Из садржаја

2.
4.

6.

8.
10.

15.
27.

33.
35.
39.

УВОД

ОВАЈ БРОЈ ЈЕ МОРАО БИТИ ДАНАС ПРЕД ВАМА
ДРАГАНА ЂУКИЋ, предсједница Удружења „Суза”

ПОШАСТ ЗВАНА „КОРОНА” ПОРЕМЕТИЛА ПЛАН
АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
АКТИВНОСТИ

СПОМЕН СОБА – СТРАДАЊЕ СРБА
У ХРВАТСКОЈ 1991–1995.
АКТИВНОСТИ

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 348 СРБА УБИЈЕНИХ
У АКЦИЈИ „МАСЛЕНИЦА”

УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА
НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА
„СУЗА”
Нушићева 6, Београд
Тел./факс: 011/362-1542
Моб: 065 3621-542
suza.beograd@gmail.com
www.afmpkr.org.rs
фејсбук: Удружење
породицa СУЗА

текући рачун: 205-9077-17
девизни рачун: 00-708-0003446.7
IBAM RS 35205007080003446726

Комерцијална банка – Београд
АКТУЕЛНОСТИ

ПОМЕН ЗА СТРАДАЛЕ СРБЕ У „БЉЕСКУ”
ТЕМА БРОЈА – УВОД

АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ „КОВИД 19”

Управни одбор удружења

Мара Беадер, Нена
Благојевић, Нада Бодирога,
Мира Деветак, Душанка
Којић, Драган Пјевач, Бранка
Хинић и Владо Шашо
Главна и одговорна уредница

Драгана Ђукић

ТЕМА БРОЈА

ПИТАТЕ МЕ: ШТА ЈЕ МЕНИ КРАЈИНА?

Уредница

Јована Марић
ТЕМА БРОЈА

Техничко уређивање и прелом

„СУЗА” НА СЛИКАРСКОМ ПЛАТНУ

Далиборка Мијаиловић

ДУХОВНОСТ

НОВА ГРАДИШКА ДОБИЈА ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ,
ОСВЕШТАНИ ТЕМЕЉИ
КУЛТУРА

У НАСЕЉУ БУСИЈЕ ОДРЖАНЕ ЈЕДАНАЕСТЕ
КРАЈИШКЕ ИГРЕ, ПЈЕСМЕ И ОБИЧАЈИ

Лектор

Жаклина Симић
Уредница фотографије и
компјутерска обрада

Љиљана Радиновић
Штампа
„Спринт” Београд
Тираж 500

Донатор 56. броја:

Аутор знака:

Перо Чимбур
Комеса
рија
јат
т за избегли
це и миграци
је Републи
ке Србије
Комесари
избеглице
миграције
Републике
Србије

Задржавамо право да интервенишемо на преузетим текстовима у
случају концептуалних грешака.
Часопис је бесплатан

SUZA

1

УВОДНИК, Jована Марић – уредница

ОВАЈ БРОЈ ЈЕ МОРАО БИТИ
ДАНАС ПРЕД ВАМА
Прошло је тачно двије и по
деценије од највећег погрома
„српског народа у Хрватској.
Исто толико траје и борба породица несталих и погинулих
за одговорима, истином, правдом, као и молитвено сјећање
на страдале. Тек нешто к[раће
од свега тога, кроз овај часопис, трудили смо се да обавјештавамо о нашим активностима и актуелним догађајима
чланове „Сузе” и све остале
који желе да чују наш глас.
Часопис је као и удружење
претрпео много тога. Стицајем
околности, ни уредништво, ни
садржај, као ни учесталост излажења, нису исти као што су
били дуго година. Нажалост,
теме су нам остале исте, али
помака је све мање. Овај број и
ова страшна годишњица заслужили су да све, од теме до
корица и обима, буде богатије
него икада до сада. Али, свјесни смо да то није тако као што
смо свјесни и разлога за то. Тема несталих ни на локалном, а
камоли на глобалном нивоу
одавно више није међу важнијима. Незаинтересованост
се усљед проглашења глобалне пандемије само увећала. Упркос свему томе, овај
број је морао бити данас пред
вама. Због свих породица које
су се годинама бориле, због
свих оних који више нису са нама и због свега горе наведеног,
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овај број је данас, на најтужнију годишњицу, ипак ту.
Иако је већ годинама уочљив застој у ријешавању питања несталих, то је овог пута
добило потпуно поражавајући
облик. Није се десила ниједна
ексхумација, ниједна идентификација о којој смо могли писати у овом броју. Наше активности сведене су на обиљежавање тужних годишњица, а ни
то није могло бити у потпуности остварено, због већ поменуте пандемије (о томе више у
уводу председнице удружења
Драгане Ђукић). Не смијемо
ипак изоставити једну лијепу
иницијативу секретарке удружења Љиљане Радиновић да у
новим просторијама коначно
добијемо спомен собу која ће
бити мјесто сјећања, историјских чињеница, а вољели бисмо и мјесто неких нових сазнања. Радови на спомен соби
су у току и о томе пишемо у
овом броју.
Двије прородице
– сличне судбине
Тема броја се, наравно,
због датума сама наметнула. И
да ситуација није таква каква
јесте, за нас не би било важније теме којој бисмо посветили више страна. Овај пут жељели смо да избјегнемо штуру
статистику која говори много,
али се из године у годину по-

SUZA

навља. Хтјели смо да покажемо да иза тих бројки стоје
стварни људи и њихови нагло
прекинути животи.
Посјетили смо неколико породица са чијим вас судбинама овог пута упознајемо. Једна
је свог члана достојно сахранила, а друга још увек није. Двије
различите приче, сличне судбине, али са једном важном
разликом. Та важна разлика
наглашава неопходност бржег
ријешавања питања несталих
како би преживјели чланови
породица могли да сахране
своје најмилије прије него што
и сами изгубе борбу за живот,
не нашавши мир. Њихове приче оставили смо у аутентичном
облику, онако како су нам их
причали, као ненадмашно свједочанство, достојно неке будуће историјске грађе. Вођени
тиме и добронамјерним критикама које смо већинском одлуком усвојили, одлучили смо
да за сада не штампамо спискове погинулих и несталих, као
што смо то радили годинама
уназад. Уступамо мјесто причама које иза тих спискова
стоје.
Као што смо у ранијим бројевима започели тако и сада настављамо мало живљу комуникацију са нашим пријатељима
преко друштвених мрежа. Овог
пута поставили смо једно наиз-

УВОДНИК, Jована Марић – уредница
глед једноставно питање и
остали затечени различитошћу одговора. Промишљајући о
томе како је Крајина остала да
живи још само у свијести,
сјећању и пјесми Крајишника,
док се тај назив не користи
нигдје више у званичним медијима, хтјели смо да сазнамо
од вас: Шта је мени Крајина?
Добили смо многе занимљиве
и прије свега емотивне одговоре које смо без много дораде објавили у овом броју. Писали сте у стиху, у прози, потписани пуним именом и презименом, тако да сви виде или
готово анонимно. Нисмо инсистирали на форми, важно нам
је било да видимо у ком кутку
чувате сјећање на један заједнички простор и да ли је он
за вас нешто више од тога.
Замолили смо нашег дугогодишњег пријатеља и сарадника, историчара Милана Гулића да да свој осврт на двадесетпетогодишљицу страдања, али и момената када је и
сам, као дјечак, избјегао из
свог родног Бенковца. Захвални смо што се, као и увек,
одазвао нашој иницијативи.
Још једна наша дугогодишња сарадница, психолог,
Сања Драгић, подијелила је
први пут са читаоцима своје
искуство у раду са дјецом,
члановима породица погинулих и несталих. Кроз радионице и неформална дружења,
Сања је била свједок њиховог
одрастања и сазревања, па је
своје виђење њиховог пута

опоравка сажела у текст „Живот увијек нађе пут”.
Опростили смо се од нашег Книњанина који је завредео епитет легенде, не само
Книна него и Београда, па и
цијеле Србије, Илије Петковића. Његова сјећања на одрастање у Книну можете прочитати у овом броју.
На самом крају, једна лијепа и дирљива иницијатива
још једног пријатеља нашег
удружења, Слободана Мидића, који је са академским сликаром из Ниша Милованом
Пенковим Пенкасом, поклонио
двије слике збијега, од којих
једна носи назив „Суза”, по нашем удружењу. Посветили
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смо овом гесту странице нашег часописа, захвални и дирнути због слика, које већ красе
просторије нашег Удружења.
Мјесеци иза нас донијели
су доста неизвјесности, стрепње, али и неких лијепих прича попут горе поменутих иницијатива које дају наду, пружају нам утјеху и оснажују за
даље кораке. За породице никада није било лаких времена
нити ће бити, посебно за оне
који још трагају за посмртним
остацима својих чланова.
Због свих њих, све ове приче
и добре иницијативе данас су
пред вама.
Jована Марић
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ПОШАСТ ЗВАНА „КОРОНА” ПОРЕМЕТИЛА
ПЛАН АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
Први број „Сузе” који је изашао из штампе ове
године јесте управо број који је пред вама. Ни
њега не би било да нисмо добили средства на
конкурсу Комесаријата за избјеглице и миграције.
Сваки број припремамо са великом пажњом и
тимом који предано ради на припреми, без обзира што се не зна да ли ћемо имати средства за
штампу.
Година је почела уобичајено, организовали
смо парастос за убијене Србе у Равним Котарима и Малом Алану који је служен, традиционално, у цркви Светог Марка. За свештенство
цркве Светог Марка можемо само рећи да саосећају са породицама тугу и бол безусловно, већ
четврт века и тешко је изабрати праве ријечи којима бих могла описати подршку и разумјевање
које од њих добијамо.
Послије парастоса положени су вијенци на
спомен плочу у Ташмајданском парку. Сваке године је све теже наћи праве ријечи које би дале
утјеху присутнима, а са друге стране подстакле
на незаборав. Кад се на лицу присутних у свакој
бори може наслутити дубоко урезано, болно сјећање на догађаје и успомене које носе са собом.
Након 28 година нема ни једног оправданог
разлога који може објаснити здравом разуму зашто се тако морало све десити? Зар је боље данас имати пуста села и запуштена имања? Зар је
то боље него имати српске домаћине који су били
у том крају богати, како духом и културом, тако и
способношћу да од једног динара направе два?
Уосталом, они су своју спосоност доказали скућавајући по цијелом свијету, по ко зна који пут.
Групи познатих лица окупљеној око споменика, обратила сам се са неколико реченица износећи познату констатацију да су српски мученици
страдали само зато што је то тако неко пресудио,
мимо Божије правде, и да огњишта гдје су се они
и њихови преци вијековима рађали и умирали,
више не припадају њима.
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Пандемија вируса успорила реализацију
плана активности Удружења „СУЗА”
Навикнути да се проблематика несталих ријешава по принципу „крени – стани” и да сваки, и
најмањи помак иде са тешком муком и горчином
у устима, нисмо могли ни наслутили да може
бити и горе. То горе, дошло је у виду пошасти
зване „Ковид 19” која нас је приковала за куће од
марта мјесеца. Иако је два мјесеца био период
ванредног стања и на снази забрана кретања,
трудили смо се да са породицама будемо у свакодневном контакту. Могу вам рећи да је већина
тешко поднијела новонасталу ситуацију. Не зато
што се плаше смрти, обично кажу: - Ми који смо
остали без својих чланова породица, преживјели
усташе и оставили своје огњиште, бомбардовање, ма шта има што не можемо прегурати? Само
смо уморни од преживљавања, жеља нам је да
мало живимо - само мирно да живимо.
Првог маја ове године навршило се 25 година
од прогона Срба из западне Славоније, акције
хрватске војске назване „Бљесак”. Удружење
обично поводом тога догађаја организује парастос У Београду, а делегација породица одлази у
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Градишку. Ове године нас је годишњица затекла
у време ванредног стања и забране кретања. Тешко нам је пало што нисмо били у могућности да
се традиционално окупимо и заједно помолимо
за душе убијених у Цркви Светог Марка. Тога дана нам буде лакше кад заједно подјелимо нашу
тугу. Тако се најбоље разумијемо, без много ријечи, само су погледи довољни. Још је теже породицама које нису сахраниле своје чланове породица и немају гробно мјесто где могу да запале
свијећу. Посебно њима недостаје да се на годишњицу заједно помолимо и положимо цвјеће на
спомен плочу.
Ванредно стање промјенило начин
дјеловања организација и Удружења
Крајем априла и половином маја одржана су
два онлајн састанка Управног одбора Регионалне Координације удружења породица несталих
лица са простора бивше Југославије. Поражавајуће је да и у овом „Ковид” времену када нам се
свима исто пише, без обзира на националност, и
даље мислимо да смо само ми жртве, а да кривци сједе преко пута нас и припадају другом народу. Без обзира на новонасталу ситуацију, и даље
не размишљамо сви јединствено, као породице
несталих, без обзира на националност, тако да и
не можемо очекивати неки помак и резултат у
самом процесу.
Престанком трајања ванредног стања, од 11.
маја Удружење је поново отворило своја врата за
породице и почело са редовним активностима.
Једна од важнијих је обиљежавање 28. годишњице од злочина на Миљевачком платоу. У договору са породицама, по ко зна који пут смо се, преко
наше Комисије за нестала лица Владе Републике
Србије, обратили молбом Управи за заточене и
нестале Републике Хрватске, да се ексхумира
локација на Книнском гробљу у којој је сахрањено
12 лица, убијених на Миљевачком платоу, још
1992. године. Сваки пут смо, на упите о наведеној
локацији, добијали безсмислене одговоре, који
породицама нису прихватљиви. Тако и овог пута
нисмо поштеђени одговора без понуђеног ријешења: „Управа не посједује одговарајућу документацију која би упућивала на надлежност тијела за тражење у поменутом случају.” Подсјећања

