Банатском Новом Селу били 

су оптерећени недостатком крова над главом 
и кључни њихов проблем била је изградња 
кућа која је пратила досељавање у колонију. 
Године 1931. колонија је имала 112 станов-
ника, 32 насељене и 16 ненасељених породи-
ца, 13 изграђених кућа и четворицу колони-
ста који су купили куће у селу, али суштин-
ски су живјели ван колоније.

Прије градње кућа колонисти су живјели 
у селу, у кирији. В. Бошњаковић колониста 
у Банатском Новом Селу извијестио је Савез 
аграрних заједница за Банат 12. јануара 1932. 
године да „ко није подигао кућу тај је махом 
оптерећен великом породицом, па плаћају 
скупе кирије”, а 15. маја 1932. године напи-
сао је да „наши чланови станују у нездравим 
становима и плаћају скупе кирије”. Колони-
ста из Србије Р. Крстић навео је 16. јануара 
1934. године: „Овдје је све пропало по туђим 
шупама и становима. Кућу нисам довршио 
и још живим у туђој кући.” Удовица В. Тома-
новића, В. Томановић, чији је супруг надје-
љен плацем 1928. године до 7. јула 1939. го-
дине није изградила кућу већ „стално живи 
под туђим кровом са двоје дјеце”.

Колониста из Србије А. Стојановић 19. 
октобра 1932. године написао је: „Ја сам 
се населио одмах по примитку земље узев-
ши привремен стан у село под закуп и од-
мах сам почео обрађивати земљу уз припо-
моћ вриједних домаћина из истог села код 
којих сам био на становању. Радио сам као 
добар патриота на разним странама и тако 
сваке године куповао по мало грађе и тако 
сам доцније кућу сазидао. Од 1929. године 
био сам на стану код Милана Модошано-
вог, а доцније сам се преселио код Јована 
Модошановог”. П. Болтић, из Трубара, код 
Дрвара који је прво био надјељен земљом у 
Банатском Аранђелову 15. децембра 1940. 
године жалио се да је „добио четири јутра 
земље и кућни плац, али кућу до данас ни-
је подигао због сиромашног стања већ ста-
нује са породицом по нездравим станови-
ма”. Послије смрти удовице Ђ. Грујић 1935. 
године аграрна заједница из колоније пре-
длагала је да се „другим члановима додије-
ли њена кућа, а има већи број њих брез ку-
ће и са великом дјецом”.

Рјешењем Министарства за аграрну ре-
форму од 7. новембра 1928. године 15 ко-
лониста добило је плацеве за градњу кућа. 
Предсједник Аграрне заједнице у селу П. 
Миљановић 15. октобра 1930. године навео 
је да „у једном дијелу села имају плацеве за 
насељавање, а на другој страни села налази 
се колонија од десет плацева”. До 20. сеп-
тембра 1929. године о свом трошку куће је 
подигло свега седам колониста. Кредите за 
градњу кућа тражили су тек досељени коло-
нисти 1938–1940. године. Градња кућа била 
је недовршени процес у колонији, а заокру-
живање сеоског домаћинства градњом по-
моћних зграда трајало је непрекидно. Ко-
лониста А. Станојевић 28. јуна 1936. године 
тражио је кредит да „направи одаје за рога-
ту стоку и капарисо је циглу од неког Руму-
на.” Колониста М. Јелић 11. јула 1939. годи-
не морао је да сруши раније подигнуту кућу 
која је била склона паду.

 » Ученици из Банатског Новог Села 1936. године са учитељицом Еленом Дренчом 
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ЗАНЕМАРЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА

„Судњи дан” на отварању 
споменика у Јасеновцу
Можда и стотину хиљада људи 

трчало је преко поља избезу-
мљено грцајући; саплитало се, по-
сртало, падало уз продоран, ужа-
сни крик, па продужено потмуло 
ридање све док маса није присти-
гла до самог подножја споменика 
и опколила га.

У српским крајевима обогаље-
ним усташким геноцидом није по-
стојала социјално-психолошка по-
дршка душевно разореним људи-
ма који су остали на згариштима, 
сломљени због губитка најближих 
сродника или комплетних поро-
дица и родова, због претрпљених 
траума и неизлијечених страхова.

Без основних материјалних 
услова за наставак каквог-таквог 
подношљивог живљења, без било 
какве смислене, државно подстак-
нуте терапијске акције и праксе, 
без душевног прочишћења и сми-
рења, ране су крвариле деценија-
ма послије рата.

Можда и најснажнији подстицај 
таквом стању ствари био је ишча-
шени и успутни идеолошки говор 
агитпропа КП Југославије о уста-
шком злу који је, доктринарно за-
магљујући ужас, скретао у испра-
зне синтагме и маштовите симе-
трије, спречавајући суочење, сми-
рење и катарзу.

Отуд и заумне сцене на отвара-
њу јасеновачког споменичког ком-
плекса, 4. јула 1966. године, ек-
сплозија јада, једа и чемера, ко-
лективни Мунков крик.

Изузетно илустративна при-
ча о овом синдрому налази се на 
страницама књиге архитекте Бог-
дана Богдановића (Уклети неимар, 
2011), аутора јасеновачког Каменог 
цвијета. Богдановић свједочи о по-
слијератном, комунистичком, мо-
рално мизерном третману јасено-
вачког стратишта.

– Чињеница је да је питање обиље-
жавања овог логора уништења, негдје 
на прелазу из педесетих у шездесете 
године, постало наједном прилично 
вруће. Падало је у очи да је Јасено-
вац вјероватно посљедње стратиште 
у Европи које још ничим није било 
ни означено, а камоли споменич-
ки обиљежено. Штавише, трагови 
су били скоро сасвим затрвени, бу-
дући да је логор био бар двапут те-
мељно разорен и прекопан. Мини-
рале су га усташе, из разлога више 
но разумљивих – да прикрију траго-
ве злочина – али и партизани из не-
разумљивих разлога.

Први, незванични чин отвара-
ња споменика десио се ујутро, кад 
су радници Богдановићу донијели 
људску лобању која је „искрсла из 
земље” и нашла се под грабуљама. 
Тихо су је спустили у Саву, а она је 
отишла „путем којим су отпутова-
ли и многи јасеновачки мученици”.

А онда и званични: „Говорница 
је из неких разлога била готово чи-
тав километар удаљена од бетонског 
цвијета... Говорник је, по устаљеном 
обичају, био преопширан, дало се за-
кључити, по дисању масе, да га нико 
и не слуша. Отпочело је комешање. 
Присутни, у највећем броју жене у 
црнини и са црним марамама, про-
били су кордон и преко празног по-
ља стуштили се ка споменику.

Више десетина, можда и стоти-
ну хиљада људи трчало је преко по-
ља избезумљено грцајући; саплита-
ло се, посртало, падало. Продоран, 
ужасни крик, па продужено потму-
ло ридање које је трајало најмање 
седам–осам минута, све док маса 
није пристигла до самог подножја 
споменика и опколила га. Призор 

је био неземаљски и подсјећао је 
на судњи дан...

Био сам по страни, на савском 
насипу, скамењен; споменик се 
ускоро зацрнио као саће окиће-
но пчелама.”

Али и економски третман срп-
ских погорjелих крајева, о чему је 
одлуке доносила Влада Хрватске, 
био је дискриминаторан и цини-
чан. Тако је посвједочио Станко 
Опачић Ћаница, троструки мини-
стар у тој истој Влади, устанички 
вођа и партизански командант, Ср-
бин с Кордуна (С. О. Ћаница, Србин 
у Хрватској, 1989).

У родном крају, око њега као 
министра грађевине, каже, окупи 
се по стотину удовица и старица и 
кукају: „Друже Ћаница, па ти знаш 
како нам је у штенарама с нејачи, 
када ћемо нешто добити?” С друге 
стране, каже, упркос ургенцијама, 
из буџета је добијао врло мале суме 
за попаљена села: „Од сто спаљених 
домаћинстава, два или три који-
ма је најпотребније добијају мате-
ријал, само за кућицу, док су се за 
остало морали сами побринути.”

У таквим околностима Опачић 
добија задатак да обнови бискупиј-
ску католичку цркву у Сењу и род-
ну кућу Ивана Рибара у кордуна-
шком селу Вукманићу. А Вукманић 
је неоштећено хрватско село из ко-
јег је у партизанима био само Ри-
бар, окружено спаљеним српским 
селима. Убрзо, то село је електри-
фицирано, прије устаничког гради-
ћа Војнића, на запрепаштење „му-
ченика из страћара”.

Други министар Србин, Раде 
Жигић, тражио је од премијера В. 
Бакарића једну војну фабрику за 
Кореницу, српско котарско мјесто 
спаљено до темеља и партизанско 
од почетка устанка. Та фабрика је 
додијељена Личком Осику, хрват-
ском селу у којем ниједна кућа ни-
је изгорјела. Бакарић је рекао Жи-
гићу: „Ми сад од Коренице не мо-
жемо правити Беч!”

Опачићев Кордун био је највеће 
српско губилиште од свих крајева 
Ендехазије гдје се, међу окруженим 
српским устаницима и очајници-
ма, био угнијездио Главни штаб КП 
Хрватске. На посљедњем конгресу 
КПХ, 1989. године, дакле скоро по-
ла вијека касније, изнесен је пода-
так да кордунашке општине имају 
три пута мањи национални доходак 
од хрватског просјека.

На Кордуну се 1942. родила иде-
ја о послијератној српској аутоно-
мији у Хрватској, на трагу жеље да 
се геноцидни ареал маркира како 
би имао одговарајући, специфични 
третман. Концепт је урадио учитељ 
Љуба Вујичић, предао га Моши Пи-
јади, који га је дорадио (М. Диклић, 
Како су страдали..., 2011), и однио 
Титу у Б. Петровац одакле се вратио 
„двапут брже него што је отишао” 
(В. Дедијер, Нови прилози, 1981).

МИЛАН ЧЕТНИК / ПОЛИТИКА

СПИСИ О УНИЈАЋЕЊУ СРБА ПУБЛИКОВАНИ ЗАХВАЉУЈУЋИ САНУ И АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

ПОКРШТАВАЊЕ СРБА 
ВАТИКАН ЗАБИЉЕЖИО У 
390 ДОКУМЕНАТА
zzПетог децембра 1621. љета 
Господњег римокатолички 
свештеник Пасквалин 
извјештава у писму Ватикану 
да је крстио Николу Копчића 
„муслимана из Босне”, старог 
17 година, а 25. октобра 1623. 
скадарски бискуп Доминик 
Андриаши шаље „радосну 
обавијест” Светој столици да је 
превео у римокатоличку вјеру 
305 православаца.

Ово су само прва два од укупно 
390 ватиканских докумената о 
преверавању (унијаћењу) срп-

ског народа у 17. вијеку на простору 
Далмације, Херцеговине, Босне, Црне 
Горе и Србије које је угледни српски 
архивиста Марко Јачов (Бенковац, 
1949 — Кастел Гандолфо код Рима, 
8. јануар 2022) у Ватикану пронашао 
и потом сабрао у књигу Списи конгре-
гације за пропаганду вере у Риму о Ср-
бима 1622—1644.

Књига докумената живи други 
живот захваљујући заједничком по-
духвату Архива Војводине у Новом 
Саду и Српске академије наука и 
умјетности у Београду (Одјељење 
историјских наука). САНУ је, наи-
ме, ово драгоцјено Јачовљево истра-
живање објавила прије 36 година, 
а како је и прва петина 21. стоље-
ћа обиљежена ратовима и сеобама, 
књига је поново ту да подсјети на-
ше младе научнике да добрано ис-
траже историју предака како би по-
томцима оставили чврст оријентир.

СЕОБАМА У НОВИ ИДЕНТИТЕТ
Превјеравање и однарођавање 

Срба у Млетачкој републици, Угар-
ској и Хабзбуршкој монархији ле-
жало је у основи политике тих др-
жава. Вјерске и државне власти чи-
ниле су све да православне Србе 
преведу у „јединоспасавајућу” ри-
мокатоличку вјеру и раније, а на-
рочито од 1439. године на основу 
Декларације о сједињењу цркава 
усвојене у Фиренци.

Према том документу „Света, 
Римска црква чврсто вјерује, да ни-
ко, који не припада католичкој цркви, 
не само незнабошци, него Јудеји, ни 
јеретици, ни шизматици, не могу ући 
у царство небеско, него ће сви поћи у 
вјечни огањ, који је спремљен за ђа-
воле и за његове анђеле, ако се пред 
смрт не обрате к тој Цркви”.

Током учесталих сеоба у 16. и 
17. вијеку групе српских досеље-
ника подвргаване су убрзаној вјер-
ској конверзији под утицајем като-
личког свештенства, што је у пракси 
значило прихватање новог иденти-
тета. То је било нарочито израже-

но међу Србима настањеним на по-
сједима хрватских великаша у бан-
ској Хрватској, али и у крајишким 
подручјима.

Српска православна црква поср-
тала је под теретом унијатских при-
тисака од стране босанских фрање-
ваца, приморских бискупија, мле-
тачких и аустријских католичких др-
жавних власти и, наравно, из самог 
Ватикана. Покрштавање је пажљиво 
евидентирано од 1622. када је у Риму 
основана Конгрегација за пропаганду 
вјере (Congregatia de propaganda fide).

Упоредо су оформљени и пропа-
гандни центри у Риму за школовање 
и преобраћење питомаца са Истока 
који су затим упућивани у унијат-
ске мисије по православном свијету. 
Они православни свештеници који 
су се опирали унијаћењу и у тајно-
сти су обилазили села да крштава-
ју новорођену српску дјецу били су 
батинани и у ланце везивани.

У тим временима српско право-
славље се називало „грчка вjера”, 
„српска вјера” или „јерусалимска 
вјера”, а припаднике те вероиспо-
вијести римокатолици су звали ши-
зматицима.

У том духу папски визитор Петар 
Масарек 1623. године извијестио је 
Конгрегацију у Риму да је „неизбро-
јив број шизматика у Србији, Бугар-
ској, дијелу Босне и Угарској, који 
живе у неизбројивим насељима”. 

А мисионар Франческо де Леонар-
дис 1640. моли папу и Конгрегаци-
ју за још већи број мисионара ради 
унијаћења Срба, јер на подручју од 
Цариграда до Истре и Хрватске, од 
свих хришћана пет шестина чине – 
православни Срби.

Задарски надбискуп Отавиан Гар-
задора, пак, 17. децембра 1624. годи-
не у свом извјештају о посјети Боки 
которској обавијестио је Рим да је Ко-
тор „са свих страна окружен Србима 
шизматицима”, а да су Кртоле и мно-
га друга мјеста насељена „Србима ко-
ји су највећим дијелом шизматици”.

ВАТИКАНСКА МАШИНЕРИЈА
Према извјештају которског би-

скупа фра Серафина са острва Хва-
ра, мисионар у Рисну и околним 
селима превео је у римокатоличку 
вјеру „20 невјерника и шизмати-
ка”. Такође, 25. марта 1628. године 
Конгрегација је одобрила барском 
надбискупу куповину једне куће у 
Скопљу са задатком да у њој за пре-
вођење у католицизам обучи четво-
рицу или петорицу младих Срба.

Ватиканска машинерија радила 
је пуном паром, што је за посљеди-
цу имало убрзан раст конгрегациј-
ске архиве па је већ по истеку прве 
деценије њеног постојања први се-
кретар Франческо Инголи почео да 
пише водич (Memoria rerum) како 
би се истраживачи што лакше сна-
лазили у овој документацији. Архив 
обухвата период од 1622. године до 
овдашњих дана.

Грађа писана на латинском и 
италијанском језику научним рад-
ницима први пут стављена је на 
увид тек 1903. године.

Ово свједочанство професора 
Јачова свједочи о насилном одузи-
мању српског идентитета у периоду 
од двије деценије. Процес унијаће-
ња настављен је и у наредним ви-
јековима. Укупан збир наших поу-
нијаћених сународника вјероватно 
никада неће бити у потпуности са-
бран. У многим мјестима Хрватске, 
Херцеговине и Босне ту и тамо да-
нас живе српска презимена, али не 
и Срби. ЈОВАНКА СИМИЋ/ В. НОВОСТИ

ВАЖНА ЈЕ ИСТИНА, МАКАР И ОКАСЊЕЛА

Крајем прошле године др Небојша Кузмановић, директор Ар-
хива Војводине, у Риму је проф. Јачову пренио поздраве ве-
ликог српског историчара и академика Василија Крестића и 
предао му одлуку Управног одбора САНУ да са Архивом Вој-
водине објави његове списе о Конгрегацији.
– Свјестан сам да објављивање докумената из ватиканског 
архива у о покатоличавању Срба неће промијенити предра-
суде које су стваране вијековима о Србима, али сам, с друге 
стране, увјерен да потреба за изношењем истине увијек по-
стоји, и да је наш задатак да то чинимо. На овај начин ћемо 
нашој дјеци оставити у аманет истину да Срби кроз своју хи-
љадугодишњу историју нису били завојевачи на својој земљи. 
За такву истину се проф. Марко Јачов борио више од педесет 
година –каже Кузмановић.

ЦАР ДУШАН НИЈЕ БИО ОЦЕУБИЦА

Проф Марко Јачов провео је 52 године истражујући 
архиве у Ватикану из разних области. Студирао је 
теологију на београдском Богословском факултету, 
дипломирао историју на Филозофском у Београду, 
као и на Католичком универзитету у Лувену у Бел-
гији. Био је научни сарадник Института за истори-
ју у Београду и Института за историју у Новом Саду.
На препоруку владике далматинског Стефана, а 
уз сагласност патријарха Германа, 1969. године, 
послат је у Рим и Ватикан да у тамошњим архи-
вима истражује и проналази документа везана за 
српску историју. Поред осталог, пронашао је до-
кумент који потврђује да српски цар Душан није 
био оцеубица.

 »  др Небојша Кузмановић и Марко Јачов
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 » Гордана 
Јанићијевић је 
једина жена која је 
у улози новинара 
у континуитету у 
вријеме ратних 
дешавања 
извјештавала 
са свих српских 
ратишта, а највише 
из Републике 
Српске Крајине.  
Професионална 
знатижеља 
надвладала је 
страх од свих 
опасности.

РАЗГОВАРАО:  
ТРИФКО ЋОРОВИЋ

Новинарку Гордану Ја-
нићијевић гледаоци у 
новије вријеме памте 

као уредницу култне еми-
сије Српки св(иј)ет која jе у 
146. издања до прошле годи-
не емитована на националној 
телевизији ИН4С. Назив ове 
емисије као да је био магнет 
за политичаре како домаће 
тако и стране, па је синтаг-
ма српски св(иј)ет добила не-
ку сасвим другу конотацију. 

Међутим, многи не зна-
ју да је Гордана Јанићијевић 
једина жена која је у вријеме 
ратних дешавања извјешта-
вала са свих српских рати-
шта, а највише из Републике 
Српске Крајине. Професио-
нална знатижеља надвлада-
ла је страх од свих опасности. 

У разговору за Српско ко-
ло Гордана описује како јој 
је Божја воља предодредила 
судбину у којој је била свједок 
многих дешавања везаних за 
опстанак и пропаст Републи-
ке Српске Крајине. Све оно 
што је доживљавала ревно-
сно је биљежила и сакупила 
у рукопису још увијек необја-
вљене књиге Крајина која не-
кад бејаше. 

 – Истина је да сам књигу 
написала, али је објавила ни-
сам. Благослов за рад на књи-
зи добила сам давне 1996. од 
блаженопочившег патријар-
ха Павла. Питала сам га када 
ће књига изаћи, рекао ми је: 
„Када дође вријеме.” Тако се 
ја тјешим 26 година.

zzКако се уопште десило 
да се усред рата нађете у 
Републици Српској Кра-
јини?
– У вријеме распада земље 

и почетка рата, радила сам у 
РТВ Политика. И, вјероват-
но, као деведесет одсто љу-
ди, појма нисам имала шта 
се заправо дешава. Постојала 
је ТВ Београд, није било мно-
го снимака са терена, били су 
углавном фоно извјештаји. 
Мој зет је био на вуковарском 
ратишту и два мјесеца нисмо 
имали никакву информаци-
ју да ли је уопште жив. Двоје 
дјеце, беба и старији син, ко-
ји је имао мало више од го-
дину дана, плаче и зове оца. 
Ја се погубила. И одлучила 
сам да покренем све везе и 
одем у Вуковар. Била је не-
дјеља вече. У уторак сам би-
ла у Вуковару са групом аме-
ричких новинара које је довео 
Дејан Караклајић. У Вукова-
ру – ниједно цијело дрво. Код 

фамозне Циглане – 140 леше-
ва чека на обдукцију. И два-
наесторо дјечјих лешева. Та-
да сам упознала дивног проф. 
др Зорана Станковића. И то 
је био тај преломни тренутак 
када сам имала дуг разговор 
са самом собом. Ако сам но-
винар – треба да будем нови-
нар коме је мјесто на терену. 
Треба да пишем и извјешта-
вам о ономе шта се догађа и 
што видим. На дан проглаше-
ња РСК, на Св. Николу 1991. 
била сам у Петрињи да ви-
дим своју једину „везу” преко 
Дрине – породицу моје друга-
рице Маре Чучковић из До-
ње Бачуге код Петриње. Во-
дила ме је једна сјајна жена, 
Хрватица, удата за Србина. 
И, тако је почело. Зет је, хва-
ла Богу био у Ернестинову, на 
другој линији.  
zzКакви су били Ваши први 
утисци?
– Ја сам ратом била шо-

кирана. Срби су били потпу-

ни дилетанти. Тотални. Нико 
у Београду није био свјестан 
шта се дешава на пар стотина 
километара даље. Ни полити-
чари, а камоли обичан свијет. 
Није постојала реална слика, 
нити је, чини ми се, био де-
финисан политички циљ и 
одговарајућа стратегија. Вје-
ровало се у некакву Југосла-
вију које фактички, није било 
ни прије, а поготово послије 
Титове смрти. Медији су би-
ли недопустиво неспособни 
и инертни. Један од ријетких 
који је препознао сву озбиљ-
ност ситуације и потребу да 
се дође до што више инфор-
мација са ратом захваћених 
терена био је тадашњи дирек-
тор Политике Живорад Жи-
ка Миновић. То је човјек за-
хваљујући коме је написана 
бар трећина моје књиге. Он 
ми је био најзначајнија по-
дршка. Не могу да се пожа-
лим ни на тадашњег уреди-
ка Александра Тијанића ко-

ји ми ниједном није направио 
проблем да останем дуже од 
предвиђеног рока. Чак се де-
шавало да због неког догађа-
ја прекида програм да би пу-
штао мој извјештај. 
zzДа ли је по Вашем ми-
шљењу било слоге у Кра-
јини имајући у виду да је 
ратна несрећа спојила 
многе људе и њихове суд-
бине?
– Управо је то највећи срп-

ски усуд. Ја сам била шокира-
на када сам схватила колики 
анимозитет и у таквим усло-
вима постоји између Лича-
на и Далматинаца, па Лича-
на и Кордунаша. Некако су 
ми Банијци били најблажи. 
У самом Книну, па фактич-
ки и у цијелој РСК, постојао 
је латентни сукоб између Ба-
бића и Мартића. Славонија и 
Барања су физички биле да-
леко, па су и тамо имали, до-
душе, блаже сукобе. Паспаљ 
није био дорастао функцији 
која му је допала... У све њи-
хове сукобе, уплитала се срп-
ска ДБ и „досољавала”, али и 
кадрирала и сада долазимо до 
другог српског усуда – лоших 
и неспособних, полтронски 
настројених кадрова. Нажа-
лост, прошло је 30  година од 
рата, а лоше кадрирање има-
мо и данас. 
zz  Које сте све личности 
срели у Крајини?
– Многе. Неке домаће сам 

поменула, али било је много 
странаца који су нас „мири-
ли”. Нећу их помињати јер о 
њима пишем, а и др Милан 
Гулић је многе од њих назна-

чио у рецензији. Поменућу 
један детаљ. Из Београда сам 
заказала интервјуе са градо-
начелником Осијека Златком 
Крамарићем и сутрадан са 
тадашњим осјечким жупаном 
Бранимиром Главашем. Из 
вуковарског прес центра ме 
довезу до моста на Драви, ту 
ме сачека возач г. Крамари-
ћа, инкогнито уђем у Осијек, 
урадимо добар интервју, вра-
тим се у Вуковар и спремам 
за сутрашњи са Главашем. Те 
ноћи ухапсе градоначелника 
Вуковара Славка Докмано-
вића, Главаш одмах побјегне 
и ја останем без интервјуа...
zzМожете ли нам изнијети 
неке своје личне утиске о 
њима?
– Генерално, ми смо од 

тих странаца очекивали мир 
и рјешење. Крајње наивно. 
Мислим да нисмо имали пој-
ма о новој геостратешкој пре-
расподјели сфера утицаја по-
слије рушења Берлинског зи-
да. Испоставило се да су били 
лицемјери са задатком. Да, 
упознала сам оца садашњег 
генералног секретара НАТО-а 
Јенса Столтенберга Торнвал-
да. И он је био у некој миров-
ној мисији. Срела сам и Вен-
са и Овена. Поставила сам 
неко конкретно питање, ни-
су ми одговорили, устала сам 
и рекла да нисам задовољна 
одговором и замало да изби-
је дипломатски скандал. По-
слије конференције за штам-
пу буквално ме ходником да-
нашње Палате Србија јурио 
Миодраг Перишић, тадашњи 
савјетник Добрице Ћосића. 

 ГОРДАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЈЕ СВЈЕДОЧЕЋИ ИСТИНУ КАО РАТНИ ИЗВЈЕШТАЧ ПРЕПЈЕШАЧИЛА ЧИТАВУ РЕПУБЛИКУ СРПСКУ КРАЈИНУ  

НИКО У БЕОГРАДУ НИЈЕ БИО СВЈЕСТАН  
ШТА СЕ ДЕШАВА У КНИНУ И ВУКОВАРУ

ЕСЕЈИ УГУШИЛИ ЖИВУ СЛИКУ

zzКако је изгледао новинарски живот у ратним околно-
стима у Крајини?  
– За домаће новинаре и дописнике београдских медија – је 
све било уобичајено. Осим што су постали ратни извјештачи. 
У Книн су долазили новинари РТС-а, Јединства, Побједе, ТВ 
Нови Сад... и ја. Они су добијали аутомобиле, ја нисам возач, 
па сам путовала аутобусом док су саобраћали, а послије сам 
се сналазила. Наши новинари су писали есеје, а хрватски 
дописник из Госпића, рецимо, у једној руци држи микрофон 
у другој кишобран, јер пада снијег. Извјештај – минут и по. 
Норма. Наши имају покривалицу и расписаног новинара 
који чита свој есеј. Па чак и да није постојала намјера, да 
сам рецимо ја сједала у некој евровизијској размјени, у 
Бриселу, рецимо, о ситуацији у Госпићу прије бих узела 
новинарку са сликом са лица мјеста.