ради, осам лица, од поменутих дванаест, налазе
се у Књизи тражења несталих лица Црвеног Крижа Републике Хрватске. Кад се иде по дојави, на
скривену локацију, што овдје није случај, истима
није потребна посебна документација. Како кажу,
то је на њиховој територији и тамо се налазе
„хрватски држављани”. У том случају потребна је
само добра воља, без „oдговарајуће документације”.
Поменута локација је само један од јасних
примјера где су познате све чињенице, (зна се
гдје су покопани посмртни остаци, породице су
дале крв ради ДНK-а анализе), потребно само
мало добре воље да се у кратком року посмртни
остаци ексхумирају, идентификују и предају породицама. Нажалост, то мало и даље недостаје
кад су српске жртве у питању.
Овог августа навршава се 25. година од страдања српског народа у војној акцији „Олуја”. Тема
броја часописа је посвећена управо том догађају.
Четврт вијека прође од велике трагедије према
српском народу, који је протјеран са својих вјековних огњишта. И даље су различити погледи на
поменуте догађаје док српски народ ових дана
оживљава сјећања и болне успоменаме. „Олуја”
је и даље злочин без казне, а у Хрватској се овај
догађај слави као најузвишенији чин слободе у
хрватском „Домовинском рату”.
Породицама несталих остаје да се надају да ће
доћи праведније вријеме у ком ће људски разум
надвладати и да ће породице коначно дочекати
дан када ће добити посмртне остатке својих најмилијих како би могли достојно да их сахране. Удружење ће бити ту да помогне у борби за остварење
основних људских права, да породицама пружа
психосоцијалну подршку да не одустају и да истрају, без обзира на ситуације које се намећу кроз све
ове године и отежавају процес тражења несталих
који се преспоро одвија, понајвише због политизације.
Нажалост, ситуација око пандемије вируса Ковида 19 која је захватила и успорила цијели свијет, успорила је и реализацију активности у нашем
удружењу. Због објективних околности, неизвјестан је план обиљежавања тужне годишњице од
највећег страдања и прогона српског народа из
Хрватске у двадесетом вијеку.
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СПОМЕН СОБА – СТРАДАЊЕ СРБА
У ХРВАТСКОЈ 1991–1995.
Упознај прошлост да би разумио будућност.
У просторијама удружења „Суза” у припреми је поставка спомен собе посвећене страдању српског народа у Хрватској и
борби породица за остварење њихових права.
Већ смо ушли у трећу деценију од завршетка рата на просторима бивше Југославије, а
многа питања произашла из тих
сукоба, важна за основна људска права, остала су неријешена. Једно од најважнијих је и питање несталих лица којег оптерећује бројка од преко 10 000
нерјешених случајева у региону.
Све је, на жалост, у раљама политизације која је обојена националним нетрпељивостима,
нема суочавања са злочинима,
а најгоре је што се жртве не третирају једнако.
Миленијумска генерација готово да и не препознаје проблем,
осим оних чије породице та мука
тишти. Послије распада Југославије, код новонасталих државица
у школама се о том рату код једних учи као о ослободилачком од
агресора, а код других о погрому
и етничком чишћењу, протјеривању и убијању народа са вјековних огњишта.
Многе породице које су се
суочиле са нестанком и губитком својих чланова још увијек
чекају да се сазна истина, да се
пронађу посмртни остаци њихових најмилијих како би их достојно сахранили. И све више
губе наду да ће се то десити.
Многи нису дочекали. Због еко-
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номских миграција, ради обезбеђења бољих животних услова, или смрти најближих рођака
несталих лица, губимо контакте
са породицама па је ажурирање
базе тражилаца јако отежано.
Његовање културе сјећања
је врло важно (меморијализација, парастоси, спомен собе, биљежење исповјести о судбинама) како би се боље разумјела
садашњост и будућност. Уосталом, право на сјећање је дуг
према свим жртвама које су
страдале у сулудим сукобима.
Борба за истину је тешка јер
је моћ медијских манипулација
дуго продирала у свијест јавности због неких прљавих глобалистичких циљева.
Незаборав за жртве ратова
деведесетих је један од циљева
удружења „СУЗА” и Спомен соба би требало да подсјећа посјетиоце, а посебно млађе гене-
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рације, да уоче какве су биле
размјере страдања људи и које
су посљедице тога страдања.
Борба чланова наших породица за истину, која траје три
деценије, кроз различите облике приказа, бар малим дијелом,
биће документована на једном
мјесту и доступна јавности.
У скромном простору од 25
квадрата, Спомен соба ће имати неколико цjелина:
Страдање, борба за истину,
борба за основна људска права
и психосоцијална подршка породицама.
Већ су изложене фотографије страдалих у ратовима деведесетих, са којима Удружење
располаже (више од 700 фотографија).
Припремамо документе и
фотографије погрома (о злочинима, спаљеним кућама, збјеговима).

АКТИВНОСТИ
Кроз документоване активности Удружења приказаћемо
начине борбе за остварење
основних људских права (Право
на сјећање, борба за убрзање
процеса тражења несталих,
апели за ексхумације и идентификације, помени за убијене,
психосоцијална подршка породицама у виду радионица и посјета, иницијативе за подизање
меморијалних споменика).
Породице су директно укључене у прикупљање и достављање и давање предлога за њихову презентацију у спомен соби.

Стална поставка спомен собе је наш мали допринос који
има за циљ показати колико је
важан незаборав за нестале и
погинуле, колико је важно да се
њихове судбине брже ријешавају. Желимо утицати на подизање свијести о догађајима из
деведесетих и истаћи важност
суочавања с прошлошћу. Желимо да се кроз презентацију схвати колико је бесмислен сваки
рат. Хоћемо де се прекине нит
мржње јер та мржња не би смијела пријећи на млађе генерације.

Што се десило - десило се.
Не поновило се. Заборавити не
смијемо, опростити можемо. Важно је схватити да нам је судбински одређено да живимо једни крај других, да смо ослоњени
једни на друге, да би се требали
поштовати без обзира на вјеру
или нацију. Нека то буде у миру.
Надамо се да ће Спомен соба, за који мјесец бити доступна
посјетиоцима у одређеним терминима.
Љ. Р.
Апел
Спомен соба удружења „Суза” биће наш мали меморијал, наш незаборав за жртве
рата у Хрватској, наша борба за истину и правду.
Апелујемо на чланове породица и пријатеље „СУЗЕ” да
се још активније укључе у
акцију прикупљања материјала (документи, фотографије...) и да нам својим сугестијама помогну у избору тог
материјала за поставку.

СЛУЖЕН ПАРАСТОС СРБИМА УБИЈЕНИМ
НА МИЉЕВАЧКОМ ПЛАТОУ
У цркви Светог Марка на
Ташмајдану у Београду 21. јуна, 2020. године, служен је парастос за 40 Срба које су
хрватске снаге убиле на овај
дан 1992. године на Миљевачком платоу код Дрниша, када
су за вријеме примирја упале у
ту зону, која је била под заштитом УН.

Парастос је организовало
Удружење породица несталих и
погинулих лица „Суза”, а присуствовали су предсједник скупштинског Одбора за дијаспору
и Србе у региону Миодраг Линта, предсједник Информационо
документационог центра „Веритас” Саво Штрбац и преживјели
чланови породица жртава.
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Предсједник Удружења „Суза” Драгана Ђукић изјавила је
Срни да су породице огорчене
јер Хрватска и даље дискриминише српске жртве и избјегава
да ексхумира посмртне остатке 12 неидентификованих људи убијених у том масакру.
Она је истакла да је поражавајуће за породице, које знају на
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какав монструозан начин су њихови најмилији страдали прије
28 година и колико су мучени, а
да и послије толико времена
траже минимум – да им се врате посмртни остаци и да врате
тим жртвама име и презиме.
Ђукићева је навела да је
Удружење „по ко зна који пут” у
сагласности са породицама путем Комисије за нестале Владе
Србије затражило од хрватских
власти да се локација на којој
се налазе на книнском гробљу
ексхумира и тијела уруче породицама.
Од хрватске Управе за заточене и нестале су, међутим,
20. марта добили одговор у којем се наводи да немају потребну документацију за надлежност те локације да би ексхумирали, што је још један чист
примјер опструкције и дискриминације српских жртава.
„По ко зна породице добијају бесмислен и неприхватљив одговор зато што се од
тих 12 лица њих осам налазе и
у књизи за нестала лица, коју је

у сарадњи са Црвеним крстом
издала управо та Управа за заточене и нестале и назива их
својим држављанима”, рекла је
Ђукићева.
Хрватске снаге су 21. јуна
1992. године напале положаје
српске територијалне одбране
на Миљевачком платоу у близини Дрниша, у заштићеној зони УН у присуству Унпрофора,
а епилог тог напада је 40 убијених Срба, од којих је већина
масакрирана након предаје.
Непосредно прије напада
био је постигнут споразум о
примирју како би се несметано
одржао дјечији фестивал у Шибенику.
Српско село Нос Калик срушено је до темеља и спаљено,

дио становништва је побијен, а
други интерниран на острво у
шибенском архипелагу.
Масакрирани Срби бачени
су у крашку јаму, а њихова тијела затрпана смећем, због чега
су, два мјесеца касније, када су
ексхумирани, посмртни остаци
жртава били у толико тешком
стању да њих 12 није могло бити идентификовано методама
које су се у то вријеме примењивале.
Тијела су још у заједничкој
гробници на Книнском гробљу,
а породице и даље чекају на
ексхумацију и идентификацију.
За злочин на Миљевачком
платоу, без обзира на постојање обиља валидних доказа,
који су достављени свим релевантним домаћим и међународним организацијама и институцијама које се баве заштитом
људских права и ратним злочинима, нико није процесуиран
пред Хашким трибуналом.
РТРС- Срна
У маленом селу Шеовица У

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 348 СРБА УБИЈЕНИХ
У АКЦИЈИ „МАСЛЕНИЦА”
У Цркви Светог Марка у Београду 22. 01. 2020. служен је парастос за 348 Срба, међу којим
и троје дјеце, убијених прије 27
година у агресији хрватских снага на јужне дијелове Републике
Српске Крајине /РСК/ током
акције „Масленица”.
Међу убијенима у тој акцији
1993. године било је 55 цивила
од којих троје дјеце до 12 година и 34 жене.
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Представник Удружења породица несталих и погинулих
лица „Суза” са сједиштем у Београду, Драгана Ђукић рекла је
да још нико није одговарао за
тај монструозан злочин који је
имао за циљ етничко чишћење
тог подручја.
– Људи који су страдали били су криви само зато што су били Срби, а акција је била спроведена с циљем да се етнички
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очисте насеља и чисто српска
села, као и неколико мјешовитих – рекла је Ђукићева.
Према њеним ријечима, циљ
акције је био да се српске породице протјерају и никада више не врате на своја огњишта.
– Нажалост, тај циљ је
остварен и данас те породице,
углавном, живе у трећим земљама, а веома мали број се
вратио на своја огњишта јер

АКТИВНОСТИ
просто ту немају никаву будућност – рекла је Ђукићева.
Документационо-информациони центар Веритас саопштио је јуче да је агресија извршена на заштићену зону УН и
пред очима многобројних припадника Унпрофора и да нико
до није процесуиран за злочине
над Србима.
Међу жртвама је било 65 добровољаца са простора Србије
и БиХ, који су дошли на Равне
Котаре да заједно са домицилним Србима бране њихова вјековна огњишта.
Од укупног броја жртава до сада је расвијетљена судбина 337
лица, док се на евиденцији несталих води још 11, од којих шест цивила, међу којима три жене.
У збјеговима је у наредних
неколико мјесеци умрло још
165 лица, углавном старије популације.
Највише су страдала српска
села Ислам Грчки, Кашић и

Смоковић, као и етнички мјешовита села Мурвица, Црно, Земуник Горњи, Пољица и Ислам Латински.
Срби из тих села су убијени,
прогнани или одведени у затворе и логоре, а њихова имања су
опљачкана и уништена, док су
културни споменици, гробља и
цркве девастирани, оскрнављени или порушени.
Веритас је навео да су међу
тим објектима били двори Стојана Јанковића у Исламу Грчком са малом Црквом Светог
Георгија која је освештана
1675. године, у којој је сахрањен познати књижевник Владан Десница, те цркве Светог
Георгија у Смоковићу и Светог
Илије у Кашићу које су освештане 1567, односно 1872. године.
Из ових равнокотарских села протјерано је више од 10.000
Срба који су се раселили широм свијета.

Један од тежих злочина првог
дана агресије десио се на превоју
Мали Алан на Велебиту, у близини осматрачнице Унпрофора, када су припадници хрватске специјалне полиције „Алфе” из
засједе убили и масакрирали 22
припадника Српске војске Крајине /СВК/ са подручја Грачаца.
Уз чланове породица и пријатеље страдалих парастосу је
присуствовао и предсједник Одбора Скупштине Србије за дијаспору и Србе у Региону, Миодраг Линта.
„РТРС-Срна”

АКТУЕЛНОСТИ

ПОМЕН СТРАДАЛИМ СРБИМА У ХРВАТСКОЈ АКЦИЈИ „БЉЕСАК”
Обиљежавање 25 година од
егзодуса 15.000 Срба из западне Славоније у хрватској војнополицијској акцији „Бљесак” почело је 1. маја 2020. у Градишци без присуства грађана због
ванредног стања изазваног епидемијом вируса корона и забране масовног окупљања.
– У ријеку Саву код моста у
Градишци спуштени су вијенци
у знак сјећања на све убијене и
прогнане Србе из западне Славоније током хрватске војно-полицијске акције „Бљесак” 1995.
године.
Вијенце у ријеку Саву спустили су предсједник Републи-

ке Српске Жељка Цвијановић,
члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, министар рада и
борачко-инвалидске заштите
Душко Милуновић, градоначелник Градишке Зоран Аџић, те
представници Срба избјеглих из
западне Славоније.
Претходно су положени вијенци на спомен-плочу српским
жртвама из западне Славоније,
а одржан је и помен страдалим
Србима у хрватској акцији „Бљесак”.
Хрватске војно-полицијске
снаге 1. и 2. маја 1995. године
извршиле су акцију „Бљесак” на
западну Славонију, која је била
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зона под заштитом УН, ђе су
убили 283 Срба, укључујући 114
цивила, међу којима 56 жена и 8.
дјеце. У акцији је протјерано
15.000 Срба.
„РТРС-Срна”
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ПОМЕН ЗА СТРАДАЛЕ СРБЕ У БЉЕСКУ
У западнославонским местима Шеовица, Окучани и Медари 1. маја 2020. је одржан помен на српске жртве које су настрадале
пре тачно четврт века у акцији Бљесак
У маленом селу Шеовица крај
Пакраца одржан је помен за
страдале мештане, углавном
децу и старце, убијене 1. маја
1995. године на локалном фудбалском игралишту.
– Данас су први пута након
25 година српске институције у
Шеовици обележиле страдање
цивила, пре свега деце и стараца, поштујући мере штаба цивилне заштите. На овај начин
желимо да упознамо јавност са
злочином који је и даље остао
непроцесуиран и који је и даље
непознат у широј јавности, па и
овде, на локалу. Ми поштујемо
све жртве које су невино страдале на овом подручју. Рат је
иза нас, окренути смо према будућности, али сматрамо да жртве заслужују једнак третман,
пре свега правосудних тела –
појашњава заменик градоначелнице Пакраца и председник
Већа српске националне мањине Пожешко-славонске жупаније Никола Ивановић.
Обележавање је прошло
веома мирно, без пратње полиције и без икаквих инцидената.
– Обично се после наших
молитвених сећања и комеморација цивилних жртава из прошлога рата, увек огласе разна
бранитељска удружења која
морају да одраде оно што је у
њиховом домену. Ми нисмо
ништа учинили да би дошло до
некаквих саопштења или поновне појаве лоших односа у
локалној заједници. Пажљиви
смо, сећамо се искључиво ци-
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вила и надамо се пре свега да
ће свака жртва бити само то,
жртва. Тешко је говорити о броју страдалих јер бројке знају и
да преваре. Желимо жртве
страдања да сачувамо од заборава – закључује Ивановић.
Помен на страдале одржао
је протојереј ставрофор Ђорђе
Теодоровић. Уз Ивановића,
присутни су били и председник
ВСНМ-а града Пакраца Милан
Kозловић, председник ВСНМ-а
града Липика Дарко Дерењ и
пакрачка већница СДСС-а
Мирсада Поповић Дамјановић.
У Окучанима паралелно
одржане српска и
хрватска комеморација
Злочини великих размера
догодили су се у Шеовици, Медарима, Пакленици, Трнаковцу, Бенковцу, као и у селу Нова
Варош између Окучана и Босанске Градишке. То су места
где су људи страдали на монструозне начине, страдале су
читаве фамилије, а за то нико
није осуђен, чак ни на симболичан начин.
У спомен на жртве рата у
западној Славонији од 1991.
до 1995. године, у храму Светог великомученика Димитрија
у Окучанима, одржана је света
литургија и молитвени помен.
– Данас је одржан парастос
пошто је договорено са полицијом да због актуелне ситуације не буде великог окупљања, док ће се сутра у храму у
Окучанима одржати централно
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молитвено сећање на страдале у западној Славонији које ће
служити епископ славонскопакрачки Јован. Kако нисмо
имали дозволу полиције за већа окупљања, на парастосу су
били присутни само свештеници и неколико мештана – прича
заменик начелника општине
Окучани и председник локалног општинског ВСНМ-а Синиша Мартиновић.
Вест која је данас изазвала
велику пажњу у хрватским медијима је да је председник Републике Хрватске Зоран Милановић због неколико људи који
су носили мајице ХОС-а са натписом „За дом спремни” напустио комеморацију хрватским
жртвама „Бљеска” која се истовремено са парастосом у православном храму одржавала
нешто даље у истом месту.
„Пада киша, небо се
отворило као да и оно
плаче за жртвама”
Након парастоса у Окучанима, локални српски представници власти упутили су се у
оближње село Медаре које је
на данашњи дан пре 25 година
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највише страдало, а побијено
је 29 мештана.
– Придржавали смо се прописане дистанце, било нас је
двадесетак. Одржали смо парастос у капели па смо положили венце на споменику. Пада киша, небо се отворило као
да и оно плаче за жртвама.
Није било никаквих инцидената, све је регуларно прошло,
иако је у оближњим Окучанима
паралелно одржана комеморација за хрватске жртве, па смо
били опрезни – прича о парастосу српским жртвама у Медарима заменица начелника
општине Драгалић у чијем се
саставу налази и село Медари
Ранка Милојковић.
Неколико година након почињених злочина, званичном
обдукцијом доказано је да су
жртве биле масакриране.
– Међу жртвама је било и
троје масакриране деце. Имали смо у селу сведоке, а међу
њима је једна жена која је још
жива, који су сведочили да су,

на извлаче жртве из куће и
окрећу лешеве потрбушке. Видело се на деци и жртвама да
су заклани. Сваки први мај ми
је тежак, јер сам и сама живела
тик уз Саву у Новој Градишки
из које сам једва изашла – говори Ранка за наш портал.
У медарској капели се једном месечно помињу жртве
Бљеска, док је православна
црква порушена. У селу постоји „Kоло српских сестара”
са двадесетак чланица, а сваке године, треће недеље после
Васкрса, обележавају славу
Сестара мученица.
Према евиденцији Документационо-информативног центра „Веритас” у овој операцији
животе је изгубило 283 особе,
углавном српске националности, а за само 36 сати свој дом
је изгубило преко 15.000 Срба.
кад су их другог маја као цивилно становништво истерали
из кућа према Новој Градишки,
видели како починиоци злочи-

„SRBI.HR” INFORMATIVNI PORTAL
(Душан Велимировић)

ОДРЖАН ПОМЕН ЖРТВАМА У ОПЕРАЦИЈИ
БЉЕСАК У МАНАСТИРУ KРУШЕДОЛ
Избегли Срби из Западне
Славоније су у манастиру
Kрушедол запалили свеће и
одржали помен жртвама
акције „Бљесак” из маја
1995. године, када је из својих домова протерано становништво тог дела бивше
Републике Српске Kрајине.
Због мера прописаних у
борби против КОВИД-19, у
порти манастира је био мањи
број људи него претходних го-

дина када се на том месту одржава црквено-народни сабор
"Kрушедолска звона".
Из тог разлога изостао је и
пригодан културни програм,
као и традиционална Kрушедолска беседа.
Литургију у манастирској
цркви служио је епископ сремски Василије, а саслуживали
су свештеници из ове епархије
Српске православне цркве.
„Бета”
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УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
ОБИЉЕЖАВА 30 ГОДИНА РАДА
Удружење Срба из Хрватске основано је 1990. године
као невладина, нестраначка и
друштвено-хуманитарна организација, са основним циљем
да ради на очувању културне
баштине Срба поријеклом из
Хрватске, њихове традиције и
обичаја.
Оснивачка скупштина Удружења одржана је 28. јуна 1990.
на Видовдан, у Центру „Сава” у
Београду.
У протеклом периоду Удружење је било ангажовано на
прикупљању и слању хуманитарне помоћи на угрожена подручја.
Нешто раније у Kрајини (Kистање, код Манастира Kрка)
основано је Српско културно
друштво „Зора” са сличним
програмским опредељењем и
тежиштем на културним активностима.
Kрајем 2001. године ове
двије организације, свјесне
расцјепканости избјегличких
удружења, започињу заједничку акцију на обједињавању активности завичајних и сличних
клубова, координацији њиховог рада и подстицању заједништва.
Удружење је организовало
већи број расправа, научних
скупова и округлих столова
који су врло реално и аргументовано износили чињенице о
стању и положају српског народа у Хрватској, егзистенцијалну проблематику избјегличке и
прогнаничке популације, предлоге за рјешења итд.
Одлуком Скупштинског одбора за Србе Скупштина Србије и
Kомесаријата за избеглице Ре-
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публике Србије, Удружење дјелује као координатор завичајних
удружења, клубова и других избјегличких асоцијација са подручја Славоније, Kордуна, Баније,
Лике и Далмације.
Да би се овај сложени посао
могао што успјешније обавити
формирана су четири одбора:
Одбор за културу и информисање, Одбор за привреду, Одбор за избјеглице и Одбор за
сарадњу са невладиним и владиним организацијама, са СПЦ
и Србима у дијаспори.
У оквиру Одбора за културу
делује Српско културно друштво „Зора” као издавач, организатор ликовних дјелатности и
будни чувар традиције далматинских и других крајишких
Срба.
Зора је заједно са Удружењем издавач и суиздавач више
од 150 књига, часописа и каталога. Затим заједно су заштитили стотине икона из далматинских православних цркава и
сачували умјетнички фонд Манастира Kрка.
Удружење је од свог оснивања улагало напоре на очува-
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њу културних посебности и
идентитета с намјером да се
на културном плану те посебности што дуже очувају. Посебно је присутна брига за споменичку баштину која није
адекватно заштићена и пријети
опасност од њене даљње девастације и пропадања.
Приоритетан задатак у
овом моменту је евиденција и
документација културног блага
српске провенијенције које се
налази на подручју Републике
Хрватске.
Удружење обиљежава све
значајније датуме који су везани
за страдање Срба за вријеме посљедњег грађанског рата у
Хрватској. Да би се јавност упознала са чињеницама Удружење
је покренуло едицију „Грађански
рат у Хрватској 1991-1995”. До
сада је објављено петнаест бројева зборника са радовима не само научних радника него и самих
учесника тих догађаја што едицији даје документарни значај.
Организација изложби са
разном тематиком је приоритетан задатак.Традиционално се
организује Крајишки ликовни
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салон као једина културна манифестација која је преживјела
ратно страдање и прогон Срба
из Хрватске. Циљ Удружења
је да се информише и домицилно становништо са културним вредностима које су собом
донијели избјегли и прогнани
Срби из Хрватске.
Преко традиционалне манифестације „Дани Крајишке
културе” Удружење чува фолклор, обичаје и традицију завичаја. У том правцу координира
активности културно-умјетнич-

ких друштава која су основана
у избјеглиштву и дјелују у оквиру Завичајних удружења. Удружење се укључило као суорганизатор већ традиционалне
манифестације „Дани културе
Срба у Хрватској”, у организацији СКД „Просвјета” која се
сваке године организује
у
Хрватској.
Удружење је такође суорганизатор традиционалне манифестације Крајишки црквенонародни Свесрпски сабор „Крушедолска звона”, који се сваке

године организује код манастира Крушедол на Фрушкој Гори.
За ових 30 година од свог
оснивања Удружење Срба из
Хрватске потврдило је своју
оправданост кроз конструктивну сарадњу са свим институцијама у Србији које дјелују на
помоћи избјеглим и прогнаним
Србима из Хрватске било да је
у питању интеграција или повратак у стари завичај.
Милојко Будимир

ЧЕКАЈУЋИ ЗАКОН О ПРИНУДНО
НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА
(У нади да нећемо чекати Годоа)