РАЗБОЉЕЛА САМ СЕ НА РАЧИ

zzКакав је Ваш поглед на злочиначку акцију Олуја и гдје 
сте били у тренутку кад се она дешавала?
– Била сам буквално болесна. Прва смо екипа која је 
била на Рачи када је стигло чело колоне. До посљедњег 
тренутка нисам вјеровала да Крајине више нема. Једна од 
посљедњих телефонских веза између Книна и Београда 
била је она између мене и дописника Политике Милана 
Четника. Налазио се у склоништу у подруму Прес центра. 
Десетак дана касније, у мом ноћном програму Строго 
повјерљиво пустила сам му тај разговор. Испоставило 
се да он појма није имао шта се дешава ни у граду ни у 
Крајини. Разговарала сам са много избјеглица. Једна од 
најстрашнијих прича је да је ћерка од Петриње возила 
мртву мајку на сувозачевом сједишту. Да се не лажемо, 
Хрвати сами никада не би могли да изведу Олују.

ПОРИЈЕКЛО
– Одрасла сам у старој, 
честитој српској породици 
у Умчарима. Прадједа је 
погинуо на Солунском 
фронту, дјед је био 
за краља тако сам ја 
у породици слушала 
другачију причу од оне 
званичне. Комунисти 
су нас послије рата 
ојадили и мислим да се 
никада нисмо опоравили. 
Управо дјед ми није 
дозволио да одем на 
оснивачку скупштину 
нове Демократске странке 
јер је на њеном челу био 
Драгослав Мићуновић о 
коме је дјед Костадин имао 
ружно мишљење. Заправо, 
имао је информације о 
којима ја нисам имала 
појма. Опет, старином, 
татини су крајем 18. вијека 
дошли из Црне Горе. Од 
Васојевића су. Мамини 
су од Бјелопавлића са 
Слапа. Наш предак Јосип 
Павићевић био је игуман 
Острога, подигао је Доњи 
манастир, био Његошев 
духовник и мијењао га је у 
црквеним пословима када 
је владика био ван Црне 
Горе. Е, када саберете 
све ове гене, ваљда сам 
све ово морала да радим. 
Само што би било лакше 
да сам била мушкарац.
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Био је и бисер са амбасадо-
ром САД у Загребу Питером 
Галбрајтом. Често је долазио 
у Книн и новинари, као но-
винари, уз осмијех псовали 
су га свјетски. Послије двије–
три године, у једном тренут-
ку је течно проговорио срп-
скохрватски. Многима није 
било пријатно.
zz  Ко је на Вас оставио нај-
позитивнији утисак?
– Портпарол УН Филип 

Арнолд. Пошто сам често 
боравила у Вуковару у ври-
јеме реинтеграције много ми 
је помагао. Умро је у међу-
времену. 
zzПрипремили сте пуно но-
винарских прилога. Шта 
би издвојили као најупе-
чатљивије тренутке?
– Боравак у Винковцима 

13. марта 1992. на прегово-
рима о размјени заробљени-
ка. Скинула сам текст са тра-
ке и направила га у форми 
драме. Топло препоручујем, 
ако се књига, једног дана, по-
јави. Али, ја не бих била ја, 
када не бих издвојила и нај-
невјероватнији догађај у ци-
јелој мојој новинарској ка-
ријери. И зове се Најневеро-
ватнија ратна прича. То тек 
препоручујем.
zzКаква је била комуника-
ција са ЈНА? Да ли сте 
имали сусрете са паравој-
ним формацијама? 
– Имала сам заиста сјајну 

сарадњу са ЈНА. И у Београ-
ду и на терену. Знате, женско 
на ратишу! Сви су се трудили 
да ми максимално помогну. 
Била сам у Брушкој у кампу 
за обуку Капетана Драгана, а 
у Обровцу сам била на ручку 
код арканових јединица. На 
менију је био, шта би друго, 
до војнички пасуљ. Срела сам 
у Бенковцу и Оливера Ман-
дића, ПР арканових једини-
ца. Они су сви формално би-
ли под командом Територи-
јалне одбране. 
zzДа ли је било цензуре?

– Само сам једном дожи-
вјела праву цензуру. На Тргу 
републике у Београду, био је 

митинг подршке Милану Ба-
бићу. Прочитано је и писмо 
подршке попа Ђујића. Онда 
је Милошевићев кабинет звао 
Жику Миновића, а он одмах 
Радио Политику. Моје коле-
ге не признају да се то чуло са 
наших таласа. Онда је тај дио 
исјечен са магнетоскопа што 
је готово немогућа мисија. 
zzДа ли сте имали неке не-
пријатне ситуације током 
рада на терену?
– Пар пута сам била у не-

браном грожђу. Због необи-
љеженог пута, замало да уђе-
мо у Осијек. Онда смо се но-
ћу враћали из Хан Пијеска и 
умакли за длаку, па смо но-
сили хуманитарну помоћ за 
вријеме бомбардовања Па-
ла... А када је пробијен ко-
ридор послије оне трагедије 
бањалучких беба, била сам у 
конвоју цистерни са бензи-
ном и нафтом и било је до-
вољно да само неко преко Са-
ве испали рафал у једну ци-
стерну.
zzДа ли су Крајишници до 
сада знали да искажу не-
ку врсту захвалности за 
Ваш рад?
 – О томе уопште нисам 

размишљала. Упознала сам 
много драгих људи са који-
ма сам и данас у контакту и 
то је сасвим довољно. Ради-
ла сам свој посао.
zzКакав је био Ваш нови-
нарски пут након пада 

Крајине, да ли Вам је ре-
портерски стаж у ратним 
условима донио неке бе-
нефите?
– Како тада, тако и сада. 

Била хонорарац, и сада че-
кам да наставимо емитовање 
Српског св(иј)ета. Била под-
станар, остала подстанар. Од 
око 33 године колико радим, 
имам уписаних 18,5  и пензи-
ја ће бити социјала, па ћу, ако 
ме здравље послужи, радити 
док сам жива. Просто, про-
блем је у мени. Нисам умјела 
да се „снађем”, да уђем у не-
ку партију будем послушна, 
а не своја, а не волим ни ка-
фане, ни кланове, полтроне...
zzСрпски св(иј)ет је синтаг-
ма која је данас у региону 
означена као неки вели-
косрпски пројекат. Шта је 
Ваш српски свијет?
– Национална ИН4С тв је 

почела са емитовањем на Ви-
довдан 2022. Српски св(иј)ет 
је емитован викендом и во-
дио га је колега Веља Чупић. 
Он је мало тврђе национално 
опредијељен. Ја сам почела 
да радим радним данима 15. 
септембра и главни и одго-
ворни уредник Гојко Раиче-
вић ми је дао потпуну слобо-
ду. Српски свијет сам дожи-
вјела као прилику да радим 
на „увезивању” Срба из реги-
она, али и дијаспоре. Бавила 
сам се свим темама које су 
биле мање-више забрањене, 

а спадају у српски иденти-
тет, културу сјећања, забра-
њене истине о Србима, јези-
ку, писму... Долазили су љу-
ди усред короне из Бањалу-
ке, Источног Сарајева, Новог 
Сада, Крагујевца, Пала, ције-
ле Црне Горе. Јављали су се 
гледаоци из Мелбурна, То-
ронта, Чикага, са Флориде, 
из Европе... Урадила сам 146 
емисија од сат и 45 минута и 
једном паузом од пет минута. 
Било је бар 130 различитих 
гостију. Показали смо да ни-
смо хомофобични па нам је 
гост, и то сјајан, био покојни 
(раметли) Муамер Зукорлић, 
Горан Шарић... Просто, ова-
ква емисија је нама Србима 
баш неопходна јер се деце-
нијама гомилају неријешени 
проблеми и некаква наша по-
пустљивост и снисходљивост. 
Дакле, српски свијет је све 
што је српско: лијепо, ружно, 
проблем, рјешење... И никада 
нисам дозволила да се Срби 
међусобно блате. У мом срп-
ском свијету нема позиције и 
опозиције. Тога има на свим 
другим каналима. Морамо да 
радимо на успостављању, ње-
говању и поштовању инсти-
туција система уз, како сам 
већ рекла – најквалитетније 
могуће кадрове.
zz  Из Вашег угла како из-
гледа перспектива Срба у 
региону?
– Положај Срба у цијелом 

региону је баш тежак. Без об-
зира на нашу добру вољу, на 
помоћ, мирољубивост. Нажа-
лост, наше комшије су и да-
ље у реторици деведесетих, 
макли нису. На мржњи пре-
ма нама се добијају избори 
и правдају привредни не не-
успјеси, него дебакли. Тра-
гично је што је и обичан сви-
јет увучен у то врзино коло 
мржње и безизлаза. Била бих 
срећна да сам већи оптими-
ста, али нама, због свјетског 
прегруписавања моћи, тек 
предстоје проблеми и при-
тисци. Ја се надам, уз Божју 
помоћ, да би неко зло могло 
и да нас мимоиђе. 

Крајина која некад бејаше – траг у времену
Гордана Јанићијевић је обја-
снила да је послије Олује по-
чела да прикупља текстове 
са намјером да их сабере у 
књигу – траг о времену. 
– Један од најдивнијих људи, 
и врхунски новинар Драган 
Влаховић, покојни, нажалост, 
једини је коме сам испри-
чала шта намјеравам. Рекао 
ми је да нисам свјесна у шта 
се упуштам, али ме је охра-
брио и подстицао све ври-
јеме. Добила сам благослов 
од патријарха Павла. Потре-
ба за једном таквом књигом 
је настала јер сам нешто ис-
траживала о животу у поро-
бљеној Србији за вријеме 
Великог рата када су скоро 
сви способни мушкарци, ме-
ђу њима и мој прадједа Пе-
тар (није се вратио), били на 
фронту и када су заправо же-
не биле те које су четири го-
дине одржавале Србију, ра-
диле уз своје и све мушке по-
слове и скоро ништа о свему 
томе нисам нашла. Нешто о 
томе сам нашла у Коренима 
и у књизи Туђинче хиландар-
ског монаха оца Јована (Ра-
дојичића), иначе мог Умчар-

ца. Сматрала сам да ја тре-
ба да направим микс ратних 
и позадинских дешавања у 
Крајини у то ратно вријеме. 
Првобитно, књигу сам насло-
вила Крајина које више нема, 
али је тај исти наслов, неко-
лико година касније, пишу-
ћи рецензију за неку књи-
гу на ову тематику, дао Ва-
ња Булић. 
Рецензију за књигу Горда-
не Јанићијевић написао је 
историчар др Милан Гулић 
препоручујући је као изузет-
но свједочанство.  
„О Крајини које више нема, а 

„која некад бејаше”, и Краји-
шницима, који су сада дале-
ко од своје Крајине, писала 
је у вријеме свих тих дога-
ђања и постојања Крајине и 
млада београдска новинарка 
Гордана Јанићијевић... Про-
крстарила је Крајину уздуж и 
попријеко, видјела све оно 
добро што је у њој било, али и 
много лошег што је, на крају, 
и допринијело да она неста-
не са карте. Видјела је сру-
шене куће, згаришта, свједо-
чила о људским трагедијама, 
дубинама подјела, о људима 
и нељудима, разговарала са 

војницима југословенске и 
крајинске војске, а обрела 
се у два наврата и на „другој 
страни”. На дан проглаше-
ња Републике Српске Кра-
јине била је у Петрињи, на 
Банији, и свједочила о нече-
му што данас нема своје мје-
сто у корицима књига, а би-
ло је важно „обичним људи-
ма”, становницима тога кра-
ја – о недостатаку струје, во-
де, отежаном снабдијевању, 
али и пљачкама у недјељама 
безвлашћа...” – стоји, између 
осталог у рецензији др Ми-
лана Гулића.

 » Рукопис који чека да угледа свјетлост дана:  Аутор Гордана  
Јанићијевић и рецензент историчар др Милан Гулић

КОГА БРИГА ЗА ЕСНАФСКА ПИТАЊА

zzБили сте члан УО НУНС. Како би оцијенили медијску 
слику у Србији и да ли еснафска удружења штите стру-
ку на прави начин?  
– Ушла сам у ту причу 1997. да покушам да оснујемо 
синдикат новинара јер се оба удружења нису бавила 
положајем новинара, колективним уговором, заштитом 
права новинара. Тада нисам знала да је Бранислав Чанак 
из синдиката Независност то право прибавио својој 
организацији и бавио се само бенефитима. Еснафска 
питања га нису занимала. Нису нам уплаћивали стаж, 
чак ни хонораре. Тада је дефинитивно почео суноврат 
новинарства. Критеријуми су пали одласком старе гарде 
уредника, нових није било, јер су уредници извршавали 
наређења надређених, а не учили младе новинаре занату. 
Од тада па до данас новинарством се може бавити коме год 
то падне на ум. Дно дна!  

СЛАВОНСКИ БРОД: ГОДИШЊИЦА  
РОЂЕЊА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА

У дворишту православне Цркве Светог Георгија у Сла-
вонском Броду скромно је обиљежено 169 година од ро-
ђења пејсника Бранка Радичевића. Програм су органи-
зовали представници српске заједнице из Славонског 
Брода, односно чланови Вијећа српске националне ма-
њине, пододбора Српског културног друштва Просвјета 
те Културно-умјетничког друштва Бранко Радичевић уз 
присуство гостију из друштвеног и политичког живота 
Срба Бродско-посавске жупаније. Испред спомен-пло-
че најпознатијег представника српског романтизма по-
ложени су вијенци и одржани кратки говори у којима је 
истакнуто да се овим скупом доказује да Бранко Ради-
чевић није заборављен у свом родном граду.
– Бранков родослов почиње са дједом Стеваном, ба-
ком Станом, оцем Теодором, мајком Ружом. Имао је још 
и брата Стевана и сестру Амалију која је умрла годину 
дана по рођењу. Мајка Ружа умрла је у 31. години живо-
та, отац му умире кад је Бранко имао свега осам годи-
на. Многи проживе дуги живот, а да га углавном не ви-
де у правом смислу. Бранко имаде кратак живот, али је 
обраћао довољно погледа око себе, видио што не виде 
многи те велики дио тога преносио на папир –  рекао је 
Ђорђе Ракић из славонскобродске Просвјете.
Спомен-плоча која се данас налази у порти православне 
цркве у изградњи првобитно је била постављена на згради 
Гимназије која је данас Машински факултет. Након што је 
1991. године скинута, годинама је чувана у депоу градског 
музеја да би је Вијеће српске националне мањине града 
Славонског Брода 2018. године поставило на ово сада-
шње мјесто. Поред овог обиљежја, Бранко Радичевић је 
прије 1991. године у Славонском Броду имао и спомен-
-плочу на мјесту родне куће, као и улицу названу по њему.

ОСВЕЋЕНИ КРСТОВИ  
ЗА ХРАМ У КАРАЏИЋЕВУ

У мјесту Караџићево, недалеко од Винковаца, које се 
данас налази на територији општине Маркушица, већ 
годину дана ради се на изградњи православног храма. 
Освећење темеља овога светог храма који ће бити по-
свећен Светим апостолима Петру и Павлу извршено је 
у љето прошле године, а од тада до данас храм је из-
грађен и уређена је сама његова спољашност. Владика 
Херувим је у својој бесједи истакао да је српском наро-
ду на овим просторима једина нада наша света црква.
 – Црква је ту да свједочи вјеру у васкрслога Христа, да 
преноси наду нашем народу, да не заборављамо своје 
гробове, своје куће и своју дједовину, него да их чува-
мо и да се према њима односимо са великим поштова-
њем јер су они свједоци времена и историје нашег на-
рода на овим просторима – рекао је владика Херувим.
У Караџићеву тренутно има четрдесетак православних до-
мова и за њихове потребе је и саграђена црква. Ово мје-
сто основали су махом солунски добровољци који су овдје 
добили земљу и окућницу и настанили се да живе дваде-
сетих година прошлог вијека. Иако је било ранијих ини-
цијатива, поготово између два свјетска рата, да се овдје 
изгради православна богомоља, до овога чина дошло је 
сто година касније.
– Имали смо велику помоћ наших људи одавде, као и 
оних из дијаспоре, општине Маркушица и других срп-
ских организација и прикупило се доста средстава да 
се дође брзо готово до самога краја тако да се ове го-
дине надамо њеном освећењу – нагласио је члан цр-
квеног одбора и један од главних иницијатора за поди-
зање овога Храма Срђан Марјановић.
Освећени крстови за цркву у Караџићеву поклон су Пе-
тра Петровића чији је отац Никола рођен у овом мјесту 
и чија је била жеља да једног дана да свој допринос у 
изградњи храма у свом родном мјесту.
– То је била велика жеља мог покојног оца да допринесемо 
и учествујемо у изградњи овога Храма. Стекли су се услови 
и у његово име сам донирао ове крстове. Осјећај је заиста 
лијеп и емотиван, надам се да ћемо често долазити у овај 
Храм и посјећивати Караџићево – закључио је Петровић.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ / РЕГИОН  17



СРПСКО КОЛО МАРТ 2022.18  ЗАВИЧАЈ 

ЗАПИС СА БИВШЕ БАНИЈЕ

НА КАЛИНАМА, ГДЈЕ ЈЕ ЗВЕЗДА И МОГ  
БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА ДАВНО УГАШЕНА

ПИШЕ: МИЛОШ КОРДИЋ

Довезем се бициклом до под-
ножја Калина. Једног од вр-
хова банијске горе Шамари-

це. До уласка у долину шамаричког 
тока ријеке Суње, који, и с једне и 
са друге стране, овијају благи, сје-
верни шамарички обронци.

Посљедње комоговљанске куће 
остале су неколико стотина мета-
ра иза мојих леђа, од мјеста скре-
тања с главне цесте на пут који во-
ди уза Суњу... Након што се прође 
краћи кланац Блатњак, кад се од 
поменутог скретања настави даље 
том главном цестом, стиже се до 
стрме и за јачих киша блатне По-
дунавачке стране (име јој је по до-
њопастушким Подунавцима) и на 
њеном врху до првих кућа у До-
њој Пастуши... А од моје куће па 
до под Калине, а рекох да сам се 
довезао до под њих, има око чети-
ри километра...

... Комоговина је прво село кроз 
које протиче Суња. А горе би се, уза 
Суњу, на западну страну, морало 
ићи око 15 километара до под Ча-
вић брдо, до њеног извора. До кога, 
од краја педесетих и почетка ше-
здесетих година, кад су порушили 
ускотрачну пругу којом се извози-
ло дрво из Шамарице... води нешто 
ужи тада изграђен и шодером до-
бро насут пут. Док се с мјеста коме 
сам приспио, кад се погледа ка сје-
верозападној страни, на узвисини, 
а мени се чини ни километар ва-
здушном линијом удаљеној, виде 
посљедње куће Беговића. У које се 
из ове долине може стићи стазама 
и путем за запрежна кола. Иначе 
се за Беговиће пут с главне цесте 
одваја у Горњој Пастуши.

Зимско је доба. Један је од да-
на између Младог Божића и Све-
тог Јована, једне од раних седам-
десетих година. И степен је, а мо-
жда су и два изнад нуле. Сунце се 
с јужне стране Шамарице пробија 
кроз танко платно сивкастобакар-
не сумаглице и обасјава ничим за-
клоњен пут и ледине око њега. Док 
га овдје, гдје сам приспио, гурајући 
бицикл, нема –  заклониле га Гра-
дина и Калине. Из близине ми се 
изненада јави гласање неке од на-
ших птица станарица. Мислим да 
би то могла бити обична зеба, чи-
ји је мужјак, за разлику од женке, 
одличан пјевач. Овдје станарица, у 
ово доба године, у овом шумском 
окружењу, не би требало да је мно-
го – можда црвендаћ, као и вели-
ка сјеница која и оваква, шумови-
та подручја бира за своја станишта. 
Али то није њихово гласање. А ов-
дје су вјероватно ријетке птице које 
би дошле као зимски гости па да се 
ту и дуже задрже. Јављање ове, са-

да моје птице изазва код мене не-
ку посебну радост. То значи да ни-
сам овдје сам...

... Ослањам бицикл о дебло јед-
ног од јошића. Остављам га. Про-
налазим своју стазу коју сам при-
је неколико година изабрао и уви-
јек се њоме пењем ка врху Кали-
на. Ка врху високом 435 метара. 
Некад до Калина одем зими. Као 
овог дана. Некад у прољеће, ље-
то... Како када. Водио сам и своју 
Литерарну секцију Основне шко-
ле Меченчани па смо уређивали 
простор око споменика, доноси-
ли и садили цвијеће... Одем чешће 
на Калине него на Градину, шуму, 
брдо изнад комоговљанске Цркве 
Пеображења Господњег. Градина 
је прије Калина, такође на лијевој 
страни од Суње, кад се иде узвод-
но... Градини се само назире мје-
сто гдје је некад постојала утврда, 
камени град. Што данас припада 
далекој историји. Историји гро-
фова Банфија, Зринских, истори-
ји Вука Бранковића Огњеног... А 
Црква без торња, рушена и до те-
меља опљачкана од усташа у Дру-
гом свјетском рату, припада исто-
рији подсјећања (и култури сјећа-
ња, савременим рјечником рече-
но), да је некад ту, крајем 17. ви-
јека, подигнут први и једини пра-
вославни манастир на Банији. По-
стојао је све до 1777. године, када 
га је царица Марија Терезија дала 
уништити, а свештенство раселити 
по другим манастирима Аустроу-
гарског царства. Манастир Комо-

говина припада историји бројних 
буна које су ту организоване, по-
дизане... А најпознатија била је 
под водством Теодора Теше Ки-
јука, 1751. године.

Проналазим, ето, своју стазу и 
пењем се...

... Пењем се уз Калине, полако, 
стопу пред стопу. Руком се хватам 
за какво дрво па ме оно повуче... И 
све тако – до врха. А врх је, са спо-
меником Калинском партизанском 

одреду, дуг и широк пропланак. Чи-
стина зарасла у дивље малине и, ту 
и тамо, у младо бјелогорично ра-
стиње. И црногорице, давно пошу-
мљене, има уоколо.

... Калине су име добиле по вр-
сти украсне биљке, односно по вр-
сти руже која се зове калина. И ко-
јих се, тих ружа, могло наћи и по 
Калинама – негдје сам нешто давно 
прочитао како су њу Срби донијели 
на Шамарицу и прије Вука Огње-
ног. Иако дубоко вјерујем, а нешто 
сам и око тога њушкао, тражио, да 
је калина ту аутохтона биљка. Ријеч 
калина стара је словенска ријеч... 
Биљка калина подсјећа на црну ри-
бизлу: посједује црне бобице као и 
рибизла. С тим да су њене бобице 
отровне. Спада у ред лигуструма, 
па је користе и за украсне живице, 
односно живе ограде.

На просторима бивше Југосла-
вије постоје: Калин, на планини 
Рудини код Бугојна; Калин камен, 
врх на Осоговским планинама, код 
градића Криве Паланке, на истоку 
Сјеверне Македоније; Калиновац 
код Ђурђевца, у Хрватској; Кали-
новац код Уба, у Србији; Калино-
вик у Републици Српској... Посто-
ји и село Калина, на путу који од 
Неготина, у Србији, води ка Види-
ну, у Бугарској... Та ријеч – калина, 
калине – и данас је доста присут-
на, поред Срба, и код Бугара, Руса, 
Пољака, Македонаца...

Познату, изузетно популарну 
руску пјесму Каљинка компоно-
вао је руски композитор Иван Пе-
трович Ларионов, 1860. године.

Стојим поред споменика, не баш 
одржаваног, раширим руке и удах-
њујем...

... Одавде, са Калина, види се са-
мо дио Беговића, дио Доње и дио 
Горње Пастуше. За остала села знам 
да су ту: иза брда, иза шума... Оно-
ме ко зна гдје су, отвара се цијело 
небо сунца изнад њих. Гледајући у 
то, такво небо, на ум ми дође она 
непоновљива слика из романа Сео-
бе Милоша Црњанског: „Бескрајни, 
плави круг. У њему, звезда.”

И метафором плавог круга, ов-
дје, по Калинама и уоколо њих, по 
Банији, у трагању за звездом тог 
плавог круга, исписивао је српски 
народ, на измаку 20. вијека, један 
од посљедњих кругова своје тра-
гичне, сеобне историје. Овдје сам 
на мјесту стварања избјегличког 
логора, у љето 1941, у коме се од 
звјерстава усташа Независне Др-
жаве Хрватске склањао народ се-
ла испод Шамарице и других се-
ла костајничког и петрињског ко-
тара. А онда је на мјесту на коме 
стојим, почетком августа исте го-
дине, формиран Калински парти-
зански одред. Командант му је био 

Артур Туркулин, из Петриње,, ко-
месар Ђуро Кладарин, рођен у Сје-
дињеним Државама, поријеклом из 
Боројевића...

... У јулу и у наредном перио-
ду 1941. године ничу одреди по 
Банији: Гаћешин партизански 
одред, Одред Пролом, који се звао 
и Одред Погледић, затим се осни-
вају одреди у селима Доњи Хра-
стовац и Свиница, па Партизан-
ски одред Трокут, Одред Черкезо-
вац на дворском... И 28. септембра 
одреди се уједињују (из Брезови-
це, код Сиска, стигли су и припад-
ници Сисачког одреда), полаже се 
партизанска заклетва на Чавић бр-
ду. С тим да је претходно изведе-
на партизанска акција у Банском 
Грабовцу – по мишљењу и доку-
ментованим тврдњама неких исто-
ричара, међу које спада и Славко 
Голдштајн: то је прва организова-
на партизанска устаничка акција 
на тлу на коме је створена касни-
ја, авнојевска Хрватска, против Не-
зависне Државе Хрватске, односно 
њених усташких кољача по срп-
ским селима... Иначе, већ од пр-
вих дана стварања НДХ, на Бани-
ји се, током прољећа и љета 1941, 
догађају хапшења, убијања, кла-
ња и паљења српског народа: Гли-
на, Бански Грабовац, православна 
Црква Рођења Пресвете Богороди-
це у Глини, глинска села, Костај-
ница, Бајић јаме код Костајнице, 
Мрциниште код Суње, српска села 
на дворском и зрињском подручју, 
Петриња, Сисак... Много се наро-
да одводи у логоре.

Стојим поред споменика и раз-
мишљам о томе како је то све би-
ло под контролом. Сва та – и нека-
дашња и тадашња количина брат-
ства и јединства... А да се осјећало 
да то није то – осјећало се... Стојим 
поред споменика и размишљам: та 
неће ваљда опет...