Иако су се током 90-их година
на територији бивше Југославије
и на територији Републике Србије, као последица ратова, догодила масовна страдања и нестанци грађана, иако је Република Србија још почетком 2011. године ратификовала Међународну конвенцију о заштити свих лица од принудних нестанака („Сл.
гласник РС – Међународни уговори”, бр. 1/2011), њен правни систем до данас не познаје категорију принудно несталог лица као
жртву, нити по том основу права
породица принудно несталих.
Имајући у виду закључне
примедбе Комитета за присилне нестанке УН у вези са Ини-

цијалним извештајем Републике Србије о примени Међународне конвенције о заштити
свих лица од присилних нестанака, усвојене на свом 135. састанку, одржаном 12. фебруара
2015. године, у Женеви, које се
односе на правну ситуацију несталих и њихових породица у
Републици Србији, Комитет са
забринутошћу констатује: „да
национални правни оквир неадекватно решава правну ситуацију несталих лица чија судбина није разјашњена, као и њихових породица, у областима
као што су социјална заштита,
финансијска питања, породично
право и имовинска права, те
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препоручује да Република Србија усвоји неопходне законске мере у циљу успостављања процедуре за добијање изјаве о одсуству као резултата присилног
нестанка. Да би се адекватно
одговорило на правну ситуацију
несталих лица и њихових породица, потребно је ускладити домаће законодавство са овим
примедбама”.
Координација испунила
своју обавезу
Како важећи правни поредак Републике Србије не препознаје принудно нестало лице
као правну категорију, породице жртава ради остварења би-
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ло ког права чињенично везаног за принудно несталог члана, морају нестало лице прогласити умрлим, што је са етичког и правног становишта недопустиво.
Сазнања да поједине државе
у Региону (на пр. Хрватска), и данас, више од 25 година од престанка ратних дејстава, имају
живу законодавну активност у
погледу доношења закона о несталима, као и стање чињеница
у вези ове проблематике, када је
реч о држављанима Републике
Србије, питање системског законског уређења проблематике
принудно несталих лица и данас
чине изузетно актуелним.
Координација српских удружења породица несталих, убијених и погинулих лица са простора бивше Југославије (у даљем
тексту: Српска координација),
као кровна организација која окупља више од 60 удружења породица, од свог оснивања, већ готово деценију и по, у центар активности поставила је борбу за
законским и системским уређењем најтежих питања ратног наслеђа на простору бивше Југославије – питање несталих лица
и свих повезаних проблема у вези с тим. У том погледу, Српска
координација је израдила Модел
закона о принудно несталим лицима и правима њихових породица, као предложак за законодавну иницијативу надлежним
органима Републике Србије, који
до сада нису показали интерес
за доношење овог закона.
Модел закона о принудно несталим лицима и правима њихових породица, настао је као резултат радног састанка делегације Координације српских удружења породица несталих, убијених и погинулих лица на простору бивше Југославије, са председником Републике Србије, гос-
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блику Југославију, оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на Косову и Метохији у периоду од 1. 1. 1998. до 20. 3. 2004.
године, чији је нестанак пријављен
Комисији за нестала лица Владе
СРЈ, односно Владе Републике
Србије, до ступања на снагу
овог закона или чији је нестанак
пријављен Комисији за нестала
лица у складу са овим законом;

подином Александром Вучићем,
одржаним 2. септембра 2019. године. На том састанку, Председник је подржао доношење Закона о несталим лицима и затражио да представници Координације доставе Модел закона о несталим лицима. Дана 11. октобра
2019. године, Српска координација доставила је Модел закона
о принудно несталим лицима и
правима њихових породица, чиме је извршила обавезу преузету на поменутом радном састанку са председником Републике.
Усвајањем закона, била би једним системским законом регулисана бројна питања, која су данас
уређена у различитим подзаконским и законским прописима, а
један значајан број питања, која
данас нису правно регулисана или
су подрегулисана, био би по први
пут законски регулисан. Примера
ради, до данас нису законом регулисане следеће категорије, а које
се Моделом закона обухватају:
ПРИНУДНО НЕСТАЛО ЛИЦЕ –
је лице о коме, у складу са међународним стандардима и овим
законом, чланови породице немају никаквих вести о томе да ли
су у животу, а нестала су у ратовима на простору бивше Југославије од 1990. до 1995. године и у
агресији НАТО на Савезну Репу-

SUZA

– ЧЛАН ПОРОДИЦЕ ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ ЛИЦА;
– МИНИМАЛНИ ПОДАЦИ О
ПРИНУДНО НЕСТАЛОМ ЛИЦУ;
– ПРЕТПОСТАВКА О ЖИВОТУ
ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ ЛИЦА –

предпоставља се да су жива
док се не пронађе место сахране несталог лица или док се
нестало лице не прогласи умрлим у складу са прописом
којим се уређује проглашење
несталог лица за умрло и доказивање смрти;
– ПРАВО НА ИСТИНУ - основно право чланова породице
принудно несталог лица је да
им се омогући сазнање о месту
боравка или пребивалишта несталог члана породице или
проналажење његових посмртних остатака ради достојне
сахране, као и да буду упознати
са околностима нестанка или
смртног страдања;
– ПОСТУПАК ТРАЖЕЊА ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ ЛИЦА – по-

кретање поступка, субјекти овлашћени за покретање поступка тражења у случају да постоје
чланови породице принудно несталог, као и у случају да не постоје или нису у животу, садржај
пријаве;

– ПРИКУПЉАЊЕ САЗНАЊА О
ПРИНУДНО НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА;
– ЕКСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ
ОСТАТАКА ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ
ЛИЦА;
– ОБРАДА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ ЛИЦА;
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– ЗАВРШЕТАК ПОСТУПКА ТРАЖЕЊА ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ ЛИЦА;
– ЧУВАЊЕ И САХРАНА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ПРИНУДНО
НЕСТАЛОГ ЛИЦА;
– ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИНУДНО
НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА;
– ЕВИДЕНЦИЈА О ЕКСХУМИРАНИМ ИДЕНТИФИКОВАНИМ И НЕИДЕНТИФИКОВАНИМ
ПОСМРТНИМ ОСТАЦИМА ПРИНУДНО
НЕСТАЛИХ ЛИЦА;
– ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПРИНУДНО НЕСТАЛИХ ЛИЦА (СЕКТОР МИНИСТАРСТВА ЗА
РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА, ИЛИ алт.
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ТРАЖЕЊЕ ПРИНУДНО НЕСТАЛИХ ЛИЦА
И БРИГУ О ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА);
– ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТИ
КОМИСИЈЕ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;
– САРАДЊА СА ОРГАНИМА И
МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ АП КиМ И СА ОРГАНИМА ДРУГИХ ДРЖАВА, МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА;
– САРАДЊА И ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ПОРОДИЦА ПРИНУДНО
НЕСТАЛИХ ЛИЦА;

– ПРАВА ПОРОДИЦА ПРИНУДНО НЕСТАЛИХ ЛИЦА (право на новчану сатисфакцију и друга неновчана
права, законска гаранција стечених
права по ранијим прописима итд.);
– ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА ПРИНУДНО НЕСТАЛОГ ЛИЦА.

Међутим, од 11. октобра 2019.
године, до седнице Управног одбора Српске координације, одржане 19. фебруара 2020. године,
није било никаквих информација
да ли је у вези текста Модела закона о принудно несталим лицима и правима њихових породица,
било шта предузето. На поменутој седници Управног одбора једногласно је одлучено да се Српска координација обрати председнику Републике, како би се у
законодавној радњи кренуло са
мртве тачке, као и да се о насталој ситуацији обрати медијима.
Већ 20. фебруара, Шеф кабинета
председника Републике, господин Ивица Којић, са свог службеног меила, послао је одговор на
мејл Српске координације, следеће садржине: „Поштовани, Закон
пролази кроз све државне институције надлежне за ово врло важ-

но и осетљиво питање. Молим за
стрпљење и разумевање, јер је
председник потврдио да ће обећање дато Вама и Вашим колегама бити испуњено. Хвала. С поштовањем, Ивица Којић.”
У међувремену, десила се
пандемија изазвана вирусом
„Корона”, а десили су се и избори за посланике Народне скупштине. Закон о принудно несталим лицима и правима њихових
породица је и даље на чекању.
Право је и обавеза Српске
координације, према породицама
које представљамо, да на наведена и остала многобројна питања тражимо решења и одговоре
од надлежних институција. Стога,
подсећајући на изричиту подршку
и сагласност председника Републике, господина Александра Вучића, да се крене у поступак израде и доношења Закона о принудно несталим лицима и правима
њихових породица, настављамо
нашу борбу, очекујући да се однос старе-нове извршне и законодавне власти промени.
Душко Челић, dr.sc.iur.
Председник Српске координације
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АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИЈЕ
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ „КОВИД 19”
Регионална Координација удружења породица несталих лица са
простора бивше Југославије чије је
сједиште у Сарајеву ове године, у
вријеме пандемије вируса „Ковид
19” одржала је два онлајн састанка на којима су се чланови Управног одбора договарали о заједни-

чим активностима и будућем дјеловању Регионалне координације
(РК). (Удружење породица „СУЗА”
је чланица ове Координације)
Договорено је:
Регионална координација ће
државним институцијама (ДИ) у
Региону послати упит да обавје-
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сте о разултатима свог рада у
протеклих годину дана. У вези с
тим Регионална координација
(РК) од истих тражи:
– Да се доставе информације
о евентуално утврђеним или препознатим новим механизмима за
убрзање процеса рјешавања суд-
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бина несталих лица током 2019.
године (законски акти, споразуми,
протоколи, институције, нове методе за тражење и лоцирање
појединачних и масовних гробница).
– Да се види на који начин РK
може допринијети убрзању процеса рјешавања судбина несталих лица уопште?
РК ће од надлежних институција ће затражити да доставе одговоре на питања:
– Kоји су разлози због којих
Регионална листа још увијек није
објављена, те на који начин РK
може допринијети да Регионална листа буде објављена у што
скоријем времену?
– Информације о евенутуалним проблемима и потешкоћама
на које се наилази током рада на
терену или у размјени информација са представницима ДИ других држава, представницима удружења, институција и др.
На састанку је договорено да
се сачини саопштење за јавност

о активностима и начину рада
Управног одбора Координације
током трајања ванредне ситуације изазване пандемијом КОВИД-19 и да се исто упути према
медијима након истека рока за
достављање повратних информација од стране ДИ;
Да се утврди план рада за
2020. годину и начин прилагођа-

вања ванредној ситуацији изазваној пандемијом вируса.
Приликом планирања пројектних активности, констатовано је
да се све чланице требају придржавати званичних упута земље
у којој се активност реализује због
ванредне ситуације.
Драгана Ђукић

ТЕМА БРОЈА – Увод

ЧЕТВРТ ВИЈЕКА ПОРОДИЦЕ СУ БЕЗ ОДГОВОРА
Животне приче и дух народа који памти
Кад год се приближи тај четврти
август, сви у Удружењу „Суза” су у
посебној приправности. Брига око
организације догађаја којима се
обиљлежава годишњица, парастос
на коме се окупи неколико стотина
људи, излазак у сусрет медијима,
све то стављамо у први план, а тугу
и право да на тренутак застанемо и
мисли усмјеримо на све страдале,
нестале и њихове породице, на нас,
све то остављамо за неко друго
вријеме. Исто тако, сваке године
објављујемо статистику о броју погинулих, несталих, броју срушених
кућа, оскрнављених цркава... бро-
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јеви који говоре много, а значе мало. Како у бројеве ставити оно што
је свако понио са собом тог августа
прије двадесет пет година? Сваку
зебњу, сузу, страх од непознатог?
Како „нумерисати” сјећање на дјетињство и одрастање у посве јединственом и живописном простору?
Како и коме објаснити тај миље, карактер људи и колико све то недостаје?
Отргнути људе из рељефа
Динаре, Славоније, Лике, као да
то није ништа, а све је! Као да четворогодишња ратна мука није
била сама по себи довољна него
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-ај сад се снађи. И снашли су се.
Некада асимилацијом са локалним становништвом, а чешће
прављењем микросвијета у коме
и даље обитава дух Крајине. Том
духу који се не да ни онда када
бисмо га ми можда и пустили од
нас, посветили смо значајан дио
теме овог броја. О њему сте писали управо ви, којима тај дух без
поговора припада.
Нашем пријатељу, историчару Милану Гулићу понудили смо
да као научник, једнако и као
Крајишник да свој осврт на поражавајућу годишњицу којом оби-
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љежавамо двадест пет година
постављања многих питања и исто толико дуг период недобијања
ниједног вриједног одговора.
Тема нашег броја није годишњица, она је у наслову. Тема су
сада и увијек наши људи. Ведри,
а сјетни, причљиви, а замишљени, аутентичног смисла за хумор,
са осмјехом на лицу и сузом у оку.
То је народ који не заборавља чак
и када би хтио, увијек са собом
носи своју тугу једнако као и срећу. Том честитом народу немирног духа, животима који причају
хиљаду прича, њима посвећујемо
тему овог броја у знак захвалности што памти.
Јована Марић