Стојим... И одједном ме прену 
шушањ гране у близини: вјеверица 
скочи с једног дрвета, па заста, по-
гледа у мене те лагано оде ка дру-
гом дрвету.

Педесет година касније, 400 
километара далеко од Калина, 
уживам у радости и љубави пре-
ма једногодишњој унучици Кали-
ни (кад сам ово сређивао и препи-
сивао, напунила је три). Која ми 
је, иако није добила име по мојим 
Калинама, једнако ружа завича-
ја као и Калине. Низ које се радо-
шћу испуњеног живота, из дана у 
дан, полако спуштам: „у бескрај-
ни, плави круг”.

А звезда и мог братства и је-
динства ионако је давно угашена.

 (ИЗ ДУЖЕГ ЗАПИСА, ОБЈАВЉЕНОГ 
НА ПОРТАЛУ БАНИЈА ОНЛАЈН  И У  

ЧАСОПИСУ СКД ПРОСВЈЕТА ЗАГРЕБ)

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). 

 » Пут ка манастиру у Комоговини, данас  
Фото: Анка Боторић

Нове књиге Анђе Шушић: Аурозан и Сач представљени у Бачкој Паланци
У Музеју града, одржана 

је промоција двије књи-
ге Анђе Г. Шушић из Гајдо-
бре, збирке поезије Аурозан и 
романа Сач у издању Култур-
ног центра Бачка Паланка.

Збирка Аурозан (Златовит) 
је прва, а како Анђа каже, вје-
роватно и једина њена књига 
поезије. Каже још да је писа-
на мање из жеље а више из 
ината, прије свега самој себи.

Присутне је поздравила 
директорка Културног цен-
тра, Оља Нађ, а затим је на-

ступила изворна група Звуци 
с камена која његује традици-
ју српског народа. 

Драган Вилић, књижевник 
и један од три рецензента, го-
ворио је о дјелима Анђе Шу-
шић, између осталог рекао 
је, да се под утиском читања 
књиге Сач налазио у дилеми 
у који жанр књижевности би 
могао да смјести ово дјело јер 
књига, поред основног, садр-
жи два основна сегмента која 
је осликавају и карактеришу. 
Први је романописање, које 

га подсјећа на писање писа-
ца класичара, а други је онај 
који га гони да помисли да се 
ради о јединственом и нео-
бичном уџбенику из историје 

Балкана прилагођен сваком 
ђаку који је жељан да спозна 
бар дјелић истинске историје 
свог рода, свога народа, Бал-
кана, па и остатка свијета.

Професорка Станка Ћа-
ласан је на промоцији иста-
кла да структуру Сача усло-
жњава укрштање ауторкине 
струке (историчар) и лите-
рарног надахнућа, а да тему 
дјела најављује наслов. „Сач 
је матафора дома; човјека; 
метафора поретка... ” 

– Јасна је метафора – на-
довезала се на Станкину при-
чу, мр Душанка Ђокић, тре-
ћи рецензент Анђиних књи-
га. Када се сви састојци хра-
не сложе пажљиво и згото-

ви јело, добија се оригина-
лан укус. Сличан је посту-
пак „прављења” историје. Па-
жљиво се прикупља историј-
ска грађа, мјери се, слаже и 
вјешто тумачи. Зато је баш у 
овој књизи рецепт.

Све теме су биле отворе-
не, о њима се говорило са ра-
зличитих приступа, али ау-
торка ниједном није пресу-
дила, нити се ставила на не-
чију страну, оставила је чи-
таоцу и будућем времену на 
размишљање. БАП ВЕСТИ
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ПОМЕН У БАРАЈЕВУ ЖРТВАМА НАТО АГРЕСИЈЕ И ПОГРОМА НА КОСМЕТУ

ИСТИ НЕПРИЈАТЕЉ И ДАНАС ПОКУШАВА ДА ПОКОРИ ПРАВОСЛАВЉЕ
Старјешина Цркве Светог Саве у 

Барајеву Видо Милић уз саслу-
жење свештеника Владимира Ди-
мића, Огњена Козлине и Игора Об-
радовића је, по други пут у органи-
зацији Удружења избјеглих, прогна-
них, расељених и досељених Ново 
огњиште 24. марта 2022. године у 
Храму Светог Саве у Барајеву, пред-
водио помен жртвама НАТО агре-
сије на српски народ и погрома са 
Космета 1999. године.

– Окупили смо се како би се 
присјетили страдалог српског на-
рода од стране злочинаца и НА-
ТО алијансе. И у данашње врије-
ме видимо да су скоро извјесни 
сукоби са тим истим освајачима, 
на некој другој територији, али са 
истим поводом – жељом за пот-
пуном доминацијом и покушајем 
покоравања православног свијета. 
Вјерујемо да ће Бог помоћи да се 
Руси и Украјинци препознају као 
истинска браћа и да нађу пут који 
води ка миру. Тај мир је потребан 
сваком човјеку у односу са другим 
људима и односу сваког поједин-
ца са Богом.

Зато данас пожелимо покој ду-
шама страдалницима нашег наро-
да, али исто тако пожелимо да за-
влада мир, не само тамо данас гдје 
га нема, него у цијелом свијету, а 

првенствено у срцима свих нас – 
поручио је свештеник Видо Милић.

Предсједник Удружења Јово До-
бријевић захвалио се на разумије-
вању свештеницима локалне СП-
ЦО наглашавајући да се и Бараје-
во уписало у оне средине у којима 
се молитвено сјећамо свих српских 
жртава, а симболичан повод је 23. 
годишњица од дана када је запо-
чео један од највећих злочина за-
падне цивилације оличен у акцији 
цинично названој Милосрдни анђео.

Добријевић је подсјетио да је из-
говор за погром нашег народа са 

Космета била кампања албанских 
медија у којој су локални Срби оп-
тужени да су псима натјерали преко 
ријеке Ибар групу дјечака Албана-
ца из села Чабар код Зубин Потока 
од којих се један утопио у ријеци, 
што није било тачно.

– Тада је смртно страдало нај-
мање 19 особа, а прогнано је око 
4.000 Срба. Повријеђено је најма-
ње 170 Срба, као и десетине при-
падника међународних снага који 
су се сукобили с Албанцима штите-
ћи Србе и њихову имовину. Пору-
шено је око 800 српских кућа и за-

паљено 35 вјерских објеката, укљу-
чујући 18 споменика културе, међу 
којима и Црква Богородице Љеви-
шке у Призрену. УНМИК полиција 
је утврдила да су оптужбе биле ла-
жне, а портпарол међународне по-
лиције Нериџ Синг изјавио је тада 
да су „преживјели дјечаци послије 
трагедије били под јаким прити-
ском албанских новинара и поли-
тичара да оптуже Србе из сусједног 
села”. Посљедице мартовског наси-
ља никада нису саниране, а најтра-
гичније је то што су поједина мје-
ста од тада остала без Срба – рекао 
је Добријевић.

Он је напоменуо да је у бом-
бардовању уништено и оштећено 
25.000 стамбених објеката, онеспо-
собљено 470 километара путева и 
595 километара пруга. Оштећено 
је 14 аеродрома, 19 болница, 20 
домова здравља, 18 дјечјих врти-
ћа, 69 школа, 176 споменика кул-
туре и 44 моста, док је 38 разорено. 
Извршено је 2.300 ваздушних уда-
ра на 995 објеката широм земље, а 
1.150 борбених авиона испалило је 
око 420.000 пројектила укупне ма-
се 22.000 тона.

– Поново гледамо тај исти лице-
мјерни свијет који креира историју 
лажних наратива док на Истоку у 
потоцима тече братска православна 

крв. Наш народ је тужан због тога, 
јер је на својој кожи добро осјетио 
истинитост пјесникове поруке: „Рат 
ће се завршити, вође ће се рукова-
ти, мајке ће чекати своје жртвова-
не синове, дјеца ће тражити своје 
изгубљене очеве…” – поручио је 
Добријевић и подсјетио на симбол 
српског страдања – дјевојчицу Ми-
лицу Ракић.

– Пред иконом која нас гледа са 
сводова овог храма помолимо се 
нашој најмлађој заштитници пред 
Господом за мир који нам je толи-
ко потребан. Народна умотвори-
на каже: „Ако свако уради оноли-
ко колико је способан неће народ 
пропасти.” Оно што сигурно може-
мо јесте да наше жртве, као и на-
ше пријатеље и савезнике никад не 
заборавимо.

Барајево које је познато као оп-
штина која је у посљедњој децени-
ји прошлог вијека примила про-
центуално највећи број избјеглих 
и прогнаних лица (близу 9.000) је 
током 1999. године била „сигурна 
кућа” и за 2.600 интерно расеље-
них Срба са Космета.

У порти цркве налази се спомен-
-плоча на којој су исписана имена 
22 жртве страдале на бранику отаџ-
бине у посљедњој деценији прошлог 
вијека. ТРИФКО ЋОРОВИЋ

ЈОШ НИСУ УРУЧЕНЕ ТУЖБЕ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 
ЗБОГ ПОСЉЕДИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ

Ниједна од четири тужбе за накнаду штете због посљедица 
НАТО бомбардовања осиромашеним уранијумом Савезне Ре-
публике /СР/ Југославије још није уручена Алијанси у Брисе-
лу, рекао је адвокат Срђан Алексић у Београду.
Учествујући на округом столу Посљедице НАТО агресије на СРЈ 
1999. године, он је напоменуо да је прва од тих тужби подне-
сена 19. јануара прошле године.
 – Законски основ је шест мјесеци због дипломатског пута 
достављања. Очекујемо да приме тужбу – рекао је Алексић.
Ријеч је, како је навео, о појединачним тужбама војних лица, 
официра и полицајаца, као и резервиста обољелих од канце-
ра, поднесеним у Београду у сарадњи са италијанским адво-
катом Анђелом Фјореом Тартаљом, који је успјешно заступао 
италијанске војнике обољеле од рака због НАТО бомбардовања.
Алексић је истакао да су за прве тужбе одабрани случајеви 
који су били у истој ситуацији као италијански војници, има-
јући у виду да постоји већ више од 300 правоснажних пресу-
да италијанског суда у њихову корист, али да је намјера да се 
покрене поступак и за цивиле обољеле од канцера.
Примаријус Алек Рачић из Клиничког центра Србије истакао 
је да осиромашени уранијум није најштетнија материја, која је 
НАТО бомбардовањем Републике Српске 1995. и Србије 1999. 
године оштетила здравље људи и животну средину, те указао 
да је бомбардовање електроенергетских постројења ослобо-
дило разорне отровне материје.
Он сматра да су оба бомбардовања била експериментални рат 
са циљем да се види како се то одражава на здравље станов-
ништва и навео податак да се, током хируршке праксе у годи-
нама након НАТО бомбардовања, сусрео са бројним случајеви-
ма канцера, који нису имали уобичајени облик и ток болести.
Рачић је упозорио да је услијед НАТО агресије број новообо-
љелих вишеструко порастао и да је 1994. године у Србији би-
ло 5.858 нових случајева канцера годишње, док је већ 2011. 
године забиљежено чак 33.000 новообољелих годишње.
Генерал-мајор у пензији Божидар Форца истакао је, говоре-
ћи о преседанима и изузецима у савременим међународним 
односима у свјетлу украјинске кризе, да након Хладног рата 
САД и њихова полуга моћи НАТО, унилатерално или уз ман-
дат Савјета безбједности УН предузимају војне нападе на са-
мосталне и независне државе.
Директор Евроазијског безбједносног форума Митар Ковач ис-
такао је да је округли сто о посљедицама НАТО агресије на СР 
Југославију, у организацији тог форума, покушај да се уочи ве-
за између посљедица те НАТО агресије, стратегије НАТО пакта 
у даљем походу ка Истоку, све до постојеће украјинске кризе.
–  Мислимо да је то резултат исте идеологије, матрице, коју 
предводе САД и Велика Британија –   рекао је Ковач.

ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА МАРТОВСКОГ ПОГРОМА НАД СРБИМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Владика Теодосије: Погром 
нас обавезује да истрајемо 
Срби на Косову и Мето-

хији су поводом мар-
товског погрома пара-

стосом у средњовјековној цр-
кви у манастиру Грачаници 
одали пошту страдалима.

Парастос је служио вла-
дика Теодосије са свештен-
ством, а присуствовали су 
представници породица на-
страдалих Срба, директор 
Канцеларије за Косово и Ме-
тохију Петар Петковић са са-
радницима, министар у вла-
ди у Приштини Горан Ракић, 
предсједница општине Гра-
чаница Љиљана Шубарић, 
као и други представници 
Српске листе.

Након парастоса положе-
не су бијеле руже код обели-
ска постављеног у знак сјећа-
ња на нестале и киднаповане 
на Косову и Метохији.

МУЧЕНИЧКА КРВ СЈЕМЕ 
ЗА НОВЕ ХРИШЋАНЕ

На страдање и погром Ср-
ба указано је и на академији 
у Дому културе у Грачаници.

Владика рашко-призрен-
ски Теодосије рекао је да нас 
је мартовски погром, колико 
год да је био тежак ударац, 
још више обавезао да истра-
јемо и останемо своји на сво-

ме, и не препустимо оно што 
је српски народ вијековима 
стварао другима, који су хра-
бри само када су пред њи-
ма незаштићени и немоћни.

Подсјетио је да Право-
славна црква није чекала са 
обновом скоро четрдесет све-
тиња спаљених у мартовском 
погрому на КиМ. Све су об-
новљене, укључујући и Бого-
словију у Призрену.

– Кроз историју црква 
Христова је најјача била та-
мо гдје је било највеће стра-
дање. Нису ли древни хри-
шћани говорили да је муче-
ничка крв сјеме за нове хри-
шћане. А све те наше светиње 
нису само грађевине. Прије 
свега су мјеста гдје се литур-
гијски окупљамо, сједињује-

мо са Богом и светим тајна-
ма и показујемо да нам Косо-
во и Метохију нико не може 
отети из нашег срца и пам-
ћења – рекао је владика на 
академији.

Поручио је да „обнавља-
њем наших светиња и хра-
брећи наш вјерни народ да 
остане на својим огњиштима 
обнављамо прије свега себе 
и цијело своје биће, вјером, 
љубављу и надом и тиме чу-
вамо и слогу у нашем народу 
око свега онога око чега ме-
ђу нама не може и не сми-
је да буде никакве разлике”.

Директор Канцеларије 
за Косово и Метохију Петар 
Петковић оцијенио је да 17. 
март представља „злочин без 
казне” и истовремено „голго-
ту и васкрсење” Срба.

– Седамнаести март је раз-
открио праву природу идеоло-
гије зла према српском народу 
на КиМ, а која иде много даље 
од максималистичких захтјева 
албанских екстремиста, иде у 
правцу потпуног етнички чи-
стог простора КиМ, очишће-
ног од Срба, али не само од 
Срба већ и потребе да се затре 
сваки траг српског постојања 
овдје на простору КиМ – ре-
као је Петковић.

– Као што је важно гради-
ти сјећање на страдале, под-
једнако је важно да будемо 
окренути будућности и ка-
жемо да су нам мир и ста-
билност преко потребни и да 
нам је суживот и разговор са 
Албанцима преко потребан, 
јер је судбина одредила да за-
једно живимо на овим про-
сторима – казао је Петковић.

СИМБОЛ СРПСКОГ 
СТРАДАЊА

Предсједница општине 
Грачаница Љиљана Шубарић 
рекла је да Срби на КиМ да-
нас својим присуством бране 
истину о погрому 17. марта.

– Погром је симбол срп-
ског страдања, и симбол међу-
народног нечињења на КиМ, 
које сада прелази у негирање 
и покушај ревизионизма исти-
не. Зато имамо свету обавезу 
и дужност да тражимо прав-
ду, развијајући културу сјећа-
ња. Ту борбу дугујемо нашим 
страдалима, а и нашим потом-
цима – рекла је Шубариће-
ва на академији у Грачаници.

Парастосом страдалима, 
полагањем цвијећа и паље-
њем свијећа код Споменика 
истине и спомен-плоча Јани 
Тучев и Боривоју Спасојеви-
ћу, годишњица мартовског 
погрома обиљежена је и у Ко-
совској Митровици.

Цвијеће су положили 
предсједник Привременог 
општинског органа, Алексан-
дар Спирић, градоначелник 
Северне Митровице, Милан 
Радојевић и други.

Поводом годишњице мар-
товског погрома, у Дому кул-
туре у Грачаници и Градском 
музеју у Митровици, отворе-
не су изложбе слика
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У НОВОМ САДУ ОДРЖАН САСТАНАК О ПОЛОЖАЈУ СРБА КРАЈИШНИКА

Борба за признање статуса 
бораца Српске војске Крајине

На Новосадском сајму 
књига на једном од 
штандова књиге су из-

лагали и Срби Крајишници. 
15 удружења се удружило и 
представило своја издања. У 
оквиру Сајма у недјељу 6. 3. 
је одржан и радни састанак 
на коме се говорило о поло-
жају Срба Крајишника у Ре-
публици Србији.  

Састанак је организовао 
Милорад Буха, који је због 
болести био спријечен да 
присуствује.

ЛАЛИЋ: СКУПИЋЕМО 30.000 
ПОТПИСА ЗА ПЕТИЦИЈУ

На самом почетку се 
обратио Драгомир Лалић, 
предсједник Отаџбинског 
покрета поручујући да са-
мо просвећен и друштвено 
одговоран народ који пошту-
је своју историју, културу, је-
зик и писмо и који не забо-
равља своје великане има си-
гурну будућност.

– Битна нам је иниција-
тива о Приједлогу закона о 
измјенама и допунама За-
кона о правима бораца, вој-
них инвалида, цивилних ин-
валида рата и чланова њи-
хових породица. Планира-
мо да скупимо потписе, по-
требно је више од 30.000 и да 
заједно са приједлогом пре-
дамо предсједнику Народне 
скупштине на усвајање. Дру-
ге двије важне иницијативе 
су учествовање на парламен-
тарним изборима у Републи-
ци Хрватској за саборске за-
ступнике и учествовање у из-
борима за ЕУ парламент.

ВУЈКО: САКУПИТИ СВЕ 
БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Борац Ђорђе Вујко наво-
ди како постоји много поје-
диначних организација вете-
рана, инвалида, бораца ка-
ко у граду Новом Саду, тако 
и у цијелој Србији. Тако да 
он предлаже да се општин-
ске организације окупе и на-
праве заједничку Скупштину.

– Ми смо борци и међу 
нама се мора спровести ор-
ганизован систем, да се об-
јединимо, да се зна ко нас 
представља, овако свако иде 
за себе, и ништа се не пости-
же. Људи немају здравстве-
но осигурање, немају пен-

зију, потпуно су ван сваког 
система.

РАДАКОВИЋ: БЕЗ МОРАЛА 
НЕМА РЕЗУЛТАТА

Мирко Радаковић из 
Удружења Крајишки привред-
ник и један од организатора 
штанда Крајина у срцу каже 
да већ 20 година борци при-
чају свако своју причу. Не уче 
једни од других, већ подмећу 
клипове „међу собом”.

– Криза је знања, криза 
морала, криза части и ау-
торитета. Требамо поново 
извршити хомогенизацију 
крајишког корпуса. Затим 
се требамо борити да наш 
народ добије статус борца и 
ратни стаж. Без тога не мо-
жемо да подигнемо морал. 
Мислим да активност коју 
би сви подржали је свакако 
Резолуција о геноциду над 
српским народом у Незави-
сној Држави Хрватској – ре-
као је Радаковић и додао ка-
ко је присуствовао протест-
ној шетњи 26. јануара, али да 
нажалост за њу нису имали 
слуха државни званичници.

Радаковић је најавио овом 
приликом и скуп који би се 
одржао 28. априла на ушћу 
Саве у Дунав код Небојши-
не куле.

– Тим скупом би се вр-
шио притисак на Скупшти-
ну да изгласа Резолуцију о 
геноциду. Нема веће штете 
да нас оптужују за геноцид, 

а над Србима је извршен ге-
ноцид у 20. вијеку два пута. 
Такође, морам да нагласим 
да је свакако битан и Бечки 
споразум о сукцесији, по-
себно Анекс Г под називом 
Стечена и лична права. Мо-
рамо се борити да се бар не-
ка права врате.

Радаковић указује на ва-
жност оснивања Крајишког 
културног центра.

ЛИВАДА: ПОГУБНЕ 
КРАЈИШКЕ ПОДЈЕЛЕ

Проф. Милан Ливада ка-
же да оно што обесхрабрује 
Крајишнике је што нема не-
ког великог помака у рјеша-
вању питања која су за њих 
битна.

– Зар ником у дипломат-
ском смислу у Србији не сме-
тају свакодневне расистичке 
пароле у Хрватској гдје се ве-
лича убијање Срба? Напади 
на преостале Србе у Хрват-
ској? Нема никада никаквог 
дипломатског реаговања на 
кршења људских права ка-
да дође до таквог неког ин-
цидента.

Ливада је такође рекао да 
је изузетно погубно за оства-
ривање права крајишко неје-
динство. Такође наводи како 
му је несхватљиво да Србија 
не усваја Резолуцију о стра-
дању Срба у НДХ.

Предсједник РВИ Покра-
јине Војводине Драго Ступар 
поручује да је српски борац, 
борац са којим би он увијек 
ишао у борбу и да никада 
неће признати да су Срби у 
Крајини физички изгубили 
рат, него само политички за-
хваљујући онима који су их 
у то вријеме водили.

СТУПАР: МОРА СЕ 
ЧУТИ И НАШ ГЛАС 

Ступар се осврнуо на не-
ријешена питања српске 
имовине у Хрватској, заоста-
лих пензија, немогућност до-
бијања медијског простора за 
исказивање проблема бора-
ца, ветерана, ратних војних 
инвалида. Велики број по-
тјерница за Србима…

– Мора се и наш глас чути, 
и та наша питања око имо-
вине, пензија и потјерница. 
Све бих вас замолио да бу-
демо компактни.

ШАПИЋ: НАРОД 
ЈЕ РАЗОЧАРАН

Миле Шапић предсјед-
ник Кооалиције удружења 
избјеглица у Србији каже да 
су се многе власти смијени-
ле и политичке опције, али 
се нико озбиљно није поза-
бавио проблемима Краји-
шника.

– Да би нас неко окупио 
треба много рада и када би-
смо на страну ставили нашу 
сујету и међусобне разлике. 
Народ је тешко анимирати 
јер су преварени и разочани 
већ небројено пута.

ЛИНТА: ОСНОВАТИ  
МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР И 
КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА ПОМОЋ 
ОПТУЖЕНИМ СРБИМА

На крају отвореног стола 
народни посланик и пред-
сједник Савеза Срба из реги-
она Миодраг Линта  је рекао 
како су Крајишници подије-
љени на стотине удружења.

Он је истакао да није до-
вољно да се усвоји Резолу-
цију о геноциду над Србима, 
Јеврејима и Ромима у НДХ 
већ је потребно и основати 
Меморијални центар гено-
цида над Србима у НДХ у ко-
јем ће историчари радити на 
међународном признању ге-
ноцида над нашим народом 
у НДХ.

Линта је предложио да се 
оснује Канцеларија за помоћ 
осумњиченим, оптуженим и 
осуђеним Србима за ратне 
злочине у којој би оптуже-
ни и осуђени Срби добијали 
бесплатну правну и струч-
ну помоћ; да Министарство 
правде упућује протесне но-
те приликом хапшења Срба, 
да се промијени Закон о пра-
вима бораца и признају кра-
јишки борци за читаво ври-
јеме рата у двоструком тра-
јању, да Тужилаштво за рат-
не злочине коначно почне 
да процесуира злочине над 
нашим народом…

На крају округлог стола су 
се договорили да ће сви ра-
дити на обједињавању Кра-
јишника, како би се сложи-
ли око заједничких интерeса 
за сав крајиши народ. Као и 
да ће се радити на анимира-
њу младих да се укључе у ак-
тивности.

КРАЈИНА У СРЦУ

На штанду Крајина у срцу 
промовисане су књиге: 
Славица Срдић Непребол, 
Мирко Латиновић 
Петровчани српски 
добровољци у Великом рату 
и насељавању Војводине, 
Мирко Радаковић Кордун 
од љепоте до голготе, Зоран 
Вранешевић Закон и статус 
борца РСК, Ђуро Шкаљац 
Кордун у рату 1991–1995, 
Добривоје Павлица Личка 
прела у Новом Саду, Милке 
Кајганић Сабрана дјела, 
Симе Шуице Сабрана дјела, 
Матије Воркапића Сећања 
– о путу малог логораша до 
доктора ваздухопловства, 
Мирка Латиновића 
Зборник радова 1, 2, 3.

СЛОБОДАН СТАВ

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ДА 
СУ СЕ КРАЈИШНИЦИ 
БОРИЛИ УЗАЛУД?

ПИШЕ: ДУШАН ОПАЧИЋ

Изгласавањем Закона о 
правима бораца, вој-

них инвалида, цивилних 
инвалида рата и чланова 
њихових породица, који 
је на снази од 1. јануара 
2021, након више од дви-
је деценије прекинут је 
однос државе као строге 
„маћехе” ратним ветера-
нима, и начињен огроман 
помак према онима који 
су ту исту државу брани-
ли својим животима. 

МУЧНА НЕЛАГОДА
Донијет је један Закон 

који дефинише положај 
бораца, а у коме се јасно 
наглашава брига о њихо-
вим породицама (живих и 
погинулих), њихова пра-

ва и одређене субвенције 
које уживају. Да ли је За-
кон идеалан или не, то је 
већ друга тема и може се 
о томе дискутовати, али 
свакако да исти тај Закон 
представља крај тишине, 
окретања леђа и дискри-
минацијe ове категорије 
нашег друштва.

Без обзира што нисам 
правник, као грађанину, 
овај Закон ми је кристал-
но јасан, али у мени буди 
и мучну нелагоду, због са-
мо једног питања: Зашто 
се овим Законом одриче-
мо бораца некадашње Ре-
публике Српске Крајине? 

НИЈЕ ТО БИО НИЧИЈИ 
ПРИВАТНИ РАТ

Не, овдје не говорим о 
припадницима неких па-
равојних формација, не-
го о људима који су пр-
во бранили своју тадашњу 
државу СФРЈ, па потом го-
ле животе својих породи-
ца, и државу проистеклу 
из те одбране, названу Ре-
публика Српска Крајина. 

То није био њихов при-
ватни рат, ни хир да пу-
шкарају около, ти људи 
су били у саставу војске, 
милиције и Територијал-
не одбране, укратко при-
падници регуларних од-
брамбених снага. Данас су 
ти борци и њихове поро-
дице наше комшије, људи 
са којима живимо у једној 

држави, радимо, дружимо 
се, њихова дјеца су рође-
на овдје у Србији… То су 
прогнани људи са својих 
огњишта, који нису има-
ли гдје. То више нису ли-
ца са избјегличким леги-
тимацијама, то су наши 
грађани и држављани, ко-
ји уживају иста права као 
и ми рођени овдје. 

Па зашто их онда овим 
Законом дискриминише-
мо? Чему то? Нама који-
ма је признат статус бор-
ца овим Законом, припад-
ницима ЈНА, ВЈ и поли-
цијских јединица које под 
тим именом и обиљежји-
ма више не постоје. 

У чему је онда про-
блем, са нашим државља-
нима који су некада били 
борци РСК? Не желим да 

поверујем у то да не може 
да се нађе компромисни 
модел, да и они буду „по-
кривени” овим Законом.

ДОК ЛИНТА ГОВОРИ, 
ОСТАЛИ ЋУТЕ И МУДРУЈУ

Једини који је кроз ин-
ституције покушао да се 
избори за измјене овог За-
кона, тј. да исти обухвати 
и борце одбрамбених ра-
това из РСК је народни по-
сланик Миодраг Линта из 
владајуће коалиције. 

Његов приједлог из-
мјене овог Закона више 
пута је Скупштина одби-
ла. Обично, свега шест 
посланика од 250 укуп-
но, гласа за Линтин прије-
длог. Поражавајуће.

Као што сам на по-
четку напоменуо, нисам 
правник, а на ову тему 
гледам са људске стране. 
Не желим ни да повјеру-
јем да су се борци РСК 
борили узалуд. Њиховим 
остављањем ван Закона, 
изгледа да је за нашу др-
жаву њихова борба била 
безначајна.

 Са друге стране, увје-
рен сам да би све аутох-
тоне борачке организа-
ције у Републици Србији 
требале да се солидаришу 
са овом нашом браћом, 
по роду и по оружју, и да 
заједничким радом дођу 
до рјешења у исправља-
њу ове велике неправде.

 » Драгомир Лалић, Миодраг Линта, Ђорђе Вујко, Милан Гомирац, Драго Ступар, Миле Шапић, Миомир Црногорац и Мирко Радаковић
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Обреновац: Послије 25 година 80 породица из 
насеља Сава ускоро ће моћи да откупи стан?
Коалиција удружења избјеглица у 

Републици Србији је 31. марта 
организовала трибину у Обреновцу. 
Трибина је одржана у Дому културе 
гдје су присутни изнијели чланови-
ма Коалиције своје још увијек не-
ријешене проблеме.

Обреновац је градско насеље ко-
је се налази на ушћу ријеке Колуба-
ре у ријеку Саву, недалеко од глав-
ног града.

Међутим, и послије више од 25 
година, многи њихови проблеми ни-
су ријешени. Као један од највећих 
се издвојио проблем око права на 
откуп станова у насељу Сава. Ријеч 
је о 80 породица које не могу да от-
купе станове због неријешених имо-
винско-правних односа. Како је Ми-
ле Шапић навео након дописа на-
родног посланика Миодрага Линте 
2019. године одржан је састанак у 
Републичкој дирекцији за имовину.

– Државно правобранилаштво је 
тада предложило да се покрене суд-
ски поступак за утврђивање права 
својине од стране Државног право-
бранилаштва као надлежног органа 
за заступање Републике Србије. На-
кон двије године је Влада коначно 
усвојила закључак (тадашња Влада 
1997. године није усвојила Закљу-
чак којим би се дала сагласност за 

прибављање стамбених јединица у 
насељу Сава у својину Републике 
Србије) – рекао је Шапић.

Замјеник државног правобрани-
оца Милена Бабић обавијестила је 
народног посланика Миодрага Лин-
ту, током њиховог службеног раз-
говора, да ће до краја априла по-
кренути тужбу у Суду у Обренов-
цу против грађевинског предузећа 
Рад – Интернационал. Кроз судски 
поступак биће утврђено ванкњи-
жно власништво Републике Србије 
над наведеним стамбеним једини-
цама. Надлежни управни орган под-
носи захтјев за озакоњење објекта. 
Након завршетка озакоњења стам-
бене јединице се уписују као јавна 
својина у катастру непокретности 
с правом коришћења Комесарија-
та за избјеглице. Након тога Коме-
саријат склапа уговоре о откупу са 
породицама.

Незадовољство су исказале и по-
родице које нису стамбено ријеше-
не. И то двије категорије породица. 
Једни су конкурисали на неким од 
јавних позива (за грађевински ма-
теријал, стан, сеоско домаћинство 
или монтажну кућу), али су били 
испод црте и друга категорија про-
гнаних који до сада нису конкури-
сали из више разлога.

Шапић је подсјетио да је пре-
мијерка Ана Брнабић на састанку 
одржаном 11. марта затражила да 
се утврди тачан број прогнаничких 
породица које нису стамбено рије-
шене због потребе да се уради про-
цјена трошкова – рекао је Шапић.

Прогнани пензионери из Хрват-
ске питали су зашто од Републике 
Србије не добијају новчану помоћ 
током короне. Право на помоћ из-
губили су у Хрватској они који тамо 
немају пребивалиште и корисници 
су ПИО фонда.

Говорило се о непризнавању рад-
ног стажа оних који су радили у јав-
ном сектору у РСК, отетој и узурпи-
раној имовини, а посебно разоча-
рана категорија су крајишки бор-
ци који већ годинама покушавају да 
им Република Србија призна ратни 
стаж за читаво вријеме рата у дво-
струком трајању.

Многа лица поријеклом из БиХ 
занимало је на који начин и гдје 
могу да пријаве своју имовину ко-
ја се налази на територији Федера-
ције БиХ. Шапић и Гомирац су их 
упутили на Канцеларију за помоћ 
Србима избјеглим из Федерације 
БиХ у заштити њихове имовине у 
Федерацији БиХ која се налази у 
Београду у улици Гаврила Прин-
ципа 16 и на правне канцеларије 
које су отворене на подручју Ре-
публике Српске.

Присутни чланови Коалиције 
предсједник Миле Шапић и његов 
сарадник Милан Гомирац су се по-
трудили да дају одговоре на већи-
ну питања, и договорени су поједи-
начни састанци који ће се одржати у 
Београду како би се видјело на који 
начин Коалиција може помоћи про-
гнаним Србима у њиховим поједи-
начним случајевима.

У ПРИГРАДСКИМ БЕОГРАДСКИМ ОПШТИНАМА ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА 

ПРОГНАНИ СРБИ: Након свих неиспуњених 
обећања државе чему се можемо надати?

 »  У организацији 
Коалиције удружења 
избјеглица у Републици 
Србији одржане су 
трибине у Барајеву, 
Обреновцу, Лазаревцу 
и Младеновцу на 
којима се расправљало 
о положају прогнаних 
Срба у матици.   

Барајево спада у ред општи-
на које су у односу на укупан 
број становника примиле нај-

више прогнаних и избјеглих Срба 
са простора бивше Југославије. Ова 
општина има укупно око 27 хиља-
да становника, а током грађанског 
рата у СФРЈ у њој је евидентирано 
готово 9.000 прогнаних и избјеглих 
Срба. Више од половине је трајно 
остало на територији општине Ба-
рајево, а слично као и у остатку Ср-
бије ни након четврт вијека мно-
ги од њих нису ријешили основ-
но егзистенцијално питање – кров 
над главом.

Неки од прогнаних Срба су при-
суствовали овом састанку изража-
вајући незадовољство брзином рје-
шавања ових проблема, као и за-
мјеркама на одређене неправил-

ности приликом бодовања, што је 
утицало, по њиховом мишљењу, и 
на нека неправедна рјешења при-
ликом утврђивања коначних ранг 
листа за додјеле грађевинских па-
кета. Сматрају да би се у наредном 
периоду морало наћи и једно мје-
сто за представника кога би они 
делегирали из чланства Удружења 
прогнаних, избјеглих, расељених и 
досељених Срба Ново огњиште. Уо-
сталом, у једном периоду у прошло-
сти, то право су и имали.

– Људи који су доживјели слич-
ну несрећу били су приморани да 

напусте завичај својих предака и 
веома се добро познају. Сигурно 
би присуством једног аутентичног 
представника из такве популације 
био учињен велики помак ка пра-
веднијим рјешењима – један је од 
закључака са ове трибине.

Предсједник Коалициjе удруже-
ња избјеглица Миле Шапић је на-
вео да је најављен крај Регионалног 
стамбеног програма, након кога ће 
најмање 12.000 избјегличких поро-
дица остати без испуњеног обећа-
ња које је својевремено дала Влада 
Републике Србије.

Истакао је да је недавно преми-
јерка Ана Брнабић примила чла-
нове Одбора за рјешавање стамбе-
ног питања прогнаних Срба из Хр-
ватске и Федерације БиХ и народ-
ног посланика Миодрага Линте и 
том приликом исказала разумије-
вање за наведени проблем и иста-
кла да Влада има обавезу да свим 
прогнаничким породицама обез-
биједи кров над главом.

– Морамо да будемо опрезни, 
јер смо и у прошлости имали број-
на слична обећања. Искрено се на-
дам да овога пута то неће бити мр-

тво слово на папиру – истакао је 
Шапић.

Он је навео и бројне друге про-
блеме који се тичу признања борач-
ког стажа припадницима Српске 
војске Крајине, као и дискримина-
торски однос према пензионерима 
из Хрватске и БиХ који нису добили 
право на помоћ током пандемије, 
иако већ деценијама живе у Срби-
ји гдје и троше своје пензије зара-
ђене у бившим југословенским ре-
публикама.

– Из Хрватске и БиХ је протје-
рано скоро милион Срба, од којих 
је огромна већина трајно остала 
да живи у Републици Србији. Они 
са својим пoродицама живе у Ре-
публици Србији, а како је од завр-
шетка рата прошло више од 25 го-
дина, данас је и добар дио њихових 
потомака постао пунољетан. Има-
јући у виду такав потенцијал надам 
се да ће у будућности Влада Срби-
је имати још више разумијевања и 
жеље да што ефикасније рјешава 
проблеме ове популације – закљу-
чио је Шапић.

У делегацији је био и Драган Ди-
вјак који је позвао избјегле и про-
гнане Србе у Барајеву да обавије-
сте све земљаке са простора Феде-
рације БиХ да је у Београду отворе-
на канцеларија за помоћ у очува-
њу српске земље на простору овог 
ентитета. Т. ЋОРОВИЋ

ЛАЗАРЕВАЦ: УСКОРО ДОДЈЕЛА 10 СТАНОВА ЗА 
ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ СА ЛИСТЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ?

На трибини одржаној у Градској 
општини у Лазаревцу говорили 
су предсједник Коалиције Миле 
Шапић и његов сарадник Ми-
лан Гомирац. 
Изнесен је проблем још увијек 
неподијељених 10 станова у Ла-
заревцу у власништву Града Бео-
града у Улици Бранка Радичевића. У контакту са Секретаријатом за имо-
винске и правне послове Града Београда и Гораном Благојевићем до-
шло се до сазнања да ће и ти станови ускоро бити подијељени. Стано-
ве ће добити лица која су већ на градској ранг листи из 2017. године.
Присутни су затражили да им се правно помогне око прибављања лич-
них докумената из Хрватске (Извод из матичне књиге држављана, Из-
вод из катастра, власнички листови…), као и помоћ приликом правних 
поступака у оставинским расправама.
Било је ријечи о листи која је објављена по Конкурсу додјеле 9 грађевин-
ских пакета, али већ дужи временски период нема испоруке тих пакета.
Шапић и Гомирац су обавијестили присутне и о садржају два састанка 
у Влади у вези са наставком Регионалног стамбеног програма који су 
одржани 11. и 25. марта на коме су присуствовали представници Владе, 
Града Београда, Комесаријата и Јединице за управљање пројектима, 
чланови Одбора и предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта.

МЛАДЕНОВАЦ: ПОТРЕБНО ЈОШ  
ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОМОЋИ 

На трибини у Младеновцу поред предсједника Коалиције Миле Шапића и 
његовог сарадника Милана Гомирца трибини је присуствовао и предсјед-
ник Удружења Срба из Федерације БиХ  Драган Дивјак и члан Одбора за 
рјешавање стамбеног питања Слађана Вујаклија. Постављана су питања 
у вези са имовинско-правним односима, а присутни нису крили разоча-
рење што матица Србија и даље не признаје статус крајишких бораца.
Било је и лица којима су потребни пакети грађевинског материјала, па 
их је занимало да ли се могу очекивати нови јавни позиви Комесари-
јата за те пакете. 

 » Коалиција удружења избјеглица је прву трибину одржала у Барајеву
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ДАН СЈЕЋАЊА НА СТРАДАЛУ ДЈЕЦУ СРПСКОГ САРАЈЕВА

КОЈИЋ: У протеклом рату 
убијено 1.418 српске дјеце!
У протеклом рату у БиХ 

убијено је 450 дјеце 
српске национално-

сти, а више од 400 је затва-
рано у логорима, рекао је ди-
ректор Републичког центра 
за истраживање рата, рат-
них злочина и тражење не-
сталих лица Милорад Којић 
у Источном Новом Сараје-
ву, гдје је обиљежен Дан сје-
ћања на страдалу дјецу Срп-
ског Сарајева.

САМО У ЛОГОРУ УБИЈЕНО  
450 МАЛИШАНА

Којић је рекао да је, према 
званичним подацима и пу-
бликацији коју ће Републич-
ки центар објавити у наред-
на два мјесеца, у протеклом 
рату у БиХ, по разним осно-
вама, страдало укупно 1.418 
српске дјеце.

– Од тог броја, 450 дјеце 
је убијено, више од 400 је за-
тварано у логорима, а више 
од 400 је било рањено. То је 
заиста застрашујуће, посебно 
имајући у виду начин на који 
су та дјеца убијана и страда-
ла – истакао је Којић и навео 
примјер српског дјетета које 
је умрло у зеничкој болници 
након што је искључено са 
кисеоника.

Поражавајуће је, додаје 
Којић, да је осим Елфете Ве-
сели, осуђене за монструо-
зно убиство дјечака Слобо-
дана Стојановића, индирект-
но пресуђено још шест лица, 
што је занемариво у односу 
на број убијене и дјеце која 
су прошла кроз логоре.

Дан сјећања на страдалу 
дјецу Српског Сарајева оби-
љежен је служењем помена и 

полагањем вијенаца на спо-
мен-обиљежју убијеној дје-
ци у дворишту Основне шко-
ле (ОШ) Свети Сава, а Којић 
каже да је ово начин како се 
развија култура сјећања на 
страдалу дјецу Српског Са-
рајева, али и из цијеле Ре-
публике Српске.

– Одавде треба да поша-
љемо поруку да убијање дјеце 
представља убијање будућ-
ности – нагласио је Којић и 
додао да ће публикација Ре-
публичког центра о страда-
њу српске дјеце бити поди-
јељена свим школама, али 
не због ширења мржње већ 
због сјећања на њих.

ТУЖИЛАШТВО
ШТИТИ ЗЛОЧИНЦЕ

Изасланик српског члана 
Предсједништва БиХ Бошко 
Томић рекао је да још нико 
није одговарао за убијене дје-
војчице које су се у вријеме 
примирја играле испред сво-
је школе.

– У марту, мјесецу великог 
страдања и егзодуса сарајев-
ских Срба, морамо се сјећати 
нашег страдања и исељавања. 
У овом мјесецу се уједињени 
морамо сјећати и спомињати 
наше невино страдале – ре-
као је Томић.

Рада Тешановић Цвијетић 
подсјетила је да правда за ње-
ног свирепо убијеног братића 
Милуна, који је имао свега 18 
мјесеци, никада није стигла.

– Нема истине ни правде 
и неће је ни бити док је тамо 
Тужилаштво. Ако се наши из-
боре да се Тужилаштво врати 
нама и да ми процесуирамо 
злочинце, можда правду и до-
чекамо, а овако нећемо ника-
да – нагласила је Цвијетићева.

НЕМА НИЈЕДНОГ 
СУДСКОГ ЕПИЛОГА

Директор ОШ Свети Са-
ва Жељка Топалић указала је 
на обавезу обиљежавања ва-
жних датума за Источно Са-
рајево, те да у школама има-

ју обавезу да младе нарашта-
је уче да не забораве своје 
страдале вршњаке и да ње-
гују културу сјећања и да се 
на тај начин ствара осјећај 
припадности.

За вријеме примирја 11. 
марта 1995. године, снајпер-
ским хицима убијене су уче-
нице ОШ Свети Сава Наташа 
Учур и Милица Лаловић које 
су безбрижно играле ластиш 
испред своје зграде у сарајев-
ском насељу Грбавица које је 
тада било под српском кон-
тролом.

На списку Центра за ис-
траживање ратних злочина 
за сада се налази 118 име-
на убијене дјеце Српског Са-
рајева.

До данас нема ниједног 
судског епилога или подиг-
нуте оптужнице за било ко-
је убијено дијете у Српском 
Сарајеву.

Спомен-обиљежје убије-
ној дјеци са подручја Српског 
Сарајева од 1992. до 1995. 
године открили су 13. сеп-
тембра 2018. године тада-
шњи предсједник Републи-
ке Српске Милорад Додик 
и директор ОШ Свети Сава 
Данијела Мрда.

На споменику су уклеса-
ни стихови пјесника Горана 
Врачара Сумрак, који су по-
свећени страдалој дјеци.

Споменик је изграђен на 
иницијативу Школског од-
бора и Организације поро-
дица заробљених и погину-
лих бораца и несталих циви-
ла Источно Сарајево с циљем 
његовања сјећања на убије-
ну дјецу у Српском Сараје-
ву. ГЛАС СРПСКЕ

У ВИШЕГРАДУ ОДРЖАН ПОМЕН ВОЂИ СРПСКОГ АНТИФАШИСТИЧКОГ ПОКРЕТА

ПОМЕН ЂЕНЕРАЛУ ДРАЖИ МИХАИЛОВИЋУ
Припадници равногорских покрета 

на достојанствен начин су обиље-
жили у Вишеграду страдање вође срп-
ског антифашистичког покрета ђене-
рала Драгољуба Драже Михаиловића 
и његових сљедбеника.

Поштујући наредбу МУП РС овај 
скуп је протекао без униформи ЈВуО 
и уобичајеног војног постројавања у 
центру Вишеграда уз надзор припад-
ника Министарства унутрашњих по-
слова РС и мировних снага ЕУФОР-а, 
пише БИРН БиХ.

Парастос, полагање цвијећа и паље-
ње свијећа одржано је у Добрунској Ри-
јеци, познатој као Дражевина надомак 
Вишеграда, гдје је око стотињак људи 
одало пошту ђенералу ЈВуО Драгољубу 
Дражи Михаиловићу. Њега је због анти-
фашистичких заслуга и несебичне по-
моћи приликом спасавања америчких 
пилота постхумно одликовао америч-
ки предсједник Хари Труман.

Предсједник Равногорског покре-
та РС Душан Сладојевић је у изјави за 
БИРН БиХ казао да је овај датум важан 
и да ће га увијек обиљежавати, на на-
чин како то налаже православна вјера 
– молитвом.

– Када дајемо парастос, одајемо и 
почаст генералу Михаиловићу. Он није 
био поштар и ватрогасац, по војничком 
правилу службе кад се одаје почаст та-
квим људима, одаје се по правилу вој-
ничке службе, а то радимо постројава-

њем и предајом рапорта војводи Алек-
сићу – рекао је Сладојевић.

Говорећи о узнемирености јавности 
због њиховог окупљања и посебно по-
вратника у Вишеград, Сладојевић је за 
БИРН БиХ, али и током обраћања Рав-
ногорцима казао како они својим начи-
ном обиљежавања никога не угрожавају, 
нити им је намјера некога узнемирити.

– Могу да разумијем, да је људима 
којима је неко страдао тешко, али им 
поручујем да од ниједног Равногорца не 
треба да се осјећају непријатно – пору-
чио је Сладојевић.

Суд Босне и Херцеговине је недавно 
ослободио припаднике Равногорског 
покрета Душана Сладојевића, Славка 
Алексића и Ристу Лечића због оптужбе 
да су наводно изаивали националну, ра-
сну и вјерску мржњу на подручју Више-
града и околине у марту 2019. године.

Гостујући на телевизији К3 министар 
унутрашњих послова РС Драган Лукач 
је рекао да су ове године одлучили за-
бранити одржавање овог скупа наводе-
ћи како се не смије „дозволити угрожа-
вање било кога, ни својом појавом, из-
јавама или кореографијама”.

ЛЕПОСАВИЋ: СРБИ У ЦРНОЈ ГОРИ СУ 
СИСТЕМСКИ ДИСКРИМИНИСАНИ 30 ГОДИНА

Бивши министар правде Владимир 
Лепосавић казао је да су Срби у Цр-
ној Гори јединствен примјер патри-
отизма у Европи и свијету данас, 
који се може граничити са фанати-
змом, јер су провели 30 година си-
стемске дискриминације у земљи, а 
да јој никад нису отказали лојалност.
Kритиковали су власт, али нису ра-
дили против земље. С друге стра-
не, сада видимо један ултранацио-
нални црногорски блок који одмах изашао из ДПС струк-
тура, да би кренуо у радикализацију грађанског живота. 
Они спрјечавају редовне вјерске обреде и пријете ха-
осом само зато сто су остали без јавних функција – ис-
такао је Лепосавић у интервјуу на Јутјуб каналу Катене 
Мунди са Браниславом Нешићем.
Говорећи о глобалном хаосу у међународним односи-
ма Лепосавић је рекао да се систем међународног пра-
ва љуља од једностраних акција из 90-их година про-
шлог вијека.
– Данас видимо да се систем међународног права озбиљ-
но љуља, што је почело једностраним акцијама 90-их, 
па се сада међународни односи налазе на ивици хаоса 
или усвајања нових рјешења – закључио је Лепосавић.

ПОПОВИЋ: РИЈЕШИТИ ПРОБЛЕМ 
ЗБРИЊАВАЊА РАДИОАКТИВНОГ ОТПАДА

Ускоро ће бити завршен документ за који је задужен 
Правни тим за израду стратегије правне заштите ин-
тереса БиХ у вези са питањем одлагања радиоактив-
ног отпада и истрошеног нуклеарног горива из Нукле-
арне електране Кршко на локацији касарне Черкезовац 
на Трговској гори у Хрватској.
Правни тим је формиран касно, али још постоји неко-
лико могућности да БиХ уради како би спријечила Хр-
ватску да одлаже радиокативни отпад у близини грани-
це са БиХ, изјавио је Витомир Поповић, замјеник пред-
сједника Правног тима.
– БиХ би могла да тужи Хрватску због одлагалишта ра-
диокативниог отпада – навео је Поповић, гостујући у Ју-
тарњем програму РТРС.
Он је додао да би се требале ангажовати и многе инсти-
туције да ријеше то питање, као и да се предузму одре-
ђени правни кораци.
Упркос противљењу грађана са обје стране ријеке Уне, 
као и представника локалних власти у сливу ријеке Уне у 
Републици Српској и Федерацији БиХ, Владе Унско-сан-
ског кантона, власти Републике Српске и БиХ, Хрватска 
планира да радиоактивни отпад из Нуклеарне електра-
не Кршко одлаже у касарни Черкезовац на Трговској го-
ри, у хрватској општини Двор, на самој граници са БиХ.

ВЛАДА ХРВАТСКЕ ЈОШ НИЈЕ ПОЧЕЛА 
ОБНОВУ НАКОН ЗЕМЉОТРЕСА НА БАНИЈИ

Влада Хрватске 14 мјесеци након земљотреса на Бани-
ји, практично није ни почела обнову. Становници живе 
у контејнерима, а куће граде донатори из привредног 
и невладиног сектора. Петоро корисника потписало је 
уговор за изградњу куће са градом Београдом. У Глини и 
даље живот у контејнерима, којих је више од 800. Чак ни 
већина објеката предвиђених за рушење није уклоњена.
Иако су у земљотресу страдали и сјеверозападни ди-
јелови Републике Српске, Влада Српске упутила је по-
моћ на Банију.
Средства су издвојена за куповину четири контејнера а, 
на захтјев мјештана, обновљена је спомен-костурница, 
у коју су похрањени остаци више од хиљаду Срба, уби-
јених у усташком покољу у цркви у Глини 1941. године.
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26 ГОДИНА ОД ЕГЗОДУСА 120.000 САРАЈЕВСКИХ СРБА ГУСЛАРСКО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО  
ЕГЗОДУСУ САРАЈЕВСКИХ СРБА 

Гусларско вече организовано је поводом сјећања на ег-
зодус Срба из Сарајева, који су у прошлом рату платили 
највећу цијену за српски народ и који су најзаслужни-
ји за стварање Републике Српске, рекао је организа-
тор вечери Зоран Голубовић, који је и предсједник Гу-
сларског друштва Старина Новак са Пала. Он је навео 
да су у програму наступали паљански, гуслари из Црне 
Горе, Требиња, као и бесједничари и епски пјесници.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић ис-
такао је да је оно што раде гусларска друштва и људи 
који воле гусле незаобилазно повезано са српском тра-
дицијом и бићем.
Члан Гусларског друштва Старина Новак са Пала Душан 
Пејић сматра да је вечерашње гусларско вече посвеће-
но једној важној, великој и тешкој теми какав је егзодус 
сарајевских Срба, истакавши да је то нешто што се ни-
када не смије заборавити.
– Жртва сарајевских Срба се мора памтити и на прави 
начин валоризовати, јер су они платили највећу жртву 
у посљедњем отаџбинском рату. Морамо да памтимо ту 
сеобу и да знамо да је Сарајево било српско и да је оно 
ипак и данас донекле српско, не смијемо га се никада 
у потпуности одрећи иако смо одатле изашли, и то не 
милом, већ силом – сматра Пејић.
Ранко Минић из Удружења гуслара Војвода Момчило са 
Жабљака рекао је да му је част што је на Палама „међу 
својом браћом”, да би сви заједничком пјесмом евоци-
рали успомене на прошла времена.
 
 
ИЗЛОЖБА ОДБРАНА, ЕГЗОДУС, ОПСТАНАК

У Источном Сарајеву приказана је изложба Одбрана, ег-
зодус, опстанак. Цјелине: одбрана, егзодус и опстанак 
хронолошки су приказ нејтежих тренутака Одбрамбе-
но-отаџбинског рата на подручју сарајевских општина 
па све до слика живота и мирне свакодневице у Источ-
ном Сарајеву. Поставка свједочи о страшном страдању, 
али и пркосу и истрајности сарајевских Срба да оста-
ну овдје и да стварају нови живот у овом дијелу Репу-
блике Српске.
 Њени аутори су Ђорђе Кардум, Миле Рајић и Рајко Па-
штар, а организована је уз подршку Кинотеке Републи-
ке Српске. 