25 ГОДИНА ОД АГРЕСИЈЕ ХРВАТСКИХ ОРУЖАНИХ
СНАГА НА ЗАПАДНИ ДИО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КРАЈИНЕ У ОПЕРАЦИЈИ „ОЛУЈА”
Распад Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) пратили су крвави
ратови, који су, у мањем или већем обиму, захватили њених пет
(социјалистичких) република и
једну аутономну покрајину. Иако
је оружаних сукоба мањег обима
било у Словенији, Србији и Македонији, нешто веће борбе су
вођене на Косову и Метохији,
најобимнији и најстрашнији сукоби захватили су Хрватску и Босну и Херцеговину (БиХ). Управо
су ратови у те двије дотадашње
југословенске републике синоним за оружане сукобе који су
слиједили распад социјалистичке југословенске заједнице. Иако
смо имали назнаке сукоба током
1990, Грађански рат у Хрватској
почео је у прољеће 1991, када су

забиљежени први оружани обрачуни у Пакрацу, на Плитвицама
и у Борову Селу. Са друге стране, рат је захватио Босну и Херцеговину у прољеће 1992, иако
је назнака сукоба било у јесен
1991.
Година 1995. је била
година расплета оружаних
сукоба у Хрватској и Босни
и Херцеговини
Ратови у Хрватској и БиХ почели су у различито вријеме, одвијали су се другачијим интензитетом и динамиком, али су завршени у слично вријеме. Година расплета за оба оружана сукоба, која су све вријеме била
тијесно повезана, била је 1995.
Расплет је почео 1. маја када су
хрватске оружане снаге у Опера-
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цији Бљесак успоставиле контролу над дијелом западне Славоније, који је био у оквирима Републике Српске Крајине (РСК).
Охрабрена тим успјехом, Хрватска је планирала операцију већег захвата и одлучан ударац на
Крајину. Да се ближи расплет би-
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ло је јасно свима који су имало
промишљали, анализирајући само медијске написе. У првом
обраћању јавности, нови начелник Главног стожера Хрватске
војске (ХВ) генерал Звонимир
Червенко најавио је да ће Хрватска наставити да води рат и да
„постоје планови слични Бљеску”. Чак је и србијанска штампа
писала: „Главно питање које
ових последњих врелих јулских
дана заокупља многе житеље
Хрватске не почиње више са да
ли, него са када – када ће хрватска војска кренути на Крајину.” И
специјални изасланик генералног секретара Уједињених нација (УН) Јасуши Акаши рекао је,
послије разговора са предсједником Републике Хрватске Фрањом Туђманом, поткрај јула „да
је Хрватска спремна за напад”.
Послије узалудног прихватања свих захтјева од стране
предсједника Владе РСК Милана Бабића у Амбасади Сједињених Америчких Држава (САД) у
Београду 2. августа и пропасти
нове рунде преговора у Женеви
3. августа, хрватске снаге су 4.
августа покренуле Операцију
Олуја, која је била далеко већег
обима и ширег захвата него све
претходне акције (Оркан ʼ91, Откос 10, Папук ʼ91, Миљевачки
плато, Масленица, Медачки џеп,
Бљесак). Тада се на удару нашао читав западни дио РСК, тј.
подручје Сјеверне Далмације,
Лике, Кордуна и Баније. Силина
којом је тога јутра нападнута
Српска Крајина није остављала
много наде за одбрану, а њена
лоша међународна позиција ни
за, евентуално, заустављање
офанзиве дипломатским путем.
Без стварне подршке од стране
Војске Републике Српске (ВРС)
и Војске Југославије (ВЈ), слабашна Српска војска Крајине
(СВК) није могла да пружи дуготрајни отпор здруженим снагама
Хрватске војске, Армије Репуб-
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лике Босне и Херцеговине (АРБиХ) и Хрватског вијећа обране
(ХВО). На подручју које су годинама потресали немаштина, криминал, политичке иборбе, расуло институција у покушају, деморализација је брзо наступила, па
је до вечери, притиснуто страховитим артиљеријским дејствима
и уплашено за очување минимума сигурности, становништво
кренуло у егзодус. У пријеподневним сатима 5. августа Хрватска
војска је ушла у дотадашњу престоницу РСК – Книн. За то вријеме, непрегледна избјегличка
колона кретала се несигурним
путевима Републике Српске и
даље према Србији и Југославији.
Другог дана Операције 5. августа, осим у Книн, хрватске
снаге су ушле у Дрниш, Бенковац, Обровац, Грачац и Плашки. Трећег дана Операције, 6.
августа, када је висока хрватска
државна делегација шетала
улицама дотадашње крајинске
престонице, пали су Кореница,
Слуњ, Глина, Петриња и Костајница. Четвртог дана дејстава 7.
августа, хрватске снаге су заузеле Доњи Лапац, Крњак и Војнић, а
министар обране Гојко Шушак је
саопштио да је Операција Олуја
завршена.
Пораз Српске војске Крајине
симболично је означила предаја
њеног 21. корпуса, која је потпи-
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сана 8. августа недалеко од Топуског. Тим документом је договорено безбједно извлачење остатака војске и полиције, као и великог броја цивила, који су се сви
заједно нашли у окружењу. Већином се радило о српском народу
са Кордуна, који није успио да се
евакуише, услијед пробијања одбране на Банији и дејстава Петог
корпуса АРБиХ, који је садејствовао Хрватској војсци на том
дијелу фронта. Тек пошто је евакуација почела, хрватске снаге су
9. августа успоставиле контролу
на Вргинмосту и Двору на Уни.
Операција Олуја –
завршна операција
етничког чишћења српског
народа у Хрватској
Операција Олуја довела је
до протјеривања готово цјелокупног српског становништва са
подручја Сјеверне Далмације,
Лике, Кордуна и Баније. У прогонство је отишло, према различитим процјенама, између
220.000 и 250.000 људи. Управо због тога, август 1995. представља завршну епизоду етничког чишћења српског народа
у Хрватској у вријеме рата који
је пратио распад „друге” југословенске државе. Тада је у само неколико дана протјерана
барем трећина од укупног броја
Срба у Хрватској, према попису
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из 1991. С обзиром на величину
захвата и трајне посљедице, са
сигурношћу можемо рећи да се
ради о једном од највећих ратних злочина у Европи послије
Другог свјетског рата. С обзиром на величину захвата и
трајне посљедице не можемо
рећи да се ради о инцидентној
појави или о томе да је „ситуација измакла контроли”. С обзиром на оно што данас знамо,
јасно је да се радило о планираној државној политици која је
имала за циљ да се нанесу такви ударци „да Срби практично
нестану”, како је то рекао предсједник Туђман на састанку на
Брионима 31. јула 1995, када је
Операција Олуја договорена.
Током Операције и непосредно након ње убијено је, према
различитим подацима, од неколико стотина, па до 1.869 лица,
колико наводи Документационоинформациони центар (ДИЦ) Веритас. С обзиром да се међу
страдалим лицима налази 65%
цивила, цинично звуче „гаранције” које је предсједник Туђман
неколико сати прије почетка акције дао америчком предсједнику
Билу Клинтону и њемачком савезном канцелару Хелмуту Колу:
„Учинит ћемо све што је у нашој
моћи да спријечимо страдање
свега становништва и да му омогућимо нормалан живот и развој у
демократској Хрватској. Република Хрватска јамчи српском пучанству сва људска и етничка права
према Уставу и свим међународним конвенцијама, а спремни смо
прихватити и проматраче међународне заједнице као потврду
наших јавно изречених тврдњи”.
Цинично звучи и позив предсједника Туђмана који је на дан почетка Операције преко средстава информисања упућен „хрватским
грађанима српске националности”, а који се изнова и изнова могао чути свугдје у Крајини гдје је
било струје или некаквог радио

пријемника на батерије, „да остану код својих кућа, и без бојазни
за свој живот и своју имовину, дочекају хрватску власт, уз јамство
да ће им се дати сва грађанска
права, и омогућити избори за локалну самоуправу према хрватском Уставу и Уставном закону уз
присутност међународних проматрача”. Позив је био само задовољење форме, а никакве везе са
стварним намјерама није имао.
То данас знамо и због поменутог
састанка политичких, војних и полицијских власти Хрватске на
Брионима, гдје је управо први
предсједник независне Хрватске
рекао: „Један летак овако, значи
опће расуло, побједа Хрватске
војске уз подршку свијета итд.
Срби ви се већ повлачите преко
итд. а ми вас позивамо да се не
требате повлачити, ми вам јамчимо... Значи, на тај начин им дати
пут, а јамчити тобоже грађанска
права итд”.
Како је то у пракси изгледало
најбоље се види навођењем неколико највећих „олујних” злочина. Прва убиства цивила забиљежена су већ 4. августа, у првим
сатима Операције, на оним тачкама гдје су хрватске снаге успјеле
да пробију линију одбране крајинских снага. У насељима недалеко
од прве линије фронта биљежимо случајеве паљевине кућа и
убистава цивила који нису успјели довољно брзо да се евакуишу.
Највећи злочини почињени током
Операције Олуја били су у Голубићу (код Книна), гдје је 6. августа
убијено 22. људи, у Кијанима (код
Грачаца), гдје је истог дана
убијено 14 Срба и Двору на Уни,
гдје је 8. августа убијено 12 лица.
Неколико десетина Срба убијено
је приликом повлачења на путу
кроз Доњи Жировац (код Двора
на Уни), када су здружене хрватско-бошњачке снаге пресјекле
правац повлачења српским избјеглицама из Крајине. Намјере
хрватске опште офанзиве постају
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јасније када се наведу и два случаја ракетирања избјегличке колоне на тлу Републике Српске, тј.
БиХ. Дана 7. августа погођена је
колона у рејону села Бравско (код
Босанског Петровца), када је погинуло девет лица, а 8. августа у
селу Сводна (код Новог Града),
када је погинуло четворо људи.
Храмови без вјерника
и порушена села
Узевши у обзир величину територије са које су Срби тога августа протјерани, као и број протјераних и, нарочито, убијених, можемо рећи да се ради о једној од
највећих трагедија у историји
српског народа. Због тога у култури сјећања тај догађај заслужује
оно мјесто какво имају велике
сеобе Срба под патријархом Арсенијем Трећим (Чарнојевићем)
или Арсенијем Четвртим (Јовановићем Шакабентом). Наравно,
сви ти догађаји одвијали су се у
потпуно другачијим околностима
и епохама, али су имали трајне
посљедице по српски народ у одређеним дијеловима Балкана на
којима је живио. Сматра се да је
на читавом подручју Баније, Кордуна, Лике и Сјеверне Далмације,
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који је улазио у оквире РСК, тада
остало једва око 8.500 Срба. Због
свега тога можемо рећи да послије августа 1995. на подручју
Сјеверне Далмације, Лике, Кордуна и Баније свједочанство
српског трајања представљају само православни храмови без
вјерника и порушена села са нешто старачког становништва, које
ће у наредних десетак година у
огромној већини изумријети.
Осим тога, сјећање на те крајеве
живи у завичајним удружењима и
код људи свих генерација који нису заборавили на гробове предака, цркве у којима су крштени и на
небо под којим су проходали, проговорили и одрастали.
И данас је различита
перцепција догађаја
из августа 1995.
Данас, 25 година након свих
ових догађаја, у Хрватској и
Србији постоји потпуно различита перцепција онога што се дого-

дило августа 1995. Док је већинско мишљење у Хрватској да се
радило о „војно-редарственој” ослободилачкој акцији, на коју је
Хрватска имала пуно право, у
Србији, и на српској страни уопште, сматрају да се радило о
агресији на заштићену зону Уједињених нација. Ове двије удаљене перцепције свој одржај проналазе и у историјској науци и
тешко да ће било када бити „помирене”. Но, чини се да то није
толико ни важно. Како ће два народа гледати на свој сукоб из прошлости није од пресудног значаја
ни за њихове односе ни за будућност ових крајева. Оно што заиста јесте важно је разумијевање
да је у том рату страдало више од
20.000 људи на обје зараћене
стране и да су почињени страховити злочини. Зато се од људи на
овим просторима тешко може
очекивати да на исти начин поимају рат, али се може очекивати
(и на томе мора ради у будућности) да оба народа прихвате да

постоје злочинци и недужне
жртве. Разумијети шта је злочин,
ко је жртва, а ко злочинац (именом и презименом, а не националношћу) је сасвим довољна полазна основа за будућност ових
простора. Такав приступ би могао
да помогне и свима онима који 25
година послије рата још увијек нису пронашли посмртне остатке
својих најближих сродника убијених под ко зна којим условима, на
ко зна којем мјесту и чије кости
нису имале могућност да буду сахрањене како приличи сваком
човјеку. А сви они су били нечији
очеви, мајке, синови, кћери. Сви
они су имали своје животе које је
брутално прекинуо крвави рат.
Рат који и данас одређује судбине многих, али рат који се завршио и који не морамо гледати
истим очима, али морамо бити
спремни да прихватимо све страхоте које је донио. Због нас и будућности наше дјеце.
др Милан Гулић
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„Суза” у посјети породици Бирач