 
ПОМЕН У РЕЉЕВУ 

Обиљежавање 26 година од егзодуса сарајевских Срба 
ове године је кренуло из Рељева, прије рата богатог срп-
ског села у околини Сарајева из којег су мјештани, који 
су ту живјели стотинама година, масовно кренули у егзо-
дус након потписивања Дејтонског мировног споразума.
Данас у Рељеву има десетак српских кућа у којима живи 
махом старије становништво, а његови предратни ста-
новници расељени су широм Републике Српске, Срби-
је, Европе и свијета.

СЛОБОДА КРОЗ ГОЛГОТУ – У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

ТРАЈНИ ЗАЛОГ СТВАРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
– Срби су изласком из 

Сарајева 1995. година дали 
трајни залог стварању Ре-
публике Српске –поручио 
је градоначелник Источног 
Сарајева Љубиша Ћосић на 
академији Слобода кроз гол-
готу у оквиру обиљежавања 
26 година од егзодуса сара-
јевских Срба.

– Оно што је одбрањено 
препуштено је другима и та-
да је стављен залог опстанка 
Републике Српске. Велика 
је дилема, да су Срби у овом 
броју остали у Сарајеву, ка-
ко би данас многи простори 
Републике Српске изгледали 
– рекао је Ћосић.

Он је упитао како данас 
изгледају средине у којима 
живе Срби из Сарајева, јед-
ним дијелом у Источном Са-
рајеву, а како изгледају сре-
дине које су напуштене.

– На шта данас личе Вого-
шћа, Илијаш, Хаџићи, Грба-
вица, Рајловац, Рељево и све 
оне средине у којима су Ср-
би били доминантни и које су 
годинама стварали? Личе на 
неке мало измијењене каса-
бице, доминантно изграђене 
туђим капиталом и са изгра-

ђеним вјерским објектима – 
рекао је Ћосић.

Ћосић је напоменуо да 
Источно Сарајево, али и дру-
ге општине Српске у којима 
су сарајевски Срби исказали 
стваралачки потенцијал, по-
казује колико су ти људи, ко-
ји су 1995. године напустили 
Сарајево, успјели да се ма-
теријално и духовно уздиг-
ну, те истакао да је огромна 
разлика између Сарајева да-
нас и некад.

– Огромна је разлика из-

међу Сарајева које је има-
ло 157.000 Срба и данас, ка-
да их је мање од 5.000, као и 
Источног Сарајева, које је не-
кад имало око 10.000 људи, а 
данас има 60.000 и предста-
вља мјесто и центар окупља-
ња. Као Срби тада, тако да-
нас Источно Сарајево пред-
ставља значајан фактор оп-
станка Републике Српске – 
указао је Ћосић.

Савјетник српског члана 
Предјседништва БиХ Бошко 
Томић рекао је да само при-

сјећање на доба егзодуса са-
рајевских Срба и данас иза-
зива стрес, а да је њему нај-
теже било да гледа када су 
људи, осим своје покретне 
имовине, носили и посмрт-
не остатке најмилијих.

– Срби који су остали на 
овим просторима с пуним 
правом су рачунали на земљу 
ослобођену и у њиховом вла-
сништву – њихова ђедови-
на – да ће остати. Нажалост, 
свјетски моћници су одлучи-
ли да буде другачије – рекао 
је Томић.

Предсједник Скупшти-
не града Источно Сарајево 
Бранко Короман упитао је 
како се другачије може на-
звати него жртва, а не агре-
сор, када неки град изгуби 
100.000 становника, погине 
7.000 људи и 121 дијете, а не-
стане 221 лице.

Он је нагласио да је срп-
ски народ у Сарајеву два пута 
страдао, први пут током од-
брамбено-отаџбинског рата, 
када је бранио своја огњишта, 
породице и право на живот, 
а други пут послије Дејтона 
када је морао да напусти све 
што је одбранио.

Слика сарајевске голготе 
скоро истовјетна албанској
Један од највећих мирно-

допских егзодуса једног 
народа десио се у Сараје-

ву, када је непосредно посли-
је потписивања Дејтонског 
споразума, више од 120.000 
Срба напустило своје у рату 
одбрањене домове.   

Напуштајући своје куће 
због политике уцјена и при-
јетњи да ће „сваки Србин који 
је носио пушку бити изведен 
пред суд”, многи су са собом 
понијели и посмртне остат-
ке својих најближих. Најве-
ћи број је своју вјечну кућу 
нашао на Сокоцу. 

На соколачком војнич-
ком гробљу Мали Зејтин-
лик, које је вечна кућа и за 
око 1.000 српских бораца 
чији су посмртни остаци 
ексхумирани и пренесени 
с гробаља у општинама ко-
је су након Дејтона припа-
ле Федерацији БиХ, њего-
во високопреосвештенство 
митрополит дабробосански 
Хризостом служио је помен 
за све погинуле српске хе-
роје. Нешто касније пара-

стос је служен и у Mанасти-
ру Светог Георгија на Равној 
Романији, који је изграђен 
као симбол отпора на том 
простору.

Митрополит Хризостом 
рекао је да на Малом Зејтин-
лику почивају они који су се 
борили за слободу, мир и је-
динство српског народа и да 
им зато и приличи да почи-
вају ту у миру.

Владика је подсјетио на 
тешку слику 1996. године из-
мјештање сарајевских Срба 
из родних села и завичаја.

– Слика сарајевске голго-
те је скоро па истовјетна сли-
ци албанске голготе, када се 
српска војска са својим наро-
дом повлачила преко албан-
ских гудура све до Јонског 
мора да би стигли на острво 
слободе Крф – рекао је ми-
трополит.

Предсjедник Народне 
скупштине Републике Срп-
ске Недељко Чубриловић је 
поручио да је егзодус Срба 
из Српског Сарајева огром-
на жртва узидана у темеље 

Републике Српске и најпо-
треснија прича о страдању, 
жртви и етничком чишћењу 
једног народа.

 – Оно што није успjело 
окупаторима у Првом свjет-
ском рату и свим неприја-
тељима у Другом свjетском 
рату, догодило се у овом по-
сљедњем грађанском рату. 
Сарајевски Срби расути су 
широм Републике Српске, 
Србије, Европе, Америке, 
Аустралије... а у њиховом 
родном граду и данас их зо-
ву агресорима. То је једин-
ствен примјер да системат-
ски, упорно и на лажима, од 
жртве покушавају да напра-
ве злочинца – поручио је Чу-
бриловић.

Министар рада и борач-
ко-инвалидске заштите Репу-
блике Српске Душко Милу-
новић истакао је да су се са-
рајевски Срби, и они који су 
дошли да им помогну у бор-
би да сачувају своја огњишта, 
борили веома храбро.

– По храбрости и по жр-
твама нарочито се истица-

ла Илијашка бригада, која је 
поднијела страшну жртву и 
исказала огромну храброст 
током цијелог одбрамбено-
-отаџбинског рата – рекао је 
Милуновић.

Он је додао да је један од 
официра Унпрофора, који је 
био наклоњен Србима, дошао 
да им каже да извуку своје 
жене и дјецу са тог подруч-
ја јер се на њих спрема сила 
коју неће моћи да издрже и 
која ће уништити све пред 
собом – њихова огњишта и 
њихове најмилије.

Према његовим ријечима, 
Илијашани су остали на по-
ложајима, потукли су до ногу 
непријатеље и ко зна који пут 
показали да није важно каква 
те сила напада, већ је важно 
какву светињу браниш.

Српски борци су током 
рата зауставили 35 офанзива 
муслиманско-хрватске вој-
ске, одбранили домове, а он-
да су Илијаш, Грбавица, Или-
џа, Рајловац, Хаџићи, Мрко-
вићи, Нахорево и друга насе-
ља у Дејтону припала ФБиХ.
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ИСТРАЖИО КОРИЈЕНЕ СВОГ БРАТСТВА 

Поријекло Кисина 
из Доњег Вакуфа

Вођен мотивом да се од заборава отргне сје-
ћање на поријекло фамилије Кисин, др Бра-

тислав М. Кисин издаје књигу ФАМИЛИЈА КИ-
СИН, Ново Село код Доњег Вакуфа, БиХ – поре-
кло и родослов. Они су око 150 година живјели 
у Новом Селу у које су дошли из села Зупци код 
Требиња у Херцеговини.

У девет главних поглавља књиге може се наћи 
кратак преглед друштвено-историјских прилика 
у БиХ, друштвено-историјске прилике у Треби-
њу и Зупцима одакле води поријекло фамилија 
Кисин, списи других аутора о Новом Селу, Ново 
Село са историјским и географским приказом 
као и писмом појмова појединих локалитета у 
атару села, централни дио је родослов поједи-
них породица из фамилије Кисин.

У својој рецензији јереј Александар Чавка 
наводи како аутор вјешто уводи читаоце од оп-
штег ка посебном. Те спонтано урања у детаљне 
описе географског положаја Новог Села, ужих 
локација у његовом атару и важних локалите-
та сусједних села.

– Централни дио књиге свакако заузимају 
чланови породице Кисин. Разматрања о њихо-
вом поријеклу, родослови појединих породица. 
Свако име у родослову, почевши од Луке Киси-
на, чија се удовица са три сина доселила из Тре-
биња у Ново Село код Доњег Вакуфа – рекао је 
свештеник Александар Чавка.

Оно што Чавку посебно радује је вјештина 
Братислава Кисина да кроз цијело дјело по-
везује националну и црквену историју, за шта 
је вјероватно заслужно и његово богословско 
образовање.

– Књига је изузетно значајна, прије свега за 
оне који су заједно носили животно бреме и 
дијелили парче неба изнад Новог Села. Зајед-
но са аутором изражавам наду да ће она разве-
јати облак заборава који се надвио над нашим 
прецима. Овакве књиге су, уз наше светиње и 
надгробне споменике, најбољи свједоци вје-
ковног битисања Срба на овим просторима – 
рекао је Чавка.

Други рецензент јереј Борислав Ђурић на-
води да историја православних Срба који носе 
презиме Кисин, од њихове прапостојбине села 
Зупци крај Требиња, до Новог Села код Ваку-
фа, све до протјеривања на крају овог посљед-
њег одбрамбено-отаџбинског рата, представља 
приказ онога што су многи Срби доживјели и 
преживјели кроз своју историју.

– Нека ово дјело буде велика поука и пору-
ка не само генерацијама које носе презиме Ки-
син, него и свим Србима да своје коријене и сво-
је претке прије свега у духовном смислу ника-
да не забораве. Да знају ко су, шта су, ком роду, 
ком народу и којој вјери припадају без обзира 
гдје живе – рекао је свештеник Борислав Ђурић.

Сам аутор се у свом Предговору извинио чи-
таоцима на евентуалним ненамјерним грешка-
ма. Људи у усменом предању по мушкој линији 
су знали најдаље до четвртог, петог кољена, а по 
женској још мање, до дједa и бабе.

– Дарујући ову књигу првенствено чланови-
ма фамилије Кисин желим да се сви много ви-
ше сјећамо својих предака, којима смо у обаве-
зи палити свијеће и узносити молитве Богу за 
њихов вјечни покој и надам се да ће се сјећање 
као аманет пренијети на млађе генерације – ре-
као је Кисин и додао да му није мотив био да 
заради новац од ове књиге већ да сачува од за-
борава историју фамилије Кисин, али и да по-
такне друге, па и читаоце Српског кола да и они 
учине исто. Сачувају свој крај, своје село, своју 
фамилију и своје претке од заборава. 
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СЛАВИЦА СРДИЋ ПРОМОВИСАЛА СВОЈУ НОВУ КЊИГУ

Непребол – спомен на стари крај, 
на дједовину, на вољену Лику
Поносна Личанка Славица Срдић про-

мовисала је у Земуну 12. марта сво-
ју књигу симболичног назива Непре-

бол. На промоцији су говорили рецензент 
књижевник проф. Милан Воркапић, проф. 
Нада Узелац и оснивач и предсjедник Дру-
штва српских родословаца Порекло Јовица 
Кртинић. Својом пјесмом присутне је разга-
лило Културно-умјетничко друшво Крајина 
на челу са Милорадом Загорцем.

Присутни су прошетали старим крајем, 
загледали се у сваки ћошак, подсјетили дје-
тињства, школе, најдраже кафане, али и на 
све изгубљено у мрачном времену. Књига 
је мали дар спрам свега онога што им род-
на Лика значи.

Књига је проистекла из Фејсбук групе Из 
старог албума Врховине – Плитвичка језе-
ра, на којој су годинама размјењивали фо-
тографије и приче.

ЗАШТО ЈЕ ДОМ ТВРЂАВА...
Срдићева каже да Непребол није ни исто-

ријски, ни научни, ни истраживачки рад, 
већ је спомен на стари крај, на дједовину, 
на обичаје и традицију.

– Кажу да у животу, све може да се мије-
ња осим мјеста рођења, а мјесто рођења није 
само географска одредница. Оно је наш ко-
ријен, наш извор. Можемо отићи било гдје, 
лутати свијетом и никад се више не вратити, 
али увијек ће само једно мјесто бити наш 
извор из којег смо потекли!

Личане су обликовали личко небо, оне 
звијезде, они вјетрови што су „звиждали и 
чарлијали”, све оне планине, брда и доли-
не, сваки онај камен из личког крша, дио 
је њихове душе.

Насловна страна књиге симболично прича 
о традиционалној личкој кући, кућном прагу.

– Дом је једино мјесто гдје можеш про-
сути све своје емоције, а да ти нико не на-
уди и зато се са пуним правом каже: „Дом 
је тврђава”. Дом је мирис ватре што пуцке-
та, загорјелог круха, мирис дуња и јабука. 
Најзначајнији дио дома је кућни праг. Да 
не постоји кућни праг не бисмо тачно зна-
ли рећи одакле смо, ни ко смо, јер праг је 
наша крштеница.

... А МАЈКА ИКОНА
Нажалост, сви присутни су морали напу-

стити кућни праг и жеља за родним прагом 
их притиска читав живот. Други симбол је 
мајка, она која увијек дочекује и испраћа.

– Мајка је дом, огњиште и уточиште… 
Мајка је светиња и икона! Наше мајке, на-
ше мученице прерано остарjеле. Наше хе-
роине без ордења. Од њих је зависила и кућа 
и њива, од њих је зависио сваки дан једног 
домаћинства. Црна марама или како наше 
жене кажу рубац, није био одјевни предмет, 
он је био покривач бола, стање душе и срца.

Трећи симбол је сам назив књиге Непре-
бол, а он није случајан, навела је ауторка јер 
у ову ријеч сви стану, она најбоље описује 
стање душе одласком са вјековних огњишта 
свјесни чињенице „никада више”.

– Ова књига је спомен и дар родном кра-
ју и свим нашим бесмртним земљацима! Да 
имам неку моћ, макар и накратко, учини-
ла бих све да наша бол никада не постане 
непребол. А Богу сам захвална на Непре-
бол страницама, на трагу за који вјерујем 
да ће трајати.

ЗАВИЧАЈНА ЧИТАНКА
Рецензент проф. Милан Воркапић каже 

да је са одушевљењем прочитао и написао 
рецензију за књигу коју је назвао завичај-
ном читанком.

– Врховине нису имале свој музеј, али 
вјерујте да га од вечерас имају и то јачи не-
го да је озидан од камена. Књига је фуда-
мент свих будућих писања о Врховинама, 
имаће одличан материјал. Штета је што и 

остале општине немају своју Славицу ко-
ја би написла овакво дјело, тада би имали 
вјечити доказ нашег постојања на овим 
подручјима.

Штиво је доказ да ако су Личани исти-
снути из свог завичаја, завичај није из њих. 
Воркапић је овом приликом предложио да 
када се роди неко ново дијете из Врховина, 
да му кум на крштењу поклони ову књигу 
као трајни аманет сјећања ко је и откуда је.

Проф. Нада Узелац каже да ју је у вихо-
ру рата са Славицом спојила туга и безнађе.

– Живјеле смо у велеградском подземљу. 
На војничким креветима једне велике бео-
градске зграде. Ништа нисмо имале. Сла-
вица ми је причала о свом завичају, о мно-
гима од вас…

Имале смо само двије избјегличке карте.
Узелчева каже да сви када прочитају књи-

гу биће повезани као она личка вуна, што 
је ауторки највеће уздарје.

– Нека књига Непребол довијека траје, а 
добро знамо да највише има онај који не-
себично даје.

Јовица Кртинић наводи да је Срдићева 
овом књигом оставила траг за сва времена.

– Када смо разговарали о наслову питао 
сам је како наслов не садржи појмове Лика, 
Врховине… Онда сам сам дошао до закључ-
ка да је кроз наслов саткана сва њена емо-
ција од рођења до данашњих дана.

На крају промоције сви су били поча-
шћени домаћом шљивовицом и специјал-
ним поклоном ресторана Плитвице, вла-
сника Ђорђа Допуђа, уштипцима. 
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ДРАГАН ВИЛИЋ ПРЕДСТАВИО СВОЈ НОВИ РОМАН БЛУДНИЦА

ПЕРОМ ПРОТИВ НЕПРАВДЕ ПРЕМА ЖЕНСКОМ РОДУ
Књижевник Драган Вилић је на ового-

дишњем Сајму књига у Новом Саду 6. 
марта на штанду Књижевног клуба Савез 
књижевника у отаџбини и расејању (СКОР) 
промовисао свој четврти роман под нази-
вом Блудница.

На промоцији су говорили рецензенти 
књиге проф. Станка Ћаласан и проф. Анђа 
Шушић као и сам аутор.

Проф. Станка Ћаласан каже да скоро да 
не постоји књижевна врста у којој се Драган 
Вилић није остварио, од поезије свих моти-
ва, преко есеја, поема, драма, новела, при-
повједака све до романа, роман Блудница 
је његова 17 књига по реду.

Срж овог романа су блуд, страст и љубав, 
али његов костур чине религијске приче ко-
је почињу Новим завјетом, легенде, мито-
ви, историја и ауторове дилеме; истине и 
лажи; ауторова филозофија.

– Вилићев роман је обиман и скоро да 
нема животне теме, историјске, библијске 
која се на неки начин у њему није нашла – 
рекла је проф. Станка Ћаласан.

Проф. Анђа Шушић каже да су роман 
Блудница и претходни Зла крв повезани и 
доказ су потпуне књижевне зрелости ауто-
ра. Такође наводи колико је била изненађе-
на самим насловом књиге.

– Ријеч је о озбиљном дјелу и смјелости 
писца да се ухвати у коштац са лако уоч-
љивим девијацијама друштва у цјелини. 
Критички, сатирично, хумористично, на 
моменте саркастично писац увјерљиво и 
аргументовано износи своја запажања не 

остављајући никакву могућност сумњи, или 
противаргументу.

Одлучујући се за наслов ове књиге, Ви-
лић се одлучно супротставља вијековној не-
правди према женском роду доказујући да 
главни лик романа Магда није блудница. 
Ријеч блудница може да се веже и за сам 
тренутак настанка жене из Адамовог ре-
бра чиме јој се у старту одређује улога по-
дређености и обавезе да задовољи неке ту-
ђе потребе, мање водећи рачуна о сопстве-
ном избору и прохтјеву.

– У књизи је јасно и уочљиво приказано 
да је живот заправо блудница. Живот који 
поручује да не треба ништа планирати јер 
он има свој ток, јасно је уцртан, звали ми 
то судбином или којим другим именом.

Аутора је доживјела као опредмећеног 
идеалисту који не негира материју, који ка-

же да је крајњи циљ бољи живот људи, али 
да се тај бољи живот зачиње на идеји.

Драган Вилић као трогодишњак одлази 
из родног Браићевића (Гацко) и од тог тре-
нутка му се чини да му је зацртан егзодус. 
Одрастао је, завршио школу, основао поро-
дицу у Сарајеву, послије рата одлази у Бео-
град. Враћа се у Сарајево, из којег одлази 
чак у Америку гдје је живио 20 година. Са-
да живи у Ужицу.

– Моја Херцеговина је моја љубав. У мо-
јим дјелима много сам писао о Херцеговини, 
или био инспирисан њом. Доживјети напу-
штање родног прага је једна од великих не-
срећа које се човјеку могу десити.

Вилићи су једва живу главу извукли из 
Сарајева 1992. године и дошли у Београд 
код рођака. Већ почетком 1993. године мно-
го његових рођака и пријатеља је изгину-
ло у рату.

– Те 1993. посјетио сам Зејтинлик и раз-
говарао са домаћином гробља чувеним Ђор-
ђем који ми је показао гробнице на којима 
сам видио много херцеговачких имена. Тада 
сам помислио шта ја радим овдје док моји 
Херцеговци гину. Када сам се вратио кући 
у Београд саопштио сам супрузи да се вра-
ћам. Био сам на Илиџи на ратишту, и за 15 
дана су дошли и моја супруга и дјеца. На сву 
срећу сви смо преживјели те страхоте рата.

Вилић планира на љето да организује 
промоције у Херцеговини, дугогодишњи 
је члан Удружења књижевника Републике 
Српске, Удружења књижевника Србије и ре-
дован члан Матице Српске. ДРАГАНА БОКУН

 » Проф. Милан Воркапић, Славица Срдић, Јовица Кртинић и проф. Нада Узелац

 » Анђа Шушић, Драган Ивић и Станка Ћаласан
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА – ПУТЕВИМА ПРЕДАКА У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ
У Архиву Војводине је 23. марта 2022. 

године отворена изложба Путеви-
ма предака у организацији Удружења 
Српски крајеви, а уз подршку Архива 
Војводине. Изложба представља одраз 
удружења које од свог оснивања његује 
и чува традицију, културу, језик и оби-
чаје српског народа. У изложби су уче-
ствовали ликовни умјетници из Репу-
блике Србије и Републике Српске који 
својим стваралаштвом чувају српску 
традицију и обичаје.

Изложба је свечано отворена у при-
суству помоћника градоначелника за 
културу Александара Петровића, дирек-
тора Архива Војводине Небојше Кузма-
новића, умјетника чији су радови изло-
жени, као и гостију и пријатеља. Сам 
почетак програма поводом отварања 
изложбе, обиљежио је наступ Алексан-
дра Кочићa у извођењу пјесме Гуслар.

Директор Архива Војводине Небојша 
Кузмановић захвалио се свима присут-
нима и подсјетио да ће ова установа за 
пет година обиљежити 100 година по-
стојања. Такође, Кузмановић је позвао 

све да дођу да виде какво се благо чу-
ва у Архиву и захвалио се умјетницима 
који су сликама донијели теме и моти-
ве родних крајева.

– Дошли сте у установу која чува ар-
хивску грађу од националног значаја, 
документа која су важна за појединце, 
удружења грађана, фирме и народ. Ми-
лионе докумената чувамо, сређујемо, 
обрађујемо аналитички и дајемо их на 
услугу јавности. Најмање што можемо 
да урадимо јесте да пружaмо свој про-
стор на услугу умјетницима, научници-
ма, књижевницима и то чинимо интен-
зивно – рекао је Кузмановић. 

Он је нагласио да се увијек обрадује 
када види слике које су препознатљиве 
по духу и чувају сјећање на предјеле и 
крајеве из којих је већина нас на овим 
просторима дошла.

Помоћник градоначелника Новог 
Сада Александар Петровић истакао је 
да су културно насљеђе, традиција и 
историја најрелевантије компоненте 
изложбе Путевима предака.

– Ово је пета изложба и организато-

рима ће остати битна по години у којој 
Нови Сад, српска Атина златним слови-
ма исписује своју историју. Нови Сад је 
2016. године у Бриселу заслужио пре-
стижну титулу Европска престоница 
културе и сваки догађај ове године, без 
обзира из које сфере друштвеног живо-
та буде долазио, имаће посебну тежи-
ну и посебан значај и све очи из кул-
туре Европе биће уперене у Нови Сад.

Предсjедник Удружења Српски кра-
јеви Славиша Рујевић је подсјетио да су 
све активности Удружења Српски краје-
ви од оснивања усмјерене на очување и 
његовање српске културе, традиције, је-
зика, писма и националног идентитета.

– То је темељ за успјех и просперитет 
сваке нације и државе на свим пољима. 

Удружење Српски крајеви је искори-
стило прилику да поводом пете изложбе 
ликовне колоније Путевима предака на-
гради најбоље умјетнике. Додјељене су 
специјалне награде, као и захвалнице 
свима који су помогли у организацији 
и реализацији ове изложбе.

ДРАГАНА ШИПОВАЦ

ПРОФЕСОР МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ ОБЈАВИО ТРЕЋУ КЊИГУ ПОСВЕЋЕНУ РОДНОЈ ЛИЦИ 

СВЈЕТЛА УГАШЕНИХ ОГЊИШТА
Управо је изашла из 

штампе књига: Миле 
Рајчевић Свјетла уга-

шених огњишта у којој ау-
тор жели да остави писани 
траг историји, да се не „почу-
па коријење и сачувају исти-
не о српском народу” који је 
вијековима живио на овим 
просторима, имао своју бо-
гату историјску и културну 
баштину. У књизи се налазе 
истине о злочинима који су 
се догодили српском народу 
у некадашњој општини Го-
спић и околним српским се-
лима која су етнички очишће-
на, започето у Другом свјет-
ском рату 1941–1945. године, 
а довршено у грађанском ра-
ту у Хрватској педесет година 
касније 1991–1995. године.

Читаоци ће у књизи про-
наћи податке о Казнионици 
Окружног суда у Госпићу, пр-
вом концентрационом логору 
за Србе 1941. године, „Кри-
сталним ноћима у Госпићу” 
1941. и 1991. године, стравич-
не изјаве преживјелих свједо-
ка ужаса поткријепљене ори-
гиналном документацијом и 
фотографијама стравичних 
догађања, од страдања срп-
ског народа у Госпићу, поко-
ља српског становништва у 
Смиљану, Дивоселу, Липама 
и околним српским селима 
1941. године, па све до опера-
ције хрватске војске Медачки 
џеп 1993. године, протјерива-
ња српског становништва, ет-
ничког чишћења и егзодуса 
1995. године.