ГРОБНИЦУ СМО ЛИЈЕПУ НАПРАВИЛИ
ЗА НАШЕГ РАНКА И НАС ДВОЈЕ
Ево нас, испуњавамо обећање које смо дали породици Бирач. Стижемо у Ужичку Пожегу.
На аутобуској станици дочекао
нас је Стојан, отворио врата свог
црвеног „југића” и чека да уђемо.
На лицу израз задовољства, као
да је дочекао најрођеније. Брзо
смо стигли у насеље „Алексића
баре” гдје доминира неколико
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омањих зграда са лијепо уређеним околишем испред сваке од
њих. Отвара нам врата Љубица,
поздрављамо се срдачно.
Уводи нас у одаје: „Ево, ту смо
се скућили у овом једнособном
станчићу којег смо добили на кориштење. Недавно смо га откупили. Нешто новаца уштедјели, нешто позајмили. Не жалимо се.
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Сви су овђе избјеглице. Једни су
из Мостара, а једни из Лике и ми
са Баније. Спојила нас иста мука
па се добро разумијемо. Ја мој
комшилук не бих мијењала за
ништа. А и гробље није далеко.
Гробницу смо лијепу направили
за нашег Ранка и нас двоје.”
У стану домаћинска атмосфера. Уредно, пријатно, све на свом
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мјесту. Из сваког угла дневне собе поглед пада на лијепо уоквирене фотографије са којих се
смијеши готово дјечје Ранково
лице. То је њихов јединац.
Примјетили су да се загледамо у фотографије. „То је наш Ранко”, рече Љубица. „Исте такве
фотографије су и на споменику.
Један златар нам је направио и
медаљон са његовим ликом”. На
ланчићу стоји.
По ко зна који пут навире
сјећање на тешке дане
избјеглиштва
Љубица уздише и прича. Стојан понекад дода по коју реченицу:
„Ми смо трактором, преко Раче, стигли у Србију. У Шимановцима смо били два дана и двије
ноћи. Послије су нас упутили на
Kосово. Тамо смо били. Нама су
нудили да идемо у трећу земљу.
Нисмо хтјели. Наше дијете смо
тражили. Свуд смо се распитивали за њега.
У колективном центру на Kосову, у неким новинама изашла
вијест о мом Ранку. Kрили су од
мене те новине. Ја сам морала
да се вратим у Пожегу. Да су ми
их дали, ја би нешто себи учини-

ла. Онда послије видим у новинама чланак и у њему, неко подвукао оловком: Ранко Бирач је на
списку несталих. Хрватске „Новости” објавиле. Потресло ме то. На
глас сам закукала. Увијек сам
мислила да је он негдје и да ће од
некуд да се појави. Чему сад да
се надам – питала сам се.
Ранко је био регуларни војник.
Те 1995. године стасао је за
војску. Kао шеснаестогодишњак
био је поносан и пркосан, нико га
није могао спријечити да не брани своје село од зла. Придружио
се сеоским стражама, као курир”.
Судбина породице Бирач је
само једна од стотне хиљада
животних прича са балканских
простора која има лијеп почетак, па страшну драму која се
завршава са више или мање
трагичним крајем:
Стојанова и Љубичина прича
почела је романтично и лијепо, а
онда....
„Седамнаест година сам имала кад сам се удала за мог
Стојана. Били смо млади, полетни, пуни живота. Живјели смо у
Трновцу у општини Глина. Мог
Ранка сам родила 3. марта 1975.
у седмом мјесецу трудноће, и то у
Панчеву. Десило се тако. Дошла
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сам у госте код родбине и ту се
породила. А онда почињу невоље. Три године након тога оперисала сам дојку на „Ребру” у Загребу. Било ми је 20 година. Недуго
потом остала сам трудна, али
сам се морала ослободити дјетета по савјету љекара. Рекао ми је:
„Гинеколошки све у реду, али теби једна дојка не може све издржати”'. Ево има 42 године како
сам се оперисала. Али није ту
крај. Послије свега што сам преживјела, 2013. године 25. фебруара извађен ми је бубрег. Ето.
Једино ме змије нијесу уједале.
Превише стресова...
А било ми тешко кад сам задњи пут боравила у болници. Дјетету моме рођендан, трећег марта, а ја још у болиници. Четвртог
или петог тек требам изаћи. Мука
ми, не могу на гроб. Ни једна година није прошла, а да не обиљежимо Ранков рођендан. Растужила се ја, кад ево ти сина од моје
сестре. Дошао ми у болницу.
Kада сам њега видјела, ја сам замислила мога Ранка. Толико је
везан за нас. Ниједан Ранков рођендан није прошао, а да није дошао. Он ради, али за нас увијек
нађе времена. Тада сам се смирила”.
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И поред свега Љубица је ведрог духа. Kаже: „Мени фали народ, фали ми разговор. Ја не могу сама бити. Богу хвала, добар
ми је комшилук”.
Дивили смо се тој храброј жени, чије лице, послије свега што
је преживјела, зрачи позитивном
енергијом и љепотом. Нисмо
могли, а да не похвалимо изглед
њеног ведрог лица и уредно
увијену густу косу.
„Родила сам се 1958. године
29. августа. Ууу, какву сам ја косу
имала. Дугу, црну, густу. Мој Ранко, Рања смо га звали, волио је
моју косу. Никад није дао да је
скраћујем. Али послије великих
здравствених проблема нисам
могла да је одржавам како треба
па сам је мало скратила. Не би се
мој Ранко љутио, знам то”, додала је.
Заћутала је Љубица, видјело
се по погледу да су јој мисли одлутале негдје далеко, а онда тихо наставила:
Ранко је отишао оно јутро.
Нико га није могао задржати
код куће.
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„Надали смо се, чекали, јер
неки са Kордуна проглашени су
несталим, а послије се испоставило да су живи. Због тога ме је
нада одржавала да је мој Ранко
жив, да је негдје у хрватском затвору. Знала сам све те затворе,
Лора, па онај у Сиску....или да је
можда негдје у Босни. Причали су
да је до Двора дошао. Мени је
моја кума рекла да га је видјела у
Двору. Њој вјерујем. Само њој.
Kад је колона избјеглица пресјечена хрватском војном акцијом,
наши су крајишку војску вратили
назад, у Двор, да извуку Kордунаше. Kордунаши су највише настрадали. Због тога вјерујем да је
он 5. августа виђен у Двору. Ух!
Било је свакаквих прича.
Вријеме је пролазило и ми
смо полако губили наду. Kуда и
како даље, питали смо се, али
нисмо одустајали. Некако смо
слутили да је наш Ранко погинуо.
Стојан је ишао у Владу Kрајине у
Београду, да војна лица потпишу
документ о његовој погибији како
би остварили нека права. Нико
није хтио потписати. Можда тада

SUZA

Ранкова вечна кућа
Агонија породице Бирач,
Стојана и Љубице трајала је 13
година. Тринаест година неизвјесности, неизрециве боли и туге. Одржавао их је у животу циљ
да нађу своје дијете и да га достојно сахране по православним
обичајима. Њихов син Ранко,
двадесетогодишњак, једино дијете које су имали, ексхумиран је
с гробља у Петрињи и идентификован 11. децембра. 2008. године, а посмртни остаци су из
Завода за судску медицину у Загребу пренесени у Пожегу 10.
јануара 2009. Године и сахрањени дан касније на градском
гробљу Пожега у Србији. Сада
Љубица и Стојан, свјесни губитка, али спокојни у спознаји да ће
се на крају живота у заједничкој
вјечној кући коју су с љубављу
подигли, сјединити овоземаљски прах њихових тијела са прахом оног кога су створили.

још нису били сигурни да ли је погинуо. А онда је потписао један,
Илија Бјелајац се зове. Он је одма потписао. Он је сигурно знао.
Рекли су да је погинуо у Глини
одакле су тијела погинулих одве-
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подсјећа нас да својим присуством ничим не реметимо мир
јер, рекоше родитељи, на крилима анђела млада душа почива:
„Анђели ти мију лице
и шапућу тихо бајке
да не чујеш бол и јецај
тужног оца, тужне мајке”

зена у Петрињу. Kад смо сазнали
ту вијест, подигнемо пасоше и
одемо у Бресквик. Ту се вратила
ћерка од моје сестре. Одемо у
Петрињу. На Шалати у Загребу су
нам рекли да је погинуо у Двору и
да је сахрањен у Петрињи. Ја „луда”, сва никаква. Рекли су нам на
Институту у Загребу: „Фотографије! Боље немојте их гледати”.
Страдао од експлозије. Тако пише у папирима”.
„Послије нисмо ишли тамо”,
прича Стојан.
„Наше имање није један на
један. Ништа. Напуштено. Пропада. Пет рали је један кроз један и
кућа и окућница. Хрватица нека
звала која се распитала у катастру о стању нашег имања. Била
је заинтересована да га купи. Нудила 5000 евра. За цијело имање. Сувласници су моја браћа.
Нису пристали на цијену. Приговорали су ми што се нисмо борили за своје. Да скупљамо папире,
преводимо, плаћамо... Да лутамо
и страхујемо. Мени и Љубици то
не треба. Ја немам за кога да се
борим”.

Стојан и „Суза”
Стојан Бирач је од оснивања
Удружења породица „Суза” активни делегат Скуштине. Без
обзира што живи у Пожеги, никада му није било тешко да дође у
Београд и учествује у активностима које Удружење организује.

Послије ручка који су Љубица и Стојан с љубављу спремили за нас, kупили смо цвијеће и отишли на гробље.
Љубица је ходајући стазом
до гроба свога Ранка са стазе
уклањала и најмањи отпад нанесен вјетром или на неки други
начин. Вјечна кућа њиховог
дјетета у мермеру уређена са
урамљеним фотографијама сина и родитеља. Љубица брише
прашину са црног мермера. Тихо збори: „Kад ми дође да се исплачем, дођемо овдје. Некако
ми лакше послије”. У тишини догорјевају свијеће које смо запалили, шири се мирис тамјана и
положеног цвећа. На камену
уклесана родитељска порука
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Kо зна колико пута до сада и
ко зна колико ће се још огледати сунце у мајчиној сузи када кане на тај црни мермер. Бринуће
родитељи о тој кући која им је милија од оне у којој проводе своје
старачке дане.
По повратку до стана Бирачеви су нам жељели још нешто показати.
Иза зграде у којој живе имају
башту и малу дрвену кућицу. Ту
смирују све своје немире и блаже тугу. Љубица се често осами у
башти пуној разног поврћа којег
њене вредне руке његују. Ту често одмара уморну душу, ћути
или плаче кад је туга обузме.
А Стојан! Не говори много.
Ћутљив је. Понекад, у његовим
ријечима може се наслутити осјећај горчине, који негдје избије из
дубине душе, али Стојан има велико срце. Нема у њему ни мало
осветољубивости. Стојан тугу
блажи својим талентом у креативном раду. Дрво је његова љубав.
Обликује га, прави макете кочија,
кућа, стоне лампе, рамове. Тим
лијепим предметима изражава
љубав и поштовање, поклањајући
их родбини, пријатељима и свим
њему драгим људима. За нас је
спремио двије стоне лампе и данима чекао да му дођемо у посјету да нам их од срца дарује.
„Е, да је само Ранко жив. Све
би било другачије”, болни је уздах њихов, како неко рече: „сјећање на вријеме, кад су „људи” убијали људе.
Забиљежила:
Љиљана Радиновић
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СУЗА у посјети Мирјани Калинић и њеној мајци Милки Клипа

КАКО И ГДЈЕ ЈЕ МИХАЈЛО НЕСТАО
– НИКО НЕЋЕ ДА НАМ КАЖЕ
љајући крвави траг у историји
једног народа. Као да су збјегови
његов усуд. Четврт вијека је прошло, нису избљеделе слике ужаса, а ни жал за родним крајем.

Свјетлана Калинић је имала
свега четири године када ју је
мајка крилом својим заклањала
од зле коби у избјегличкој колони. Тату Михајла (1956) готово
да није ни запамтила. Нестао је
у вихору рата. Ни дан-данас,
двадесет пет година послије,
породица Калинић не зна шта
се десило тог кобног 6. августа
1995. године. Михајлових посмртних остатака нема.
Као дванаестогодишња дјевојчица Светлана – Сека, како
је мајка зове, објавила је свима:
„Све сам пјесме посветила
тати
јер ми срце за њим пати”.
Мајка Мирјана је долазила у
Удружење породица „СУЗА” да
блажи своју тугу и снажи наду.
Доводила је Светлану да се са
другом дјецом која су сличне
судбине, ослобађа трауме и
колко-толико нормално одраста. Данас је Светлана стасита
дјевојка која у туђој земљи покушава живјети бољи живот.
Није она напустила мајку и баку. Ни један дан не прође, а да
се не чује са њима.
Очеви родитељи, Светланини баба и деда, Анђелија и Душан, нису дочекали да свог сина сахране по нашим обичајима
и да запале свијећу на породичној гробници. Преминули су да-
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Светланина мајка
Мирјана Калинић и бака
Милка Клипа живе
у Угриновцима

леко од свог Кордуна, тамо негдје у Америци.
Брат Михајлов помаже Мирјани и Светлани да истрају у
борби и не губе наду док се не
расвјетли његова судбина.
Михајло је задњи пут био
код куће 27. јула, 1995. године.
На Светог Илију, другог августа, Мирјана је свом супругу
спремила нешто хране и са дјевером пошла да га тражи. Знали су отприлике гдје је на положају, али га нису нашли. Четири дана послије десио се погром. Непрегледна колона избјелица и пут у неизвјесност, са
пуно патње и борбе за голи живот.
Те 1995. године о стотинама
хиљада српских породица низале су се тужне судбине остав-
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Милка нас је нестрпљиво чекала у дворишту. Отвара нам
капију и зове Мирјану. Срдачно
нас дочекују, како обичаји крајишки налажу.
И тако започиње прича:
Милка, ведрога духа, полагано, успореним гласом започиње: „Ујутро устанем, умијем се,
попијем шаку љекова, скувам
каву и тако кренем. Моја Мирјана је вриједна, све ради, све
зна, само ето, слабо чује. Милош ми умрије, сад ће двије године од тога. Он нам је био ослонац. Било нам лакше док је
Сека била ту. Опет велим: „Нека она иде за својим животом.
Дође ми понекад да се отрујем
љековима, али ми падне на ум:
„Како да оставим моју Мирјану
саму. Имамо и ову малу мачкицу, забавља нас и сикира нас”,
шалила се Милка док нам се
маца умиљато мотала око ногу.
Кад је Мирјана спремала кафу, сервирала колаче, сок... сјела је:
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СВЕТЛАНА КАЛИНИЋ
„Радимо башту, имамо нешто кокица и ето, сналазимо се.
Сека нам се сваки дан јавља.
Оставила нам је свој лаптоп,
чујемо се и видимо. Плаћамо
интернет. Значи нам то. Баба
се често чује са родбином у
Хрватској. Они су се тамо вратили. Па кад се распричају, распредају ко је још жив, ко је умро... никад краја.”
„Има посла за нас двије доста. У башти имамо свашта. Нешто воћа, мало овог, мало оног,
кромпира, парадајза, бораније,
мркве.... шишамо травњак око
куће, има и нешто цвијећа.
Овај плац ђе нам је кућа поклонио нам је мој ђевер. Он
2005. шаље папире из Америке.
Кад смо превели папире, ја сад
не знам одакле да почнем. Треба ту новаца. Ми смо тад још
били у Параћину. Прво су тата
Милош и Ђука, мој брат, дошли
сами, ударили темељ. Највише
је деда Милош градио сам.”
Баба Милка додаје: „Знао је
мој Милош гладовати и свашта
је ту било док је кућу саградио.

И сад кад је могао с нама да живи, остадосмо без њега. Сад ће
бити двије године у деветом
мјесецу како је умро”.
„Шта га је бољело? Све? Четрнаестог августа остао у болници. Петнаестог августа Секи
је рођендан. Њој је деда био
идол. Знаш онда како је било
тешко”, прича Мирјана.
Милка се присјећа: „Умро је
баш на нашу 53. годишњицу
брака. Хтјели смо то прославити. Позвао је он од сестре мужа
да дође са Кордуна, да свира,
да ћемо пећи прасе. Био је тај
зет болестан. Пет година је боловао. Без обзира, дошао би он
сигурно. Али, ето, овај мој умрије. Оде за мјесец дана”.
Сјећање на живот
на Кордуну
„Боже мој, кад смо се узели
Милош и ја”, прича Милка,
„ми ниђе ништа нијесмо имали. Јој, ал` смо се испатили. Не
дај, Боже, ником. Kордун је у
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сваком рату настрадао. У оном
првом рату, моме мужу је било
13 дана кад му је отац погинуо.
И мати му бјежала пред усташама, носећи њега тако малог у
Петрову Гору. У трећем мјесецу
– замислите само каква је студен била. Наш Војнић је баш
испод Петрове Горе. Ја сам се
родила 1948. године. А сад кад
се заратило, сад смо само прошли кроз Петрову Гору кад смо
бјежали. Мој синовац Мишо,
сад је у Kули, дошао и каже ми:
„Стрина, ајд` се спремај. Ја сама остала код куће. Ај` се спремај, вели, морамо ићи”. „Мишо,
ђе идемо?” „Идемо, каже, у
Петрову Гору, вратићемо се ми
до вечерас”. Видим они товаре
у тракторску приколицу, а ја ништа не мерем понијети. Трактор не знам возити, остаде наш
трактор тамо”.
„Ја сам имала 24 године кад
смо избјегли”, прича Мирјана.
„Од седамнаест сам се удала,
као и моја мати. Тако онда било.
И ето, шта? Пет година сам би-
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ла у браку. Мој Михајло је био
пословођа у предузећу „Југотурбина-8.март” у Војнићу. У рату је
мобилисан као тенкиста”.
„Остали су задњи на положају. Од њих тринаест, кажу,
само један је остао жив. А ми не
знамо ни ко је он ни куд је приста”, додаје Милка.
„ Kад смо бјежали у колони,
у Двору, падне граната наблизо. Од детонације прокрвари ми
уво. Само ми нешто пукло у десном уву. Нисам ништа чула послије тога. Указана ми је помоћ
тек у Параћину. Дошли смо до
Зајечара па ме један човјек вратио у Параћин. Он ме је водио
седам дана на ињекције.. и лијево уво ми је оштећено 70 посто. Послије тога сам пребачена у Београд. Ту су ми радили операцију, али ето, ништа
није вредило! Није се уво могло
спасити”.
Мирјана данас носи слушни
апарат на лијевом уву и теже
говори.
„Кордун је много страдао и у
овом рату. Сви су се повукли док
смо ми дошли до Баније. Како
смо бјежали? Сека и ја смо биле
у ауту са дјевером, његовом породицом (супруга и двије ћерке).
Моја Сека је имала много злата.
Сву сам је тим златом накитила
када смо бјежали”, каже мајка
Мирјана.
„Могли су сви настрадати”,
додаје Милка. „Светлана нам
прође без физичких посљедица
јер ју је мајка чврсто држала у
крилу и заклањала својим тијелом. Ја сам била са братом од
стрица, у тракторској приколици, у истој колони. Знале смо једна за другу. А о Милошу и Михајлу ништа нисмо знале. То
нам је била већа мука”. Ето, о
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Михајлу ни дан-данас никаквог
трага.
„Наша имовина тамо? Мирјана и ја смо то дале моме сину,
нек се он мучи с тим. Сад је пусто, све зарасло. Јетрва ми тамо
живи. Чујемо се често. Имамо
вибер. Мирјана барата са компјутером. Готово да нема народа тамо. Kо није погино, тај је
сад умро. У нашем засеоку било
је 28 кућа, по два-три мушка у кући. Радило се, и почело се добро живити. Ја сам једно вријеме
била и на државном послу.”
Породичне успомене
на изблиједелим
фотографијама
Времена је доста прошло у
нашем разговору. Хоћемо да
кренемо Драгана и ја:
А Милка ће: „Сјед` те још зера, куд се журите? Мирјана, `ес
ти спремила њима оне кесе?”
„Баба, ми смо дошле да вас
видимо, немојте ништа спремати”, моли Драгана.
Али јок! Увреда је то за домаћине ако не узмеш уздарје.
„Чакајте!”, Милка ће,” да видите, `едан нам донио са Кордуна, из наше куће, старих фотографија”.
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Све те породичне фотографије биле су оштећене, на некима се нису ликови ни распознавали. Али их Мирјана и Милка љубоморно чувају. Милица
моли Мирјану да на компјутеру
покаже једну фотографију коју
су јој усликали и послали њени
рођаци из Хрватске. На фотографији су Милкин отац и мајка.
Моли нас: „Ево, то је једина на
којој су они. Вољела бих кад би
ми их неко урадио да их могу на
споменик ставити”.
А Мирјана, вјешто баратајући компјутерским мишем, показује нам Цецине фотографије
из Њемачке. Светлана је свијетло и узданица у мајчином животу. И баки Милки је она на
срцу, али сви унуци су јој драги,
никога она не дијели, каже.. Све
их једнако воли.
Тако то Мирјана и Милка.
Поред патњи и болести и хендикепа, живе живот, храбро
ишчекујући и надајући се да ће
једном заједно, са Светланом,
моћи запалити свијећу на мјесту гдје ће у Божјем миру, са
именом и презименом, почивати посмртни остаци Секиног
оца и Мирјаниног мужа.
Забиљежила:
Љиљана Радиновић

ТЕМА БРОЈА

ПИТАТЕ МЕ: ШТА ЈЕ МЕНИ КРАЈИНА?
Ево неких одговора:
Крајина је земља мог рођења, одрастања, моје
младости, мог школовања, радовања и жалости.
Учите своју дјецу да из Крајине потичу, пјевајте
им наше прелијепе крајишке пјесме, нек наставе
традицију и чувају обичаје наше.
Теби Крајино моја, мом родном Обровцу и мом
манастиру Крупи, поклањам пола срца. А друга половина нека остане у мени да вас се увјек сјећам.
Гроздана Драгичевић-Тодориновић
(Канбера-Аустралија)❤
ОВЕ ГОДИНЕ НАВРШАВА СЕ ДВАДЕСЕТ ПЕТ
ГОДИНА ОД ПОГРОМА СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ У ПОСЉЕДЊЕМ РАТУ. Временом је из званичних докумената и медијских извештаја прогнан и сам назив
Крајина. Али он и даље постоји у речнику нашег народа, у међусобној и незваничној комуникацији. Разлог за то није само носталгично сјећање већ, пре
свега, историјска чињеница. Крајина је вјековима у
назад био назив за гранично подручје између великих сила, између истока и запада. Чињеница је и да
су то подручје насељавали махом Срби, који су ту
границу чували.
ВЈЕРУЈЕМО ДА И САМ ПОМЕН ИМЕНА
„KРАЈИНА” KОД МНОГИХ ИЗАЗВА ЕМОЦИЈУ,
АСОЦИРА....
Крајина је одвајкада по својој трагедији, али и по
љепоти била инспирација за народне пјеснике и
умјетнике. Стара чемерна народна је:
„Ој Крајино крвава аљино, крвава си од кад си
постала. С крви ручак, с крви вечера, свак' крваве
жваће залогаје.”
Пати народ за Крајином, за земљом у којој се изњедрио и дуго ће се још орити пјесма:
Оj, Крajино, роднa грудо моja, тeшкa ми je свaкa
рaнa твоja, рaнa коja нe зaрaстa дуго, оj, оj, Крajино, прeголeмa туго.
Наш пријатељ Роца, за вјечност, исписа на руци: „Ој, Kрајино, пјесмо моја!”