Посебно поглавље у књи-
зи посвећено је културним 
и антифашистичким споме-
ницима у Госпићу и околним 
српским селима који су по-
рушени у грађанском рату у 
Хрватској 1991. године, ру-
шењу православних храмо-
ва и затирању православља 
у Другом свјетском рату, као 
и послије рата. Геноцид над 
српском дјецом, који је чи-
њен на овим просторима у 
вријеме Другог свјетског ра-
та, преко кога се олако прела-
зило послије рата, је најтежи 
злочин против човјечности, а 
ова мјеста су примјери гдје је 

то плански и систематски чи-
нила НДХ. Рушењем право-
славних храмова, културних 
и антифашистичких споме-
ника протеком времена, ет-
ничким чишћењем, прекра-
јањем историје желе се уни-
штити трагови о животу срп-
ског народа на овим просто-
рима, будући неће бити ау-
тентичних и изворних тра-
гова као „свједока времена” 
и баштине значајне за исто-
рију српског народа.

Трећом књигом, која је 
пред нама, аутор проф. Ми-
ле Рајчевић прати и сагледава 
живот и страдање Срба Краји-
шника у подвелебитским се-
лима од почетка Другог свјет-
ског рата до краја 1995. годи-
не и дефинитивног протјери-
вања са простора Лике. Књига 
међи простор у коме су жи-
вјели и у коме су пострадали 
лички Срби. Много пута жи-
вот није довољна потврда да 
је неко ту био, постојао, опле-
мењивао простор баштине-
ћи своју вјеру, обичаје и кул-
туру свог народа. Због тога, 
што живота у личким селима 
у којима су живјели Срби ви-
ше нема, могли би vice versa 
закључити да га није ни било. 
Међутим, аутор предано, стр-
пљиво и професионално, ни-
же документe, изјаве затвара-

них и преживјелих људи, име-
на стратишта, јама, казниони-
ца, логора приближавајући их 
у књизи читаоцу ријечима, 
фотографијама, скицама и 
оригиналним документима и 
архивском грађом, које ства-
рају слике које враћају Србе у 
Лику. Проф. Рајчевић, живе-
ћи у Лици готово 60 година, 
свjедочи и личним физичким 
присуством појединим дога-
ђајима, не дајући простора за 
сумњу, или помисао да ли је 
изнијето тачно, вјеродостојно, 
и да ли се десило. Ако би неко 
и посумњао у изнијето у дру-
гом дијелу књиге, аутор поја-
чава аргуметацију, поставља-
јући велики број фотографи-
ја, докумената, који визулено 
улазе у разум читаоца гасећи 
могуће несвјесне сумње у са-
мопитања „па зар је заиста би-
ло могуће да се све ово овако 
и на овакав начин дешавало.” 

Потресна свједочанства 
преживјелих од ове моногра-
фије праве књигу „тешку” за 
читање. Ауторова намjера ни-
је да вас одговори након пр-
вих описа смрти, мучења и ја-
ука јадних и очајних Срба ко-
ји стоје у редовима за клање, 
од читања, он жели да исти-
ном као јединим мотивом по-
тврди и образложи постоја-
ње и свако име несталог, за-
кланог и убијеног Србина на 
споменицима којих је било у 
сваком селу. Слике убијених, 
удовица, дјеце у логорима, до-
датно појачавају изнијете чи-
њенице.

Између дугих листа и по-

писа мртвих душа, аутор се 
бави и друштвеним односи-
ма међу најбројнија, практич-
но једина два народа у Лици, 
Хрватима и Србима. Вјерска 
различитост и припадност 
двjема Црквама искаче у пр-
ви план као condicion sine qua 
non ко је у посматраном пе-
риоду био са ножем, а ко под 
ножем. Мало је Срба било са 
Хрватима у злочинима про-
тив својих. Са друге стране 
још мање је Хрвата било са 
Србима изнад јама и у лого-
рима у „најтежим временима 
за Србе на овим просторима” 
према ријечима аутора.

У готово 50 година пау-
зе између намјере Хрвата да 
ријеше питање Срба у Лици, 
успоставом НДХ почетком 
1941. и прве прилике да се 
иступи из заједничке државе 
са Србима, српски народ кра-
јем рата, занијет и забављен 
новоуспостављеним слога-
ном „братства и јединства и 
његовог чувања као зјенице 
ока” заједно са „браћом” Хр-
ватима, подижу споменике 
изнад јама у које су бацани 
1941–1945. Подижу се спо-
мен-плоче, спомен-домови 
зидају се и лију стилизовани 
споменици који свједоче о за-
једничком страдању и борби 
против фашиста и фашистич-
ких слугу. Нигдје споменика 
који би осудио усташку каму 
и званичну хрватску полити-
ку тог времена да Срби неста-
ну са простора Лике. Аутор ту 
тему још на почетку књиге ве-
ома пажљиво обрађује кроз 
говоре хрватских челника и 
свештенства Католичке цр-
кве. Говори су јасни, преци-
зно адресирани на Србе Лича-
не давно прије почетка рата. 
Можда је најкраћа, али најја-
снија она „Српске псине пре-
ко Дрине”. 

Са друге стране непокла-
ни Срби уз сугестије нових хр-
ватских политичара, некри-
тички, наивно и лако су одлу-
чили када се клање завршило 
и да им опросте у име поме-
нутог „братства и јединства” 
и заједничког напретка у но-
вој, опет заједничкој држави.

Међутим, онакви какви су 
били у Другом свјетском ра-
ту хрватске власти су једва 
дочекале другу прилику која 
почиње 1991. године да завр-
ше започето и коначно рије-
ше питање и проблем Срба у 
Хрватској. Тада су углавном 
чињена иста недјела, али су 
срушени и минирани споме-
ници, спомен- костурнице и 
спомен-плоче које су посто-
јале као докази претходних 
звjерстава. Опет су ту слике 
лешева, аутопсије, свjедочења 
заробљених „крсташа” који су 
стигли да помогну у убијању. 
Међутим, како то аутор лије-
по примjећује, овај пут нема-
ју се коме извињавати, Срба 
на простору Лике и Хрватске 
практично више нема, самим 
тим нема ни потребе да се би-
ло ко и било коме, а понајма-
ње Србима извињава.

Страдање и ужаси, описа-
ни у књизи, требали би бити 
стална опомена и преамбу-
ла у свим документима пра-
вославним Србима, како и са 
коликом пажњом треба раз-
говарати и прилазити „ком-
шијама”.

Свима који прочитају ову 
књигу проф. Миле Рајчеви-
ћа засузиће око и испунити 
душа потресним сликама и 
свjедочењима мучених, зло-
ставњаних и убијаних рођа-
ка, кумова браће по вjери за 
наук, и за навијек.

Књига која одваја од забо-
рава, збирка злочина, шти-
во које образује и опомиње, 
енциклопедија Срба Лича-
на, уџбеник и алгоритам од-
носа Хрвата и Срба у новијој 
историји.

На крају ћу умјесто уоби-
чајене препоруке за читање, 
навести стих из Горског вијен-
ца „Покољења дјела суде, што 
је чије дају свјема.” На нама је 
да о тим дјелима свједочимо 
говором, артефактима свака-
ко и књигом, што аутор упор-
но и предано чини све ове го-
дине у изгнанству у Београду 
одвојен од завичаја и родног 
Дивосела. МИЛАН ПОЧУЧА

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ПРАВНОГ 
ФАКУЛТЕТА

КАКО ДО КЊИГЕ

Књига Свјетла угашених 
огњишта може се 
поручити позивом на број 
060 55 466 12  

ЈУБИЛЕЈ: 30 ГОДИНА 
ОБРАЗНИКА 
СВЕТИГОРА

Светигора је прије 30 година 
трудом и љубављу блажено-
почившег митрополита Амфи-
лохија кренула у своју мисију 
ширења ријечи Божје. У ње-
ном поднаслову пише „обра-
зник за вјеру, културу и васпи-
тање”, на чему је инсистирао 
блаженопочивши Митрополит 
– да буде образник, а не часо-
пис, казао је главни уредник 
Светигоре, Радосав Рајо Воји-
новић, за Радио Слово љубве.
Он се поводом великог ју-
булеја, 30 година Светигоре 
и изласка из штампе њеног 
300. броја, осврнуо на ријечи 
академика Матије Бећкови-
ћа у том 300. броју, које оба-
везују, да колико је блажено-
почивши Митрополит успио, 
толико је успјела и Светигора. 
Подсјетио је да се из Светиго-
ре развила велика издавач-
ка дјелатност, затим радио и 
читав информативни систем.
Поводом овог значајног јуби-
леја у крипти Саборног хра-
ма Христовог Васкрсења у 
Подгорици одржана је свеча-
на академија на којој је ми-
трополит Јоаникије истакао 
значај и допринос Светигоре 
у развоју културе и нагласио 
да је она цијело вријеме би-
ла ријеч Цркве која се нада-
леко чула.
Према устаљеној традицији 
на академији су додијељене 
награде за светосавске те-
мате, најбоље радове учени-
ка Богословије Светог Петра 
Цетињског које је прогласио 
професор ове црквено-про-
свјетне установе ђакон Бла-
гоје Рајковић. 
У свечаној бесједи јереј Лека 
Вујисић је истакао да у вре-
мену када је Црква била про-
тјерана неочекивано је про-
врела бистра вода Светигоре.
У културно умјетничком про-
граму наступали су камерни 
хор Богословије Светог Пе-
тра Цетињског под диригент-
ском палицом ђакона Михај-
ла Лазаревића, рецитатори 
Немања Перовић и Милутин 
Ерцег, соло извођачи Боја-
на Радовић и Ирина Ћалић, 
народни гуслар Максим Вој-
водић, Српско пјевачко дру-
штво Светосавник као и АНИП 
Ђурђевданско коло. 

 » Славиша Рујевић, Небојша Кузмановић, Александар Петровић 
и Љиљана Бубњевић
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80 ГОДИНА ОД УСТАШКОГ ЗЛОЧИНА У БИЛЕЋКОМ СЕЛУ БРЕСТИЦЕ

1.200 усташа направило покољ у селу Брестице
— Када би се у јаме херце-

говачке, у те тамне безданице 
без сунчевих зрака, у окриље 
жалости и мрака, слиле све 
сузе које за српским муче-
ницима пролише мајке и се-
стре, очеви и браћа, кћерке и 
синови, е прељевала би вода 
из тих бедана — то ми рече 
један честити старина у се-
лу Чавшу на ободу Поповог 
поља гдје усташе злочин по-
чинише.

Исту причу могли би чу-
ти на сваком кораку тужне и 
жалосне, али никад покоре-
не, никад утамничене земље 
Херцегове која још ране из-
видала није.

У зору 2. марта 1942. годи-
не српско село Брестице на-
пали су муслимани сусједног 
гатачког среза. У том нападу 
погинуло је 46 Брестичана, 
а 43 рањено. Међу убијеним 
било је и 17 жена, као и ма-
лољетника.

Шеснаестогодишњи Гли-
гор Братић дошао је у Брести-
це да ода почаст својим пре-
цима и да се присјети приче 
о кобној зори о којој му је по-
којни ђед Јово често говорио.

У дану када су страдали 
бројни мјештани села за жи-
вот се изборила беба стара 40 
дана, а коју је мајка оставила 
на „сигурном”. Упркос вели-
ком снијегу и мразу Јово Бра-

тић је преживио и добио пет 
потомака, пишу данас коле-
ге из Радио Билеће.

— Покојни ђед ми је при-
чао да је те ноћи био велики 
снијег и опколили су село и 
чекали ко ће први да изађе. 
Изашла је жена која је према 
ђедовој причи осјетила смрад 
дувана и рекла је да су опко-
љени. Када су изашли видје-
ли су пушке и почела је пуц-
њава. Чим је пала прва жртва 
сви су почели да бјеже и тада 
је настао хаос, јер су били на 

голети. То је било стратешки 
урађено да бјеже и да их на 
брду сачекају. На том отворе-
ном простору многи су изгу-
били живот — прича потомак 
Жељка, Јова и Сима Братића, 
Глигор Братић.

Глигор каже и да су те коб-
не ноћи погинули његов пра-
ђед Симо и његова браћа, гле-
дајући један другог како се 
боре за посљедњи уздах.

—Моја прабаба је том ста-
зом, носећи мога покојног ђе-
да, наишла на рањеног мужа 

и рекла му да иде да сакрије 
мога ђеда који је тада био бе-
ба. Када се вратила прађед је 
себи већ одузео живот. Бојао 
се да ће доћи усташе и да ће 
га мучити, зато је то урадио 
— прича Глигор.

Глигор је поручио да ова-
кве приче морамо преносити 
са кољена на кољено да се за-
памте све жртве наших пре-
дака. Овакву поруку послали 
су и окупљени код спомен-
-обиљежја жртвама из Бре-
стица.

— Усташе, њих 1.200 напа-
ло је ово мало село, 24 куће.  
Срећа да је оно што је оста-
ло живо изродило потомке 
да чувамо успомену на њих. 
Мјештани околних села када 
су чули прве пушке пожури-
ли су у помоћ. Помоћ је сти-
гла из Хоџића, Корита, Пре-
раца и Трновице и нападачи 
су имали велике жртве — ка-
же професор Радослав Ми-
лошевић.

Начелник општине Би-
лећа Веселин Вујовић рекао 
је да поучени посљедњим и 
свим претходним ратовима 
можемо извући поуку, да уви-
јек морамо бити јединствени.

Јединство, саборност, 
памћење и запамћење… не-
ка то за наук остане. И да се 
зло никад не понови.

РАТОМИР МИЈАНОВИЋ

СВЈЕДОЧЕЊЕ БОРИСЛАВА ШЕВА ИЗ ПИСКАВИЦЕ О СТРАХОТАМА ЈАСЕНОВЦА

„ГЛЕДО САМ ЈА КАКО ОНИ 
ОД ЉУДИ ПРАВЕ САПУН”

„Гледо сам ја како они од људи пра-
ве сапун. О, дико моја, ја сам ти тач-
но једанпут ударио у једну бараку код 
централне бријачнице. Да нијесам био 
брицо, не би ја смио тамо ни ићи. Тамо 
та је била барака. Тамо ђе је саде онај 
споменик. Вамо мало више била је та 
барака. Барака је била сигурно…

Ако није била 30–40 метара дугач-
ка. Казнови су све један до другог. Ка-
знови су у бараци. Колко је тога! Пуна 
барака. На једну страну су казнови, на 
другу су столови. На столовима месо 
људско. Е, вако, сало се види. Ја сам 
видио тачно на столовима то, то, то 
месо. Све масно. Људско месо. 
Глава није било. Нити дијело-
ва руке. Само од трупова. То 
масно. И оно дебело од ноге. 
На столовима.

Како сам ја пролазио, та-
ко сам ја то гледо. И нијесам 
се смио ни задржавати толко. 
И језиво је. Гадно. Доље ложе 
ватру под казановима и то се ку-
ва. Бацају месо у казане. Праве сапун. 
Касније сам чуо. Чуо сам послије да се 
израђиво сапун од тог меса људскога. 
Фини сапун неки, кажу. Миришљави. 
Ето, то сам тако чуо.

И опет сам ишо у ту бараку. Да ви-
дим. Гледо сам да убацују тачно то људ-
ско месо у казане и да га кувају. Ватру 
ложе и кувају сапун. Све то усташе. 
Имају помоћнике. Одреде ове затво-
ренике који ложе ватру. И то мијешају. 
Исто ко пекмез оно мијеша. Знаш кад то 
кипне? Сапун какви је кад кључа? Ка-
зани су били, богами, велики. Већи нег 
овај од пекмеза. Те комаде меса доносе 
однеклен. Носе га на колицима. Месо, 
јеби га, какво је…

У логору су причали да сијеку де-
беле за сапун. И гледо сам кад вјеша-

ју људе. Јесам гледо кад 
су једнога вјешали тамо на 

том дрвету, што је било према 
Драксенићу. Гледају послије, је ли 

умро. Ја све гледо. И кад су тога пекли 
на ражњу. Гледо сам кад туку маљeв-
ма. Гледо сам и кад су Цигане побли…”

* * *
Познат је био пројекат инжењера 

Пићилија по којем је он требао у јасено-
вачком логору правити сапун од мртва-
ца заточеника. У Градини је, недалеко 
од десне обале Саве у правцу села Ме-
ђеђа, на крчевини званој Шиб, нађено 
послије бијега злочинаца 1945. године 
дванаест огромних казана с неком хе-
микалијом и содом у њима.

Сељаци из околине причају да су 
усташе вариле сапун од људских леше-
ва, које су у тим казанима кухали од-
мах послије убиства. Та претпоставка 

је врло вјероватна. Ипак је вјероватни-
ја друга верзија, која се шапатом пре-
причавала у логору смрти.

Наиме, да су усташе у тим огромним 
казанима кухали лешеве и полуживе, 
недоклане логораше и затворенике то-
ком 1943. и 1944. да не би морали по-
већавати број масовних гробница и да 
би тако затрли траг свом монструозном 
злочину. Распаднуте, кухане лешеве су 
у казанима одвозили малом, ускотрач-
ном жељезницом до обале Саве и ту из-
ручивали у набујалу ријеку.

Чак 30 година након рата остали су 
трагови узане пруге што води од губи-
лишта на Градини према Сави, а тако-
ђе се још лијепо виде биљези огњишта и 
попаљене земље на којој су усташе ма-
совно кухале заклане и недоклане људе.

ПРЕУЗЕТО ИЗ КЊИГЕ:  
ФРАТРИ И УСТАШЕ КОЉУ,  

АУТОРА МР. ЛАЗАРА ЛУКАЈИЋА

ЗАВРШЕНА КОНСТРУКТИВНА ОБНОВА 
ХРАМА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У БЛИЊИ

Због великих оштећења 
насталих у земљотресу, 
Храм Св. пророка Илије у 
Блињи од краја 2020. годи-
не није у функцији. Како би 
се спријечило даље оште-
ћивање и евентуално уру-
шавање звоника као нај-
нестабилнијег дијела гра-
ђевине, мјесеца новембра 
2021. године, започети су 
радови на конструктивној 
обнови, а исти су успјешно 
приведени крају.
Приликом провођења мјера стабилизације и учвршћи-
вања, изведени су сљедећи радови: уградња челичних 
затега уз дијамантну технику бушења зидова, инјекти-
рање свих пукотина, уградња укрштених челичних си-
дара, уградња ФРЦМ система са карбонским мрежама 
као противпотресно ојачање.
Радове су финансирали Министарство културе РХ и Ми-
нистарство регионалног развоја и фондова ЕУ.
Будући да су оштећења видљива и по остатку храма, у 
наредном периоду петрињска парохија очекује помоћ 
Фонда солидарности ЕУ како би били изведени радови 
на комплетној конструктивној обнови.

ПАРОХИЈА ПЕТРИЊСКА

ВЛАСЕНИЦА: ОБИЉЕЖЕНО 29 ГОДИНА  
ОД ПОГИБИЈЕ 15 ДЕРВЕНТСКИХ БОРАЦА

Парастосом, полагањем вијенаца, прислуживањем сви-
јећа и посјетом спомен-соби, у Власеници обиљежено 
29 година од погибије 15 бораца дервентске 327. мото-
ризоване бригаде Војске Републике Српске.
Обиљежавању су присуствовали чланови породица по-
гинулих бораца, представници борачких организаци-
ја и локалних власти општина Дервента и Власеница.
Парастос је служен у Цркви Светих апостола Петра и 
Павла, а на Војничком гробљу положени су вијенци и 
прислужене свијеће за дервентске јунаке.
Породице погинулих бораца изјавиле су да им много 
значи што њихови најмилији нису заборављени и што 
се сваке године обиљежава сјећање на њих.
Седамдесетогодишња Драгојла Драгојловић изгубила 
је супруга Недељка који је прошао сва ратишта и жи-
вот изгубио херојски у власеничкој општини, заједно са 
својим саборцима. РТРС

 
ПАРАСТОС ЖРТВАМА КРВАВОГ ПРОЉЕЋА 
УСТАШКИХ ЈЕДИНИЦА 1945. У ДОБОЈУ

У добојском насељу Станови данас је обиљежено 77 го-
дина од усташког злочина над 30 српских мјештана, ме-
ђу којима је било 12 дјеце, а најмлађа жртва је имала 
само четири дана.
Тим поводом пред споменик страдалима код Цркве Ро-
ђења Светог Јована Крститеља у Становима данас је 
служен парастос, којем је присуствовао и градоначел-
ник Добоја Борис Јеринић.
Јеринић је рекао да су Срби слободарски народ и да се 
никада не смије заборавити њихово страдање током ан-
тифашистичке борбе у Другом свјетском рату.
На данашњи дан прије 77 година усташе из насеља 
Присаде и околних села убиле су, а потом запалиле 30 
мјештана Станова.
О овом злочину познатом као крваво прољеће остао је 
запис Живка Ђедовца на основу свједочења шестогоди-
шње дјевојчице Невенке Алаџић, једине преживјеле из 
масакра тог 20. марта 1945. године, у којем је изгубила 
мајку Стану /31/, брата Бошка /9/ и сестру Марицу /12/.
Према њеном свједочењу, злочинци су у подруму ку-
ће Николе Бјелобабе одвојили дјецу од жена. Жене су 
стријељане на оближњој њиви Марка Кузмића, а дје-
ци је наређено да легну на леђа након чега су усмрће-
на рафалима.
Након што су заустављене у крвавом пиру, усташке је-
динице су се повукле из села, а Невенкин отац Станко 
је заједно са другим мјештанима са три локације поку-
пио остатке запаљених тијела својих најмилијих, који 
су потом сахрањени у неколико заједничких гробница 
на локалном гробљу. СРНА
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Сјећање на библијски егзодус 
сарајевских Срба због 
учињене неправде у Дејтону
Навршава се 26 година 

од библијског егзодуса 
око 120.000 сарајев-

ских Срба са својих вјеков-
них подручја током фебруа-
ра и марта 1996. године исти-
че предсједник Савеза Срба 
из региона Миодраг Линта.

Србима је учињена вели-
ка неправда јер је Дејтонским 
споразумом договорено да 
Српско Сарајево буде преда-
то муслиманима. Српско Са-
рајево је јединствен примјер 
на простору БиХ по томе што 
се од Срба који су одбрани-
ли свој град у рату, тражило 
да у миру пристану на власт 
својих непријатеља. Сарајев-
ски Срби су, почетком 1996. 
године, одлучили да напу-
сте своја огњишта и крену у 
неизвјесност јер им међуна-
родна заједница није гаран-
товала слободу, безбједност 
и заштиту њихове имовине.

Алија Изетбеговић и бо-
шњачке власти су свакоднев-

но упућивали пријетње Срби-
ма да ће сви они који су но-
сили униформу Војске Ре-
публике Српске морати да 
одговарају пред судовима. 
То је практично значило да 
би сваки Србин који је носио 
пушку и војнички одбранио 
своје огњиште и град, могао 
да очекује хапшење, репре-
салије и много горе ствари. 
Срби су напустили општине 

или дијелове општина гдје 
су били већина и које су го-
динама и деценијама ствара-
ли: Хаџићи, Илиџа, Илијаш, 
Вогошћа, Ново Сарајево, Ста-
ри Град, Нови Град и Центар. 
Трагична је чињеница да овај 
народ током преговора у Деј-
тону 1995. године нико није 
питао да ли треба да припад-
ну Републици Српској или 
Федерацији БиХ.

Линта истиче да су Срби у 
Сарајеву готово уништени као 
народ. Од 1992. до 1996. годи-
не протјерано је око 150.000 
Срба. У Сарајеву, по попису 
становништва из 2013. године, 
живи свега 13.000 Срба али је 
тај број сада далеко мањи. То 
јасно показује да је Сарајево 
одавно постало једнонацио-
налан град и да су приче бо-
шњачких политичара о њего-
вој мултиетничности брутал-
на лаж за међународну зајед-
ницу. Један од бројних дока-
за затирања српских трагова 
у Сарајеву јесте избацивање 
српских књижевника, науч-
ника, умјетника, народних хе-
роја и српских топонима из 
назива улица и тргова. Поред 
тога, плански се отима срп-
ска имовина као што су ста-
нови ЈНА, пословни објекти, 
земља и друго. Такође, град-
ска и кантонална власт одби-
ја да обиљежи бројна српска 
стратишта у Сарајеву.

ЛИНТА ОСУЂУЈЕ ИМЕНОВАЊЕ ЈЕЛЕНЕ МИЛИЋ  
ЗА АМБАСАДОРА СРБИЈЕ У ХРВАТСКОЈ

НАСТАВАК ШИРЕЊА МРЖЊЕ: Ученици у 
Тузланском кантону уче да су Срби агресори 
Додатак уџбенику историје за деве-

ти разред основне школе у Тузлан-
ском кантону у коме пише да су Срби 
агресори није ништа ново и предста-
вља један од бројних доказа ширења 
мржње према Србији и српском наро-
ду на подручју Федерације БиХ, оцје-
њује предсједник Савеза Срба из ре-
гиона Миодраг Линта. 

Он подсјећа да од 2018. године уче-
ници основних и средњих школа у Кан-
тону Сарајево на часовима историје уче 
лекције о непостојећој агресији Срба на 
БиХ 1992–1995. године, опсади Сара-
јева и геноциду у Сребреници. Наиме, 
Скупштина кантона Сарајева је 2017. 
године усвојила скандалозне законе о 
основном и средњем образовању у ко-
јима стоји србомрзачка одредба: „Ми-
нистар ће осигурати да наставни садр-
жаји, односно тематске јединице које су 
посвећене изучавању злочина геноци-
да почињеног у Босни и Херцеговини, у 
временском периоду 1992– 1995. годи-
на, тематске јединице посвећене опсади 
Сарајева, према пресудама надлежних 
судова, буду саставни обавезујући дио 
наставног плана и програма.”

Линта истиче да бошњачки полити-
чари и интелектуалци промовишу ла-
жне митове о српској агресији, опсади 
Сарајева и геноциду у Сребреници. Бру-
тална је лаж да су Србија и Срби извр-
шили агресију на БиХ, а да су Бошња-

ци водили одбрамбени рат и били жртве 
тзв. великосрпске агресије. Поставља се 
питање како је могуће да су Срби, чији 
су преци живјели дуги низ вијекова на 
подручју БиХ, могли да изврше агре-
сију сами на себе. Безочна је лаж да је 
Сарајево било под опсадом од стране 
Војске Републике Српске. 

Бројне чињенице јасно показују да 
се радило о блокади и да је Сарајево 
било подијељен град што је утврдила 
и Међународна независна комисија за 
истраживање страдања Срба у Сарајеву. 

Истина је да су Срби у Сарајеву до-
живјели масовне злочине и етничко чи-
шћење о чему се не говори у приручни-
цима за бошњачке ученике. 

Потпуна је лаж да се у Сребреници 
десио геноцид над Муслиманима. То је, 
између осталог, закључила и Независна 
међународна комисија за истраживање 
страдања свих народа у сребреничкој 
регији у периоду 1992–1995. године.

 Истина је да се на подручју Сребре-
нице десио злочин над Србима и Му-
слиманима.

РАЈКО ВУКАДИНОВИЋ СТРАДАО  
БРАНЕЋИ ПЛИТВИЦЕ ОД ТУЂМАНОВОГ 
ПРОУСТАШКОГ РЕЖИМА

Прије 31 годину на Плитвичким је-
зерима десио се први оружани су-
коб између хрватских специјалаца 
и припадника милиције САО Кра-
јине, у јавности познат као „крвави 
Ускрс” истиче предсједник Савеза 
Срба из региона Миодраг Линта.
У оружаном сукобу 31. марта 1991. 
године погинуо је припадник мили-
ције САО Крајине Рајко Вукадино-
вић (32) који је са својим саборци-
ма бранио подручје Коренице и Плитвичких језера од 
намјере припадника хрватске специјалне полиције да 
их заузму и започну убијање и прогон српског народа. 
Реализацију наведеног циља у том тренутку спријечила 
је ЈНА. Рајко Вукадиновић је био прва жртва агресије 
проусташког режима Фрање Туђмана на српски народ 
на подручју Крајине. Због тога је важно да се Србија и 
крајишки Срби сјете Рајка Вукадиновића и да обиље-
же годишњицу његове погибије. Током наведене акци-
је хрватска полиција је заробила 17 Срба који су мјесе-
цима свирепо мучени све до њихове размјене у авгу-
сту исте године.
Линта истиче да је агресивна акција хрватских специ-
јалаца на Плитвичка језера један у низу доказа да Туђ-
манов режим није имао политичку вољу да се успостави 
суштински дијалог са Србима и истински поштују ње-
гова уставна, национална, политичка и културна пра-
ва. Туђманов режим се одлучио за ратну опцију с ци-
љем стварања етнички чисте хрватске државе по узору 
на НДХ. То је, између осталог, потврдио Фрањо Туђман 
својим србомрзачким изјавама да рата не би било да 
га Хрватска није жељела и да је НДХ била израз тежњи 
хрватског народа за властитом државом. Такође, први 
Туђманов министар полиције Јосип Бољковац, у својој  
књизи Истина мора изаћи ван, написао је да је рат у Хр-
ватској почео нападом на Србе, мислећи, између оста-
лог, на оружане сукобе на Плитвицама 31. марта 1991. 
и у Борову Селу 2. маја 1991. године.

СРБИ НИКАДА НЕЋЕ ОБИЉЕЖАВАТИ   
1. МАРТ КАО ДАН НЕЗАВИСНОСТИ БиХ

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта 
истиче да Срби никада неће обиљежавати 1. март као 
Дан независности Босне и Херцеговине из политичких, 
историјских и других разлога. Наведени датум подсјећа 
Србе на нелегални референдум о независности БиХ и 
убиство српског свата Николе Гардовића у Сарајеву 1. 
марта 1992. године у Сарајеву. 
Срби из тадашње БиХ су били за останак у Југослави-
ји и нису учествовали на наведеном референдуму о не-
зависности чији је циљ био једнострано издвајање БиХ 
из тадашње Југославије мимо воље српског народа. 1. 
март као празник дубоко вријеђа српски народ јер је то 
дан када је почео рат БиХ и планско страдање и етнич-
ко чишћење Срба на подручју Федерације БиХ. Дана-
шња БиХ није настала ни 1945. нити 1992. године, већ 
даном потписивања Дејтонског споразума 21. новембра 
1995. године. Захтјев политичког Сарајева на просла-
ви 1. марта продубљује неповјерење између српског и 
бошњачког народа.
Линта истиче да је са подручја Федерације БиХ протје-
рано око 500.000 Срба а њихова имовина је системат-
ски уништавана и отимана.  
Малобројни Срби у Федерацији БиХ су дискримисани у 
низу области, посебно када је ријеч о запошљавању и 
државном и јавном сектору, употреби српског језика и 
ћирилице, наставним плановима и програмима у који-
ма стоји да су Срби агресори и злочинци, повратку отете 
и узурпиране имовине, подршке српским организаци-
јама, величању ратних злочинаца, негирању или ума-
њивању српских жртава, протјеривању познатих Срба 
из назива улица и тргова и др.

 » Србомржња на сваком кораку

Предсједник Савеза Срба из региона Ми-
одраг Линта осуђује именовање Јелене 

Милић за амбасадора Србије у Хрватској. 
Добро је познато да се Јелена Милић ду-

го година активно залаже за улазак Србије у 
НАТО и да оправдава агресију на нашу зе-
мљу 1999. године. Поред тога, Јелена Ми-
лић оцјењује Русију као државу која тобоже 
подстиче нестабилност на Западном Балка-
ну и заступа безочну лаж да се у Сребрени-
ци десио геноцид.

Линта истиче да се не смије заборави-

ти чињеница да је НАТО имао кључну улогу 
у спровођењу злочиначке акције Олуја чи-
ји је циљ било протјеривање крајишких Ср-
ба са својих вјековних подручја. Свако ко се 
залаже за улазак Србије у НАТО у суштини 
оправдава злочиначку акцију Олуја као нај-
веће етничко чишћење у Европи послије Дру-
гог свјетског рата. 

Због наведеног Јелена Милић није осо-
ба која ће искрено заступати интересе више 
од пола милиона прогнаних Срба и оно ма-
ло преосталих Срба у Хрватској.
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Омладина из Бусија чува крајишку баштину 
У Новој Пазови у ОШ Растко Немањић 

– Свети Сава одржан је јубиларни де-
сети годишњи концeрт КУД-а Ћирило 

и Методије са Бусија под слоганом Да се не 
заборави под покровитељством Комесарија-
та за избјеглице и миграције Републике Ср-
бије и општине Земун. 

Овим наступом извођачи су показали шта 
значи бити чувар традиције и народних оби-
чаја. Тешко је на млађе генерације прено-
сити традицију, а посебно то радити у кон-
тинуитету. 

Публика која је испунила свечану салу, 
могла је уживати у предивном колориту но-
шњи, спретним и увјежбаним играчким ко-
рацима и предивној пјесми. 

Наступали су домаћини КУД Ћирило и Ме-
тодије, КУД Извор Стари Бановци, тамбурашки 
оркестар КУД-а Милан Егић из Брезичана Ре-
публика Српска, пјевачка група КУД-а Ћирило 
и Методије, Ранка Срдић читала је своје стихо-
ве, дјечја пјевачка група КУД-а Ћирило и Мето-
дије и дјевојчица анђеоског гласа поријеклом 
са Космета Павлина Радовановић.

Предсједница КУД-а Сњежана Вељо све-
чано је отворило ово дружење.

– Желим да вам овај концерт остане у сје-
ћању, ово је десетогодишњи јубилеј који смо 
требали да прославимо још прије двије го-

дине, али нажалост нисмо могли због епи-
демије Ковида-19.

Предсједник Отаџбинског покрета Дра-
гомир Лалић уручио је цвијеће Сњежани Ве-
љо уз ријечи захвалности што је већ деценију 
посвећеношћу дјецу надарила да лијепе пје-
сме и пјевају и играју.

– Шансу за опстанак на овој нашој плане-
ти имају само посвећени и друштвено одго-
ворни људи као што је Сњежана, јер уколи-
ко нисмо посвећени пропашћемо. Са кугле 

земаљске нестајали су и много већи народи 
од нас ако су били заборавни, а ми Срби ни-
смо велики, а прилично смо заборавни. Зато 
вас молим немојте заборавити овај дан. Мо-
рамо имати сјећање, културу, морамо помо-
ћи нашој Сњежани.

Концерту је присуствовао и предсједник 
Савеза Срба из региона Миодраг Линта који 
већ дуги низ година подржава рад овог КУД-а.

– Када дођем на овај концерт прва асоци-
јација су ми Бусије као посебан симбол траге-
дије коју су преживјели крајишки Срби деве-
десетих година прошлог вијека. Доживјели су 
катастрофу, али нису клонули духом. Наста-
вили су да се боре за себе и своје породице, да 
раде, стварају, да се куће и један од резултата 
те борбе јесте и КУД Ћирило и Методије. По-
носан сам када видим наше младе Крајишни-
ке, чланове КУД-а Ћирило и Методије који дају 
важан допринос чувању крајишке и шире срп-
ске културе, традиције и обичаја.

Линта наглашава да је веома важно да 
Република Србија још снажније ради на ја-
чању културног и духовног јединства срп-
ског народа.

Предсједница КУД-а је додијелила плаке-

те свима који су заслужни за постојање КУД-
-а Ћирило и Методије за све оне који су би-
ли велика подршка и дали допринос за сва-
ки играчки корак и пјесму.

Плакете су добили:  Миљана Лукић, Неве-
на Лукић, Јована Милановић, Теодора Трип-
ковић, Николина Трипковић, Андреа Тишма, 
Илија Перлић, Николина Мићић, Јелена Лу-
кач, Никола Вељо, КУД Милан Егић, Бајић зи-
дар, Бранко Чекић, кројачица Драгица Хара-
ламбо, породица Зорић, Сузана и Миљенко 
Крунић, месара Четник, породица Милана 
Цвјетићанина, породица Радомира Басрака, 
Предраг Стаменковић, Младен Јаковац, пред-
сједник општине Земун Гаврило Ковачевић, 
Комесаријат за избјеглице и миграције, Ми-
ле Малбаша за непрекидно активно учешће 
у оснивању и развоју друштва.

Плакете су добили и неуморни умјетнич-
ки руководилац и креатор дјечјих кореогра-
фија Снежана Тишма, као и креатор свих ко-
реографија првог ансамбла Михајло Кардић.

Такође, у ресторану Банија на Бусијама 
након вечере додијељене су и захвалнице. 
Кроз богат програм присутне је водила шар-
мантна Tатјана Рађеновић. ДРАГАНА БОКУН

У БЕОГРАДУ ОДРЖАН ПОМЕН СРПСКОМ ПИСЦУ БРАНКУ ЋОПИЋУ
У Београду 26. марта на Новом гробљу 

одржан је помен на дан сјећања на ве-
ликог српског писца Бранка Ћопића.  По-
мену су присуствовали чланови Клуба књи-
жевника Бранко Ћопић из Београда, предво-
ђени предсједницом клуба Даром Трифо-
вић, и чланови Управог одбора Удружења 
Срба из општина Босанске Крајине из Фе-
дерације БиХ, предвођени предсједником 
Драганом Дивјаком.

Драган Дивјак је напоменуо да сваке го-
дине обиљежавају годишњицу смрти нашег 
великог књижевника.

– Бранко Ћопић је мој земљак, рођен само 
неколико километара од мог мјеста, и оба-
веза ми је чувам сјећање на њега. Зато пре-
длажем да сви заједно посјетимо родно мје-
сто Бранка Ћопића и његову, недавно обно-
вљену, родну кућу.

До сада су организовано ишли са извиђа-
чима Републике Српске из Приједора и Бања-
луке. Окупи се преко 100 извиђача, посјете 
Бранкову родну кућу и прошетају његовим 
стазама гдје је и он шетао. Од његове родне 
куће до Грмеча. На планини Корчаница се 
одржи историјски час.

– Нажалост, обиљежја посвећених Бранку 
Ћопићу у Београду нема. Имамо жељу да се 

на Косанчићевом венцу направи биста Бран-
ка Ћопића – рекао је Дивјак.

Предсједница књижевног клуба Дара Три-
фовић нагласила је да док је она на челу 
Клуба он ће радити у славу Бранка Ћопића.

– У тешкој смо ситуацији, у корони смо из-
губили велики број чланова, оно што ми даје 
наду су нови чланови који приступају клубу.

Након полагања цвијећа и паљења свије-
ћа чланови клуба Славко Вигњевић, Љиља-
на Стаменковић, Миломирка Стевановић, 

Бранка Павловић, Дара Трифовић и Живота 
Ђурић читали су и рецитовали своје стихове 
посвећене управо Бранку Ћопићу.

Бранко Ћопић је рођен 1. јануара 1915. 
у мјесту Хашани у Босанској Крајини. Иза 
себе је оставио више од 50 приповједака, 
пјесама, романа… Био је изузетни сатири-
чар, што је нажалост довело до тога, да га 
се прогласи непријатељем партије. Основ-
ну школу завршио је у родном мјесту, ни-
жу гимназију у Бихаћу, а учитељску шко-

лу похађао је у Бањалуци, Делницама и Са-
рајеву, те је завршио у Карловцу. На Фило-
зофском факултету у Београду дипломи-
рао је 1940. године на групи за педагогију. 
Прву причу објавио је 1928. године, а прву 
приповијетку 1936. Његова дјела су, изме-
ђу осталих, превођена на енглески, њемач-
ки, француски и руски језик.

Био је члан Српске академије наука и 
уметности и Академије наука и умјетности 
Босне и Херцеговине. Извршио је самоуби-
ство скоком са Моста братства и јединства 
26. марта 1984.

У Ћопићевим дјелима доминирају теме из 
живота људи из Босанске Крајине и Народ-
ноослободилачког рата. Он је својим дјели-
ма подигао споменик себи, али и свом род-
ном крају.

Најпознатија дјеле: Башта сљезове боје, До-
живљаји Николетине Бурсаћа, Јежева кућица, 
Доживљаји Mачка Тоше, Магареће године…

Својевремено у писму једном пријатељу 
Ћопић је написао: „Није ме мајка Личанка 
родила да пузим и превијам се и више волим 
да ме чак и анархистом зову, и дрским и без-
образним човјеком, него ли књижевником 
без кичме, достојанства и савјести.

ДРАГАНА БОКУН

 » Добитници признања за непрекидно активно учешће у оснивању и развоју друштва.

ЈУБИЛЕЈ КУД-А ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ – 10. ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

 » Сњежана Вељо и Миле Малбаша  » Подмладак КУД-а Ћирило и Методије

 » КУД Извор Стари Бановци
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ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ КОРДУНАША ОБРАДОВАО ГУРМАНЕ

ОДРЖАНА КОРДУНАШКА 9. КОБАСИЦИЈАДА
У печењари Врело 27. мар-

та одржана је 9. Кобаси-
цијада са преко 20 уче-

сника у организацији Завичај-
ног клуба Кордунаша. Жири је 
био у саставу Душан Деветак 
поријеклом са Баније, Илија 
Блешић поријеклом из Дал-
мације и Кордунаш Драган 
Томашевић. Поред прве три 
награде жирија, и присутни 
гости су дегустирали кобаси-
це и гласали за прве три нај-
укусније.

ЧАСТ ЈЕ БИТИ У ЖИРИЈУ
Прва Кобасицијада је одр-

жана 2011. године код пред-
сједника Завичајног клуба 
Кордунаша Слободана Шар-
ца. Кобасицијаде је и наред-
них година он организовао, 
с тим да се двије године није 
одржала с обзиром на прогла-
шење епидемије корона виру-
са. Ово је девета Кобасицијада 
по реду, али посебна по томе 
што је ове године организује 
Завичајни клуб Кордунаша. 
У организационом одбору су 
управо Слободан Шарац, као 
зачетник ове манифестаци-
је, Душко Дејановић, Миле 
Новаковић и Данијел Клипа.

Доктор ветеринарске ме-
дицине Драган Томашевић за 
Српско коло је рекао да је пр-
ви пут на Кобасицијади те му 
је указана част да буде члан 
жирија.

– Оно што смо оцјењива-
ли је било органолептички – 
погледом, мирисом и укусом, 

као и конзистенцијом. Инди-
видуални укус који нама лич-
но одговара нисмо оцјењива-
ли. Трудили смо се да будемо 
непристрасни. Надам се да ће 
се ова манифестација и даље 
традиционално организивоти 
јер прије свега циљ је дружење 
и на крају сви су побједници 
– рекао је Томашевић.

Жири је прије проглашења 
побједника коментарисао да 
је било изузетно тешко оције-
нити најбоље јер су све коба-
сице биле добре.

– Сви људи који су дони-
јели кобасице су већ профе-
сионалци у том послу, било 
нам је изузетно тешко. Укуси 
су слични, поднебља са којих 
долазе произвођачи су тако-
ђе географски слични, тако да 
није било неких великих вари-
јација – рекао је Томашевић и 
нагласио да се нада да ће све 

више младих бити укључено у 
овакве манифестације.

КЉУЧ ЈЕ У ДОБРОМ МЕСУ
Код кобасица се оцијењи-

вао мирис, укус и изглед. Нај-
бољи по сва три критеријума 
био је Ђуро Шкаљац, његов 
узорак је био под редним бро-
јем 9, а освојио је 8 бодова од 
максималних 10.

– Нисам очекивао да ћу 
освојити прво мјесто, али је-
сам да ћу бити међу прва три. 
Од момента када смо почели 
ову кобасицијаду, па до данас 
сви су усавршили производ-
њу. Откако се такмичим кон-
тактирао сам многе произво-

ђаче и покупио рецепт од ви-
ше њих.

Шкаљац наглаша да квали-
тетне кобасице нема без ква-
литетног меса, да свиња има 
одређену тежину и да се не 
мијеша дивљач.

– У мојој кобасици је чисто 
месо са малим постотком сла-
нине и осталих адитива, дао 
сам приоритет месу од бута 
и плећке.

Друго мјесто, и са само 
једним бодом мање (7) осво-
јио је произвођач Миле Уле-
мек. Његова кобасица је била 
под редним бројем 28 и како 
сам каже није очекивао дру-
го мјесто.

– Производњом кобаси-
це се бавим преко 10 годи-
на, али прозводим за кућну 
употребу. Немам неки тајни 
рецепт, битно да је квалитет-
но месо, а све остало радим 
по осјећају – рекао је Улемек 
који сваки године долази на 
Кобасицијаду.

Треће мјесто по оцјени жи-
рија освојио је узорак број 7 
са 6 освојених бодова чији је 
произвођач Слободан Шарац 
који је и зачетник ове мани-
фестације.

– Има много добрих коба-
сица, а када смо почели би-
ло је много лошијих кобаси-
ца, па су се такмичари сваке 
године усавршавали. Иако је 
код нас на Кордуну дугогоди-
шња традиција прављења ко-
басица, ми смо превазишли 
наше старе.

Шарац је такође навео ме-
со као најбитнији фактор да 
би кобасица била добра.

– Кобасица се прави од ме-
са, а не од отпада. Некада су 
стари људи правили кобаси-
це, да се не би бацало месо, 
а сада се кобасица прави од 
квалитетног меса.

По оцјени публике најбољи 
су били: Слободан Шарац тре-
ће мјесто, друго мјесто Сини-

ша Бунчић чији је редни број 
кобасице 11, и прво мјесто и 
најбољи произвођач по оцје-
ни публике је Дејан Ћaласан 
под редним бројем 6.

УСКОРО КОРДУНАШКО ВЕЧЕ
У име организационог од-

бора за Српско коло говорио је 
Душко Дејановић и нагласио 
да је ово прва Кобасицијада у 
организацији Завичајног клу-
ба Кордунаша.

– Након двије године па-
узе у организацији Кобаси-
цијаде, сједећи један дан баш 
овдје на ручку Слободан Ша-
рац и ја смо одлучили да ове 
године организујемо Кобаси-
цијаду. И ова Девета кобаси-
цијада, а прва у организацији 
ЗКК је организована по моде-
лу претходних 8.

Мотив за овако добар од-
зив Дејановић види у чињени-
ци да су се током короне људи 
много мање окупљали на за-
вичајним дружењима.

– Надамо се да ћемо у ско-
рије вријеме да одржимо и чу-
вено Кордунашко вече, нема-
мо још тачан датум, али бих 
овом приликом поручио сви-
ма који су купили карте 2020. 
да оне важе и дан данас и мо-
ћи ће их искористити када се 
буде организовало Кордуна-
шко вече.

Учествовали су још: Раде 
Тркуља, Огњен Кулина, Ми-
лан Павловић, Драган Бјели-
вук, Лука Јарчов, Небојша Ха-
рамбашић, Слободан Булић, 
Дејан Баљак, Никола Кекуш, 
Дарко Вукић, Душан и Ди-
митрије Кушић, Жељко Зе-
леновић, Немања Преочанин, 
Бранко Зорић, Драган Харам-
башић,

Захвалнице су добили још 
и Марко Скорић, Душан Де-
генек, Српско коло, RTV Nia-
gara, печењара Врело… 

 ДРАГАНА БОКУН

 » Миле Новаковић, Душко Дејановић, Слободан Шарац и Данијел Клипа  » Посјетиоци дегустирају кобасице и гласају за најбоље

 » Ђуро Шкаљац, Слободан Шарац и Драган Томашевић

САКУПЉЕН НОВАЦ  
ЗА ОПЕРАЦИЈУ 
НИКОЛЕ НОВАКОВИЋА
Никола Новаковић (21) је 

прије три године стра-
дао у тешкој саобраћајној 
несрећи и поред врло лоших 
прогноза љекара овај мла-
ди Крајишник пробудио се 
из коме. Сада се опоравља, 
али функције руку и ногу 
му још нису враћане, те му 
је стога потребна компли-
кована операција која ко-
шта 6.300 евра.

На сву срећу Крајишници 

су се удружили и били хума-
ни те је новац скупљен за ма-
ње од 10 дана и Никола може 
на операцију.

Породица се захваљује За-
вичајном клубу Кордунаша, 
Удружењу бораца Кордуна, 
Удружењу Крајишких Срба 
Прело из Чикага и РТВ Ни-
јагара као и око 70 донатора.

Желимо Николи мно-
го среће на операцији и брз 
опоравак!  ДРАГАНА БОКУН

КРАЈИШНИЦИ СА СВИХ СТРАНА ПРИСКОЧИЛИ У ПОМОЋ

БРАВСКО: ПРОМОЦИЈА ГРМЕЧКЕ КОБАСИЦЕ

У Бравску код Босанског Петровца одржан је седми Фестивал 
кобасице чији је циљ афирмација одрживог руралног развоја. 
Седам екипа правило је кобасице на лицу мјеста.
На такмичењу је било више од 50 узорака кобасице. 
Оцјењиване су у три категорије: сува, од дивљачи и 
кобасица прављена на лицу мјеста. Грмечка кобасица прави 
се од домаћег меса, 85 одсто свињетине и 15 одсто јунетине, 
уз основне зачине.

ОДРЖАНА 3 БОРОВСКА КОБАСИЦИЈАДА 

НАЈБОЉА КОБАСИЦА СТИГЛА ИЗ ЈАГОДЊАКА
У Борову је 5. марта у организацији 

Општине и Ловачког друштва одр-
жана 3. Кобасицијада на којој је иза-
бран најбољи пријављени произвођач 
овог месног специјалитета.

– Нисам велики стручњак, али кажу 
они стручнији од мене да је овдје посе-
бан ваздух, посебно струјање вјетрова 
што је погодно за сушење кобасица. Од 
мјеста до мјеста свако има неки свој ре-
цепт – прича ловник Ловачког друштва 
Борово Бранко Пушкар, а начелник Зо-
ран Баћановић додаје да им је циљ да 
ова манифестација у будућности буде 
масовнија и препознатљивија.

– Хтјели смо да покренемо ову мани-
фестацију јер су свињокоља и правље-
ње кобасица лијепа традиција у нашем 
Срему. Овдје се у зимском периоду пра-
ве добре кобасице, а ова манифестаци-
ја је прилика да се то и покаже – каже 
начелник општине.

И док су домаћини из Борова и око-
лине доносили своје узорке на оцје-
њивање, код бине иза зграде Општи-
не окупио се приличан број људи. На 
штандовима су своје мјесне произво-
де излагали домаћи месари и пољо-
привредна газдинства, а посјетиоци су 
имали прилику да дегустирају разли-
чите специјалитете.

– Рецепт је стандардан. Стављамо 
бибер, со, паприку љуту и слатку, бије-

ли лук и то је то – каже главни мајстор 
прављења кобасице Гордан Савичић.

Стручни жири искусних мајстора 
кобасице из Борова у саставу Свети-
слав Вукосављевић, Рајко Јеремић и 
Миле Митић имао је тежак задатак да 
од 16 пристиглих узорака изабере оне 
најбоље.

Прво мјесто на крају је припало 
Драгану Продановићу из Јагодњака 

чија је кобасица од свих пристиглих 
узорака проглашена за најбољу. Овај 
барањски домаћин и произвођач су-
вомеснатих прозивода доказао је да 
Јагодњак нема само добар кулен, већ 
и врхунску кобасицу. Друго и треће 
мјесто на овогодишњој Кобасицијади 
освојили су Боровчани Весо Арсић и 
Валентина Пушкар.

НИКОЛА МИЛОЈЕВИЋ — СРБИ. ХР

 » Главни мајстор Гордан Савичић (у средини) прави кобасице
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РЈЕШЕЊЕ:  мако, ебан, Дира, Осат, Пеђа, два, укус, УАР, цар, брави, ЂК, Ракић, ео, одар, 
РВЛ, винотека, нн, возач, икраши, а, канцелар.

МИТРОПОЛИТ МИТРОФАН БАН

Чувар српског имена и 
православних светиња у Црној Гори
За одбрану и очување пра-

вославних светиња у Цр-
ној Гори од разног зла и јада 
водила се борба и брига кроз 
многе вијекове. Један од чел-
ника те борбе био је и каснији 
митрополит Митрофан Бан.

Митрофан Бан је рођен 
1841. године као Марко Бан 
од српских православних ро-
дитеља, оца Георгија и мај-
ке Анастасије у селу Глава-
ши у Грбаљској жупи, која 
је у то вријеме као и цијела 
Бока Которска била у саста-
ву аустријске Далмације. По 
завршетку школовања замо-
нашио се 1865. године у ма-
настиру Савина, а већ 1867. 
године постао је старјешина 
манастира Подластве.

Кад је због одмазде ау-
строугарска војска због Бо-
кешког устанка поред оста-
лог спалила и манастир По-
дластву опчињен борбом Цр-
не Горе за својом слободом 
1869. године прелази у Кне-
жевину Црну Гору са жељом 
да се прикључи храброј Цр-
ногорској војсци.

Своје образовање и по-
свећеност православној вје-
ри дали су му основа да 1870. 
године постане игуман мана-
стира Мораче.

Како је сам истицао с 
Божјом помоћи, поносом и 
великом одговорношћу бри-
нуо се о светињи коју је 1252. 
године подигао унук Стефана 
Немање, син Вуканов, Сте-
фан Немањић који је тада 
владао Зетом. Дивно здање 
изграђено у рашко-роман-
ском стилу представљало је 
мјесто на коме су се окупља-
ли житељи Старе Херцегови-
не и гдје су доношене важне 
одлуке.

За вријеме окупације Тур-
ци су у њему увијек видјели 
неку врсту своје опасности 
па су га почетком 16. вије-
ка разорили. Вјерујући пра-
вославни народ старохерце-
говачких племена на челу са 
кнезом Вукићем Вучетићем 
и тадашњим игуманом То-
мом обновили су манастир 
1635. године. У њему је био 
и штаб побуњених старохер-
цеговачких племена која су 
се борила за своју слободу.

Знајући све ово, када су 
Турци 1877. године поново 
напали манастир Морачу 
тадашњи игуман Митрофан 
Бан ставио се на чело својих 
сународника у одбрану све-
тиње и нејачи, жена и стара-
ца, којима је пријетила вели-
ка опасност. У току жестоке 
борбе с бројнијим Турцима 
Митрофан је храбрио своје 
ратнике и официре. У кри-

тичном моменту битке наре-
дио је да звоне сва манастир-
ска звона што је личило да 
кроз њих црква јеца и пози-
ва синове у помоћ. Ови зву-
ци збунили су Турке, а бра-
нитељима дали подстрека и 
снагу те су одбранили свој 
манастир уз бројне турске 
жртве. Сутрадан се игуман 
Митрофан Бан у манастир-
ској цркви захваљивао Богу 
на даровној побjеди, а звона, 
она иста звона звучала су ве-
село, милозвучно.

Догађај од заборава заби-
љежио је и оставио нарашта-
јима професор Лазар Перо-
вић, а објавила га Зора лист 
за забаву, поуку и књижев-
ност, у Мостару, у свом мар-
товском броју 1900. године 
док је уредник листа био Ата-
насије Шола.

Професор Лазар Перо-
вић, као рођени Цетињанин 
од оца оружара из Херцего-
вине на основу чега је свом 
имену додавао надимак Хер-
цеговац, био је свршени уче-
ник Богословско-учитељске 
школе и свршени студент Ду-
ховне академије у Санкт Пе-
тербургу. Радио је у Цетињ-
ској библиотеци и био уред-
ник часописа Луча, а касније 
као директор Ваљевске гим-
назије и професор Богосло-
вије Свети Сава у Београду. 
Знао је професор Перовић 
да ће овај записани догађај 
као и многи слични имати 
позитивног одјека међу на-
раштајима.

Митрофан Бан је 1877. 
године постао архимандрит. 
Имајући велики углед био је 
постављен за администрато-
ра Епархије захумско-рашке 
на чијем челу је био пуне 23 
године. Обављао је и функ-
цију администратора Црно-
горске митрополије. За ми-
трополита Црне Горе, Бр-
да и Приморја постављен је 

1884. године, а у Санкт Пе-
тербургу је рукоположен за 
владику Црне Горе и Брада 
1885. године. Након хирото-
није примио га је руски цар 
Александар III и честитао му 
на звању.

Митрополит Митрофан је 
имао велика уважавања пре-
ма Руској православној цр-
кви јер је Цетињска митро-
полија добијала највећи дио 
свих видова помоћи баш од 
Руске православне цркве све 
од почетка 18. до почетка 20. 
вијека.

На освештавању цркве 
задужбине књаза Николе у 
Никшићу 1900. године ми-
трополит Митрофан Бан је 
у својој бесједи истакао зна-
чај српских манастира и бор-
бу за њиховим очувањем ре-
кавши: „Наши свети мана-
стири, који су негда подигли 
српски владари и великани, 
били су непобједиви духов-
ни бедем који су својом мо-
ралном снагом заклањали и 
чували пострадали српски 
народ да га коначно не угу-
ше мутни таласи туђега на-
сиља и да га не стропоштају 
у дубоки океан вјечите њего-
ве пропасти.”

Кад је краљ Никола 1916. 
године напустио Црну Гору 
он није хтио да пође с њим 
већ је остао уз свој народ. 
Својим помирљивим ста-
вом за вријеме аустроугар-
ске окупације успио је да са-
чува велики број свештенства 
и народа.

У периоду од 1918. до 
1920. године учествовао је у 
спровођењу и успостављању 
уједињења Српске православ-
не цркве у Пећку патријарши-
ју. На скупу свих српских епи-
скопа названим Средишњим 
архијерејским сабором ма-
ја 1919. године изабран је за 
предсједника Духовног савје-
та на коме је говорећи иста-
као једну реченицу, а која гла-
си: „Нама је у дио пала вели-
ка срећа, што смо доживјели 
ове епохалне дане, у које смо 
позвани да заједнички у брат-
ској слози изведемо наше цр-
квено јединство.”

Митрополит Митрофан 
Бан је за вријеме своје цр-
квене службе у Црној Гори 
подигао и обновио 11 мана-
стира и 165 цркава што је је-
дан од доказа како се с љуба-
вљу и оданошћу брине и бра-
не православне светиње. 

 МИЛИВОЈЕ МИШО РУПИЋ

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА АУТОРА ВОЈИСЛАВА ГЊАТА

70 ГОДИНА БОЛНИЦЕ У ДОБОЈУ
Поводом обиљежавања се-

дамдесет година ЈЗУ Бол-
ница Свети апостол Лука у 
Добоју је 9. марта ове године 
у Центру за културу и обра-
зовање на свечаној академији 
у издању ЈЗУ Болница Свети 
апосатол Лука представљена 
Монографија Седамдесет го-
дина Јавне здравствене уста-
нове Болница „Свети апостол 
Лука” аутора Војислава Гњата. 
Књига садржи 280 страница 
уз подршку 232 фотографије.

Монографија Седамде-
сет година Јавне здравстве-
не установе Болница „Свети 
апостол Лука” Добој пред-
ставља живу слику једног 
времена које је постало дио 
историје овога града. 

ОД ПОЗАЈМЉЕНОГ ХИРУРГА 
ДО 151 ЉЕКАРА

Листајући странице ове 
хронике, читаоца на први по-
глед збуњује, боље рећи оду-
шевљава, то што је Болница 
у Добоју у својих седам де-
ценија свога постојања пре-
скочила читав вијек. 

Од једног „посуђеног” хи-
рурга и 90 кревета прве годи-
не рада, данас се винула до 
450 болничких кревета и им-
позантног тима од 151 док-
тора медицине, међу којима 

94 специјалиста, 6 субспеци-
јалиста, 43 доктора на спе-
цијализацији и осам докто-
ра медицине, рекао је изме-
ђу осталог рецензент проф. 
др Никола Гаврић приликом 
представљања књиге. 

КРОЗ БОЛНИЦУ ПРОШЛО 
4.700 ЗАПОСЛЕНИХ

И данас је, послије Универ-
зитетског клиничког центра 
Бањалука, добојска болница 
највећа у Републици Српској.

У њој су стасала и стаса-
вају велика имена добојског 
здравства, познати драги и 
незаборавни људи који су 
своју стручностт, хуманост 
и човјечност ставили на рас-
полагање својим корисници-
ма, задобијајући љубав, по-

штовање и повјерење наро-
да овог краја.

Неизбрисив траг у њој 
оставило је преко 4.700 рад-
ника разних занимања.

У својој богатој прошло-
сти из својих редова изње-
дрила је девет доктора меди-
цинских наука, осам профе-
сора на медицинским факул-
тетима, 14 магистара меди-
цинских наука, два доцента 
и 110 примаријуса.

– Стога се данас поноси-
мо овом успјешном и позна-
том здравственом установом 
уз искрену захвалност здрав-
ственом особљу које се бри-
не за здравље свеколиког ста-
новништва у добојском окру-
жењу и шире – поручио је 
Гаврић.

 » Епископ нишки Доситеј Васић, викарни епископ Митрополије карловачке 
Иларион Зеремски,  епископ Темишварски др Георгије Летић, архиепископ 
цетињски  Митрофан Бан, митрополит зворничко-тузлански Иларион Радонић
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Уколико желите да добијете свој примјерак  
Српског кола  позовите број дописништва  

у Новом Саду 021/ 66  13  600   
Радним данима од 9 до 16  

СРПСКО КОЛО
БЕСПЛАТНО РЕЗЕРВИШИТЕ

ЖИВОТ ИЗМЕЂУ ЛИЧНОГ И ТУЂЕГ ДОБРА

О егоизму и алтруизму
 ПИШЕ: ДР ЈОВО РАДОШ

„Болест од које болује човечанство:
та се болест зове илузија себичности“

СВ. НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ

Етика се у склопу својих предметних изуча-
вања бави и питањима егоизма и алтруизма. 

Становиште егоизма се односи на то да је човјек 
по својој природи биће које у први план ставља 
себичност, саможивост и самољубље, претпо-
стављајући личне интересе свим другим инте-
ресима, док је по алтруистичком схватању чо-
вјек биће које истински тежи и добру других, 
па често и на уштрб властите среће („vivre po-
ur autrui” – живјети за другога).

Томас Хобс је сматрао да је основно свој-
ство сваког човjека да се руководи егоизмом 
и личним интересом, а примарни интерес 
сваког појединца је самоодржање. Ради са-
моодржања човjек се користи свим распо-
ложивим средствима. Појединачни интер-
ес (супротстављен свим другим интересима) 
изазива непрестану борбу: настаје рат свих 
против свију (bellum omnium contra omnes). 
То је природно стање друштва. Другим рије-
чима, ту влада правило: човјек је човјеку вук 
(homo homini lupus est). Пошто у природном 
стању свим људима подједнако пријети опа-
сност да ће бити уништени, у њима се јавља 
основни морални закон: за миром треба те-
жити. Из те тежње за миром могу се разви-
ти поједине врлине и дужности: вјерност, за-
хвалност, услужност, опраштање, праведност 
и владање самим собом. Из оваквог основног 
закона произлази да не треба другима чини-
ти оно што нећеш сам од њих да трпиш (код 
нас: „Оно што не желиш себи не чини друго-
ме”). Хобс је, у исто вријеме, наговјештавао 
и то да је знак људске снаге и величине бити 
праведан према другима и моћи им помага-
ти (animi magni opus proprium ext auxiliari).

О помоћи другима (посебно невољници-
ма) наши људи су размишљали у разним жи-
вотним ситуацијама, па и приликом орања 
и наговјештаја будућих земаљских плодова, 
што се види из сљедећих стихованих порука:

„Ојс воко, ојс!
Уз долинице, низ долинице,
Помогла ми Света Богородице
Да удијелим ћораву и сакату
Колико мог’о, тако ми Бог помог’о”.

И при слављењу крсне славе, заједно су 
(на позив долибаше), пјевани стихови за све 
невољнике:

„Помоз Боже и Богородице;
Помоз Боже стара и нејака,
Стар не море, нејак не умије;
И свакога кому је невоља”. 

Егоизам је у народу, углавном, схватан као 
„ђавоље” својство („Преча му гузица од обра-
за”), али је, истовремено, пословично евиден-
тирана и његова прагматистичка суштина, по-
јавност и присутност: „Свак је себи најближи”, 
„Свак на своју воденицу воду навраћа”, „Волим 
себе него тебе”, „Он теби, а ти опет себи”, „Нит 
је у питању моја јуница, нити моја гузица”, „Не 
лаје куца ради села, него ради себе”, и „Ко није 
за се, није ни за другога”.

Став о алтруизму (као од Бога датој благо-
дати) сажет је у сљедећим исказима: „Мисли 
добро туђој крави, твоја ће доћи сама”, „Не-
ма мала у туђем малу”, „Ко не чува туђе, не-
ће имати ни своје” и „Грехота је имати, а не 
дати”, мада се и претјерано давање не одо-
брава: „Ко много дијели, скоро ће просити”.

Једно од преовлађујућих моралних опре-
дjељења, које је усмjерено против себично-
сти и самодовољности дато је у исказу: „Не 
ваља гузицом врата затварати”. 

НОВА КЊИГА СРЕТЕНА ЈАКОВЉЕВИЋА 

Скривена историја о страдању Срба 
на простору НДХ (1941–1945)
Сретен Јаковљевић, нови-

нар, писац и члан Удру-
жења новинара Србије (УНС) 
објавио је књигу Скривена 
историја о страдању Срба на 
простору НДХ (1941–1945)

– Овом књигом покушава-
мо многе скривене приче да 
отргнемо од заборава – на-
писао је Јаковљевић у пред-
говору и додао да се у рату 
заборављају судбине и стра-
дања „малих” људи, а њихо-
ве приче чине највјеродостој-
нији мозаик истине о ратним 
ужасима.

Књига је резултат више-
деценијских истраживања 
у архивама, библиотекама, 
као и непосредних разговора 
са учесницима Другог свјет-
ског рата.

Аутор у дјелу пише да су 
комунисти величали своју 
побједу, скривали грешке и 
злочине које су учинили, а 
Jугословенску војску прика-
зали као негативце.

– У то име многе злочинце 
и кривце за српска страдања 
1941. године никада нису из-
вели пред лице правде – до-
дао је Јаковљевић.

Међутим, истину нису 
скривали само побједници, 
већ и поражени, припадни-
ци Југословенске војске због 
сопствене сигурности и бу-
дућности своје дјеце.

Јаковљевић се посебно 
осврнуо на њемачку опера-
цију Вајс – битку на Нере-
тви 1943. године која је оста-

ла најконтроверзнија тема у 
историји Србије.

На крају се аутор осврће 
на жене, мајке, супруге и дје-
цу из тог периода.

Оне су „безимени” хероји 
које су на најбруталнији на-
чин страдале, убијане, сило-
ване, а усташе су им из руку 
отимале дјецу.

Аутор за њих каже да су 
трпиле, патиле, орале, копа-
ле и биле у сјенци мушкараца 
и због тога заслужују једин-
ствен споменик захвалности.

Пјесник Матија Бећковић 
је рекао да је ово драгоцјено 
дјело за откривање истине о 
ратним догађајима на том 
простору.

– Драгоцјено је толико 
што се у књизи налази вели-
ки број обичних људи са сво-
јим причама и личним суд-
бинама који свједоче о рат-

ним збивањима и страхотама 
рата – изјавио је он.

Објављивање књиге су 
помогли Удружење Коњи-
чана у Републици Српској, 
Eлектопривреда Републике 
Српске, манастир Тврдош, 
општине Гацко, Невесињe, 
Вишеград и Удружење но-
винара Србије.

Сретен Јаковљевић је ро-
ђен 1950. године у селу Би-
јела код Коњица. Основну и 
средњу школу завршио у Ко-
њицу. Дипломирао је на Фа-
култету политичких наука у 
Сарајеву. Новинарством се 
бави од 1967. године. Први 
текст је објавио у листу мла-
дих Наши дани у Сарајеву. 
Члан УНС-а је од 1985. го-
дине и уредник локалних ли-
стова Раковичке новине и Чу-
карица Раковица. 

АНЂЕЛА МОМЧИЛОВИЋ / УНС

ПРОМОВИСАНА ЗБИРКА ПЈЕСАМА ОГЊЕНА КАНДИЋА

Празник поезије у Дучићевом граду
На окриље Међународног 

дана поезије, 22. марта 
2022. године, у велелепном 
амбијенту Галерије Музе-
ја Херцеговине у Требињу, 
одржана је промоција збир-
ке пјесама Огњена Кандића 
На прагу Стварности.

Ријеч је о првој Канди-
ћевој књизи која је свјетло 
дана угледала још маја мје-
сеца прошле године. Ипак, 
због свима познатих окол-
ности, требало је да прође 
доста времена како би аутор 
ове збирке своју поезију мо-
гао да презентује херцеговач-
кој публици.

О Кандићу и његовом по-
етском стваралаштву надах-
нуто су говорили проф. др 
Саша Кнежевић, професор 
Радомир Вучковић, испред 
издавача – СПКД Просвјета 
Гацко, те проф. др Жељка Пр-
жуљ са Катедре за србисти-
ку Филозофског факултета 
Универзитета у Источном 
Сарајеву.

Вјерујем како имамо јед-
ног од пјесника који ће у на-
редном периоду и те како би-
ти важан за српску поезију 
уопште, поручио је рецен-
зент књиге, професор Саша 
Кнежевић.

– Ради се о једном пјесни-
ку који има и пјеснички дар, 
али и један одличан сензиби-
литет за књижевност који се, 
наравно, стиче читањем, а 
поред тога, захваљујући свом 
филозофском учењу, и један 

дух који му омогућава да у 
своју поезију унесе нешто ви-
ше од самога дара, односно 
нека знања која његову пое-
зију чине озбиљнијом – ис-
такао је Кнежевић за медије.

Збирка пјесама На пра-
гу Стварности сачињена је 
од шест својеврсних циклуса 
у којима аутор обрађује све 
оне теме које пјесника чине 
пјесником и које поезију чи-
не поезијом. Након Кандиће-
ве поздравне ријечи, публика 
је уживала у сјајном извође-
њу, прије свега, родољубивих 
и љубавних пјесама, које су 
претходних година, посред-
ством друштвених мрежа, 
већ освојиле срца херцего-
вачке публике. Крик нерође-
не Србије, Химна бесмртни-
ка, Дух равнодушја, Љепота, 
Тестамент, само су неке од 
пјесама које су се нашле на 
репертоару невесињског по-
ете, иначе вишег асистента 
на Катедри за филозофију 
ФФУИС.

Сваки долазак, односно 
повратак, у Херцеговину и 
Требиње за мене предста-
вља једну посебну радост. 
Није нимало једноставно 
говорити своју поезију и о 
својој поезији у Дучићевом 
граду, нарочито не у овом 
величанственом амбијенту 
Музеја Херцеговине којег је 
управо он оплеменио број-
ним експонатима и чији се 
дух, на необјашњив начин, и 
даље јако живо осјећа, рекао 
је Кандић.

– Како се налазимо не са-
мо на прагу Стварности, не-
го и на прагу прољећа, тако 
би и поезија, која се с пра-
вом понајвише повезује са 
овим годишњим добом, ба-
рем вечерас, требала да бу-
де таква, да, попут прољећа, 
преображава, наговјештава 
један нови живот, буди у на-
ма најљепша осјећања, одо-
бровољује и охрабрује, ука-
зује на све оне запостављене 
љепоте и радости, инспири-
ше за љубав.

Управо таквом поезијом 
овај млади пјесник и фило-
зоф из Невесиња „частио” 
је своје земљаке, обећавају-
ћи им ускоро нови сусрет. 
Ових дана Кандић испису-
је посљедње странице свог 
романа првијенца Кастинг 
за вјечност. То ће бити сја-
јан повод да се требињска пу-
блика у скоријој будућности 
упозна и са Кандићевим про-
зним стваралаштвом.

 » Сретен Јаковљевић и Матија Бећковић
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СОЛУНСКИ ДОБРОВОЉЦИ И ЊИХОВИ ПОТОМЦИ ПРЕПОРОДИЛИ БАНАТ

У ВЛАДИМИРОВЦУ КОД АЛИБУНАРА 
ОБИЉЕЖЕНО 100 ГОДИНА КОЛОНИЗАЦИЈЕ 
Откривањем спомен плоче са именима 

свих добровољаца са Солунског фрон-
та, пригодном поемом коју је за ову 

прилику написао и говорио њихов потомак 
Зоран Слепчевић, а затим ручком, у обли-
жњем Девојачком бунару, 27. марта, обиље-
жен је вијек колонизације Владимировца.

Диван сунчан дан и релативно велики број 
мјештана дочекао нас је у Владимировцу, на-
сељу у општини Алибунар. Мада се о исто-
рији овог мјеста може писати много, вриједи 
истаћи да је оно веће од општинског центра 
Алибунара и да се налази на магистралном 
путу Београд–Вршац. Владимировац се може 
подичити својом историјом, а посебно људи-
ма који су своје животе дали на Солунском 
фронту да би преживјели и омогућили сво-
јим потомцима да живе на овим просторима.

КОЛОНИСТИ УДАХНУЛИ 
ЖИВОТ ВЛАДИМИРОВЦУ

Само насеље је основано 1808. године и 
звало се Петровосело. У њему живе представ-
ници великог броја националности, а најброј-
нији су Срби са нешто више од 50 и Румуни 
са преко 30 процената. Садашњи назив носи 
од 1922. године тако да се симболично може 
везати и за долазак колонизираног становни-
штва у ово мјесто. 

Када смо код колонизације треба рећи да 
је тадашња била добровољна, за разлику од 
оне 1995. године када је Олуја „донијела” про-
гнане Србе из истих тих крајева одакле су и 
њихови преци овамо дошли прије 100 година. 

Званични дио програма почео је полага-
њем вијенца на споменик ратницима добро-
вољцима 1912–1918. године. 

Предсједник потомака Солунаца Сава Лу-
кић, у пратњи потпредсједника Душана Бо-
ројевића, секретара Удружења Ранка Приби-
ћа и омладинаца обучених у народне ношње, 
урадили су то са великим пијететом према 
својим прецима у име 150 чланова Удружења. 
Многи од њих, који тренутно живе у Београ-
ду, Земуну, Нишу и другим крајевима, због 
корона вируса, или других обавеза, нажалост 
нису могли да присуствују овој свечаности.

ИМЕНА ЗА СВА ВРЕМЕНА
Сама презимена на споменику говоре да 

су прије стотину година „Босна, Далмација, 
кршевита Лика послале са родне груде сво-
је, Солунце и њихове фамилије да просторе 
Војводине населе и на нова огњишта да ватре 
упале”, како, између осталог, пише у поеми 
Зорана Слепчевића коју је прочитао на овом 
скупу. Слепчевић је поему завршио ријечима 
да: „…данашње село на старо не личи, веће 
је и љепше – баш као у причи”.

Удружење потомака Солунаца доброво-
љаца 1912–1918. године у парку, преко пу-

та Храма Светог Јована Владимира, а непо-
средно поред раније подигнутог споменика 
ратним добровољцима, уз свесрдну помоћ 
мјештана и потомака Солунаца, подигло је 
спомен-плочу како би генерације које долазе 
знале ко су им, и колико храбри, били преци.

Предсједница општине Алибунар Зорана 
Братић и предсједник Удружење потомака 
Солунаца добровољаца 1912–1918. Владими-
ровац Сава Лукић имали су част да открију 
спомен-плочу, а затим су се гости упутили 
ка Девојачком бунару, гдје су их, како срп-
ски обичаји налажу, дочекали погача и со.

У другом дијелу манифестације одржа-
ном у ресторану Плава дама у Девојачком 
бунару, присутнима се први обратио Сава 

Лукић. Захвалио се на одзиву на ову свеча-
ност, напомињући да се не смију заборавити 
људи који су прије једног вијека дошли у ове 
крајеве из својих ранијих завичаја и да њи-
хови потомци морају бити поносни на њих.

Лукић је посебно истакао да му је изузет-
но драго што се међу присутнима налазе Ол-
га Вуковић, кћерка Микана Боројевића, но-
сиоца Карађорђеве звијезде, чије би име, по 
приједлогу Удружења,  требало да понесе јед-
на улица у насељу Колонија у Владимировцу.

Поздравио је и Јована Драгаша, сина Или-
је Драгаша солунског добровољца, који се 
као аустроугарски војник предао Русима и 
са осталим земљацима упутио на Солунски 
фронт, као и Владимира и Бошка Калинића, 
такође потомке солунских добровољаца. На 
крају свог излагања, Лукић је предложио, и 
нада се да ће уз помоћ општине бити поста-
вљен споменик у румунском православном 
гробљу на коме су сахрањивани потомци Со-
лунаца до 1940. године, истичући да је међу 
њима било највише дјеце.

СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ СЕ 
НИКАД НИСУ ПРЕДАВАЛИ

Умјесто оправдано одсутне предсједни-
це општине Зоране Братић, присутне је по-
здравио општински одборник у СО Алибу-
нар Зоран Максимовић Шуцо, дугогодишњи 
секретар МЗ Владимировац. Максимовић је 
у свом препознатљивом стилу упутио рије-
чи захвалности свима присутнима што су се 
одазвали на овај изузетан значајан јубилеј, 
нагласивши да се поноси својим прецима и 

да је сигуран да би се и они поносили сво-
јим потомцима.

Скупу се обратио и народни посланик и 
предсједник Савеза Срба из региона Мио-
драг Линта рекавши да му је изузетна част 
да присуствује обиљежавању 100 година од 
колонизације српских добровољаца у насељу 
Владимировац. Истакао је да су добровољ-
ци двију српских војски Краљевине Србије и 
Краљевине Црне Горе у Великом рату (1914–
1918)  у огромној већини били Срби, аустро-
угарски држављани из Баније, Лике, Кордуна, 
Далмације, Славоније, Барање, Босне, Хер-
цеговине, Боке Которске, Баната, Бачке, Ба-
рање, Срема које је водила идеја српског др-
жавног и духовног јединства.

– Због тога су они одлучили да се у рату 
боре на страни српске и црногорске војске. 
То су били људи који су унапријед осуђени 
на смрт. У случају заробљавања чекао их 
је аустроугарски преки суд, породице би 
им биле интерниране у логоре, а имовина 
конфискована. Због тог разлога добровољ-
ци српске војске никада се нису предава-
ли. У периоду од 1920. до 1941. године, у 
крајевима Баната, Бачке, Барање, Срема, 
Славоније формирано је око 200 насеља у 
којима је уочи Другог свјетског рата жи-
вјело око 100.000 добровољаца и чланова 
њихових породица. Српски добровољци и 
њихови потомци дали су велики допринос 
друштвеном, економском, културном, про-
свјетном и сваком другом развоју Србије и 
Југославије – истакао је Линта, напомињу-
ћи да морамо бити поносни на наше славне 
претке и нека им је вјечна слава.

На крају службеног дијела програма Са-
ва Лукић се захвалио спонзорима за спомен-
-плочу, браћи Урошевић, сестрама Станка Ко-
вачева, Мири и Ради, лимару Дамјану Нани-
ћу, штампарији Аце Добросављевића, Ранку 
Прибићу и свима који су помогли да се она 
подигне на овај значајни јубилеј.

Лукић се посебно захвалио на присуству 
народном посланику Миодрагу Линти, пред-
сједници општине Алибунар Зорани Братић, 
мјесном пароху Милану Стефановићу, Ђорђу 
Лукачу из Националне службе за запошљава-
ње, одборнику СО Алибунар Зорану Макси-
мовићу, Ђурици Белићу и Лавинел Ардеља-
ну, предсједнику и потпредсједнику Резерв-
них војних старјешина општине Алибунар, 
предсједнику пензионера општине Алибунар 
Милошу Окиљу, предсједнику Крајишни-
ка из Владимировца Милану Вранешевићу, 
Борку Брежанину из Купиника и свима који 
су својим присуством увеличали овај скуп. 
Нови би, по његовим ријечима, требало да 
буде на промоцији књиге Монографија 100 
година колонизације Владимировца која је у 
припреми. ЖЕЉКО ЂЕКИЋ

 » Зорана Братић и Сава Лукић су открили спомен-плочу

 » Олга Вуковић

 » Домаћини и гости уочи почетка свечаности  » Челници Удружења потомака Солунаца са омладином Владимировца