...Моја Kрајина! Злата вредна, у срцу и души за
цијели живот. Никад, али никад је не могу избрисати
из моје душе. Остао ми је тамо ум и разум, заувијек,
у срцу, са сузом у оку. Док постојим и дишем - ту си
МОЈА KРАЈИНО!
Зора Плавшић, од Голубића код Kнина
Јој, Зоко моја, и моја Kрајина живи у мени док
сам жива. Дана нема да не пустим сузу. Никог тамо
више нема, а моја душа је тамо.
Милица Плавшић Милутиновић
Kрајина је моја пјесма и пјесмом чувам успомену на њу, и њу саму живим. Један велики дух
предака који је завјет потомцима, па је као такву,
нашу и поносну планирам пренијети и својој
дјеци...
Ратко Родић (Роца) - 25 год. - Kнин / Дрвар
Затварам очи јер немам крила, мисао ми тужна,
узлеће сваког трена, у родном крају гнијездо је свила, тамо је прошлост и будућност њена.
Љиљана Р. (63) Београд

Питали смо на нашој Фејсбук страници пријатеље, Крајишнике и оне који се тако осјећају:
KАKВА ЈЕ ВАША АСОЦИЈАЦИЈА KАД ПОСТАВИТЕ СЕБИ ПИТАЊЕ: „ШТА ЈЕ МЕНИ KРАЈИНА?”
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KРАЈИНА ЈЕ: срце што куца вечно! Kрв која тече
мојим венама! Мисли које никад неће бити обрисане и осећања која нико никада не може уништити!
...Ма, KРАЈИНА ЈЕ ЉУБАВ ЗА СВА ВРЕМЕНА!
Слободанка Јовановић (62), Београд
Мени је Kрајина душа и тијело! Дебела ладовина
испод старе мурве гдје се одмара дух мојих предака! Жутина у дволитри, крув испод пеке, разговор и
пјесма што одзвања међ` брдима и спаја се са шумом водопада бистрих ријека.
Ој Крајино мила мати
Доћи ћу ти опет спати
Будићу се у цик зору
Прићи ћу свом прозору
Да гледам поља и долине
Моје лијепе отаџбине.
Ливадице пуне цвијећа
Доћи ћу ти до прољећа.
Жубор Крке у срце ме дира
и звон звона нашег манастира.
Јанко (76), Београд
Мени је Kрајина - дим на хоризонту... Посљедњи
поглед на драга брда, стегнуто срце, окамењено лице... Суза у оку! Јел` ко видио мога ћаћу?
Миливој Kомазец, Сивац
Kрајина је мој крај, без обзира на све!!! То је моја
душа, и душа моје породице, заувек. ❤
Драгана Богдановић, Ниш
Ој, Крајино, туго моја, гдје су гробови мојих милих
и драгих?
Мара Манојловић Лукачевић
НАША KРАЈИНА
То је нама као бисер у плавом мору,
И драгуљ на златмном двору,
Најлепша звезда што на небу сја
Најблиставија на сунцу –то је наша је Крајина...
Мирисно цвеће у башти шарено
Сваки њен камен сева ватрено
Из сна она је најлепша бајка
Кунемо се она је нама отац и мајка
.........
Kад крочим на нашу родну груду
Бутижницу и Kрку корак ми прати,
Огрнем се драгим успоменама
Јединствена лепота у детињство ме врати...
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И сада све на истом месту стоји
Само мало другачије слажем успомене,
Као да исто цвеће не цвета по стазама оним,
Зато ДУША пати, а срце са СУЗОМ у оку вене.
Тешко је све бисере наше у две реченице нанизати...
....
ОЈ KРАЈИНО, ЗОРО ПЛАВА
ПОНЕЛА ТЕ ЈА СА СОБОМ
АЛ' ОСТА ИСПОД СМОKВЕ СУВЕ
ДОЖИВОТНИ БОЛ ЗА ТОБОМ...
Олга Јовановић - Антић, Београд, Борча
Мени је Kрајина све на свету. Описати се не може.
Драгица Kлицов, Београд
Kрајина за мене место ходочашћа, жива нит са
прецима и вечно надахнуће. Она је аманет који су
уткали у мене моји стари кроз безбрижно детињство, а од тога се не растаје.
Kрајина је метафизички појам који сабира све
боје, трептаје, песме, игре, људе отклесане од буре
и седре, све љубави у струку лаванде.
Kрајина живи и радости се у осмеху моје деце, у
њихивим знатижељним очима загледаним тамо иза
оних брда.
Милан Вашалић, Kикинда!
Крајина је пре свега метафизичка појава манифестована у камену, симболу чврсте вере људи тога краја који су је вековима међили сопственом
крвљу. Крајина је понајмање земља, а понајвише
духовни принцип, тј. начело све за Христа, Христа
ни за шта, које свако од нас може живети на било
ком земаљском меридијану, с тим што највећу благодет човек може имати тамо где је положена највећа жртва, у Светој Крајини.
.......
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„Ја, кришом попео се поред Гардош куле
Узвикујем, не би л' родне горе мене чуле
Не плачи, мој Книне, знај, мање ме боли
Фале ми планине, равница ме воли
Земуне, нова кућо и животе
Сидро среће и луко доброте
Младост моја у радости спава
Сред Гардоша и покрај Дунава!”
Милан од Динаре

K Р А Ј И Н А је:
Институција народа! Обичаја! Љубави према
Груди оној родној.
Kад те питају: А шта је твоја Груда? Ти почнеш
говорити о Динари, па им покажеш да си у праву, а
у том из срца већ излази KО СИ, ЧИЈИ СИ И ОДАKЛЕ СИ!!
Јована са Тромеђе, Марканова унука,
Ријеч двије о Kрајини!
Стално мислим о Крајини и сањам је. Зато задњих пет година одлазим тамо.
Бранко Васић, Сан Диего, Калифорнија

За мене је Kрајина све. Ту сам рођен, одрастао,
завршио основну школу, занат, ту сам радио и стварао. У успомени ми лијепа играња, лова и риболова - право уживање. Посјећујем Kрајину сваке године.
Јован Боровић (67), Шведска
Јаој, Боже, те љепоте... Ој, крајишки мој животе,
често сањам родни крај, у њему је мали рај. У сновима још си жива, ој, Kрајино, моја мила.
Драгана, Kрагујевац
Крајина, то су наши преци! Преци су у исто вријеме снага и опомена да никада не заборавимо
одакле смо!
Рајко Кецман

ЖИВОТ УВИЈЕК НАЂЕ ПУТ
Иако сам током претходних
двадесет година имала прилику свједочити одрастању једне
генерације за друштво практично невидљиве дјеце, која су
као посљедицу ратних дешавања доживјела несвакидашње
искуство, осјећам се недостојном када путем једног писаног чланка треба свеобухватно и вјеродостојно приказати његову вишеслојност.
Већину њих сам упознала када су имали свега 6 -7 година, на
узрасту у коме још увијек није развијен адекватан репертоар одбрана на које би се могли ослони-

ти у савладавању низа трауматских догађаја у циљу очувања
менталног здравља.
Међутим, иако мали и тада су
показивали знатно више храбрости од мене, која сам добила ту
привилегију и част да ме пусте у
свој живот. Улазницу у особеност
и богатство њиховог унутрашњег
свијета пружили су ми игра и
цртеж. У њих су пројектовали
своје емоције, потребе, жеље,
намјере и очекивања, које нису
могли исказати ријечима.
На први поглед, били су то типични цртежи дјеце те доби;
дјечаци су углавном цртали ауто-
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мобиле, дјевојчице цвијеће. На
други поглед и невјештом посматрачу нису промакле слике
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породица којима упадљиво недостаје један члан.
О несталом родитељу
није се отворено причало
у породици
О несталом оцу, у породици
се углавном није отворено причало. Његовао се „завјет ћутања”, толико, да су и оне ријетке
фотографије оца брижљиво сакриване. Постојала је наглашена потреба одраслих, прије свега мајки, да се дјеца заштите, јер
су током одрастања, посебно на
узрасту похађања основне школе испољавала бројну симптоматологију, како на физичком,
тако и на менталном и социјалном плану.
„Мама се лавовски борила да
нама никад ништа не фали и колико год да није имала, за нас је
увијек морало бити да се не издвајамо од друге дјеце...Ја сам
често падала у несвест, ишла
сам код психолога, нисам могла
да поднесем чињеницу да тате
нема...Мени је најстрашније било
када неко у друштву прича мој тата ово, мој тата оно, онда ми буде
ужасно, повучем се у неки ћошак,
исплачем се...”.
Сама дјеца су, такођер, избјегавала разговор о несталом оцу.
Неки га нису ни упознали, а већина је била толико мала да га се и
не сјећа. Избјегавање их је на несвјесном нивоу штитило од преплављујућег бола, са једне стране, а са друге, негирањем и порицањем одржавали су наду да постоји могућност да је отац још
увијек жив.
„Ја сам избјегавала да причам
о тати, бјежала сам из куће када
га мама и стриц помену...Неко ко
ти за оца каже покојни, ти га гледаш као да ти жели све најгоре.
Ниси прихватао...Увек смо се надали, слушали разне приче како
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постоји неки затвор, па смо замишљали да је он баш у том затвору...Ја сам била убеђена да је
жив и стално сам га сањала, његов лик и у школи сам имала као
нека привиђања, седим и учим, а
онда ми се одједном створи његов лик пред очима...”.
Дјеца несталих у основној
школи неријетко су била
изложена вршњачком
насиљу
Период основне школе препознају као најстреснији и најизазовнији, јер су поред уобичајених
проблема са којима се носе дјеца
једнородитељских породица, они
били изложени и вршњачком насиљу, гдје су појединци користили њихову личну трагедују, како
би их повриједили. Непријатна
искуства доприњела су дубоком
убјеђењу несхваћености и одбацивања, што је често водило социјалној изолацији и отуђењу.
„Kод нас у улици, сви су нас
звали Хрватима и још су причали
како је наш тата убијао Србе...
Један период нисмо смјели изаћи
из дворишта зато што су нас гађали камењем, вређали, понижавали, а ти не можеш никоме ништа да докажеш...
Наравно, постојали су и примјери супротни томе; Било је љу-
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ди, посебно неколико другарица
и другова, који су имали разумевања и који су ме штитили…”
Криза као шанса за
превазилажење патње
Доба пубертета и адолесценције није било толико обиљежено
стигматизацијом нити насиљем.
Овдје је од значаја и чињеница да
сам процес туговања носи прилику за дугорорчним оснаживањем.
Kроз њега су учили да је губитак
могуће преживјети, те да преминула особа може заувијек остати
дио живота оних који су је вољели.
„У средњој школи ми је био
добар период и на факултету исто, упознао сам неке нове људе.
Свима сам одмах рекао шта ми
се догодило и нисам имао проблем и баш су ме лијепо прихватили...Проради у човјеку неки одбрамбени механизам, кад си
најтужнији ти се насмијеш, да ти
се не види да патиш, да не покажеш...”
Одрастање као дијете несталог лица утицало је на формирање властитог виђења себе. Највећи допринос изградњи позитивне слике о себи и доживљаја
„ја сам у реду”, учинила је средина у којој је владала атмосфера
подршке, сигурности и бриге. У
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сигурној афективној вези, прије
свега са мајком, одрастали су у
сигурне људе.
„На мене се гледа другачије,
као ја сам јадна, а то ружно звучи,
јер, у суштини, ја имам још већу
подршку маме и брата, зато што
смо само нас троје. Ми се и посвађамо и све, али увијек смо ту
једни за друге шта год да се дешава, можемо се ослонити једни
на друге у сваком тренутку…”.
Процес опоравка почиње
када се пронађу и сахране
посмртни остаци несталог
члана
Тема која још увијек заузима
центално мјесто, односи се на
идентификацију и сахрану посмртних остатака несталог оца.
Без обзира да ли је тај чин обављен или није, он за све представља високо емоционално инвестирани догађај. Посебно је специфична позиција младих који су у
ишчекивању идентификације и
сахране, код којих антиципација
буђења свијести о коначности и
ненадокнадивом губитку провоцира појачану анксиозност.
„Ја се тога плашим, шта ће бити кад га пронађу, како ћу тек онда да реагујем, како ћу онда да се
понашам, шта ће онда бити са
мном, не знам како ћу то поднијети, како ће то утицати на моју
психу. Замишљам чин сахране,
моју маму и друге ко ту буде присутан...Kако то? Нисам га запамтила живог, а сад од њега имам
сахрану...”.
Сусрет са неким ко је прошао
слично трауматско искуство и успио га адекватно обрадити улива
наду и дјелује исцјељујуће. Велику сатисфакцију представља
размјена примања и интринзични
акт давања. Прилика за алтруистичко понашање, многима је доприњела повећању самопошто-

вања. Идентификација, сахрана
посмртних остатака и период од
неколико мјесеци касније, препознаје се као пресудан моменат
прекида вишегодишње агоније
неизвјесности, када постану свјесни да отац није жив. Kолико год
бола и невјерице са једне стране
носи то сазнање, са друге, представља „искуство које отвара
очи”, доноси олакшање и тек тада
заправо може да крене процес
опоравка.
„Ја сам имала 10 година када
сам изгубила оца, а 20 кад сам га
сахранила, немаш га 10 година,
па га одједном имаш, али га сахрањујеш, јако је то чудан осјећај...
И сад, послије тога ти не знаш ни
да ли да носиш црнину ни да не
носиш, ти више не знаш ни шта
да радиш ни како да се понашаш... Kада смо пронашли посмртне остатке и када је ДНK потврђена било ми је јако тешко, била сам као у неком делиријуму,
али у неку руку јавило се и олакшање, свјесна сам тога да га више нема и да једноставно морам
да наставим даље...Ја до сахране уопште нисам дозвољавао
да се у кући прича о њему, ми
слику његову до скоро нисмо ни
имали у кући, пошто једноставно
нисам могао то да поднесем, али
ево сад ми је некако лакше, сада
има своје обиљежје, свој гроб, често одемо, запалимо свијећу... Сада сам свесна да га нема и као да
сам скинула огроман терет са себе...Kад је била сахрана тада сам
очврснула, не могу то да објасним, тада сам ја схватила да је то
то и да просто морам даље...”.
У процесу исцјељења
веома је важна подршка
породице и пријатеља
Kако управо процес опоравка
никада није линеаран, већ обиљежен смјеном добрих и лоших
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дана, веома је важно да у проналаску баланса постоји адекватна
подршка и неко са ким је могуће
подијелити болне садржаје. Да
превазиђу кризне моменте и
оснажени дођу до тачке данас,
када раде, имају своје породице,
воде колико је могуће богат и испуњен живот, највише су им помогли најближи чланови породице, прије свега мајка, пријатељи,
систем увјерења и религија. Резилијентности су доприњеле и
њихове особине личности, вјештине рјешавања проблема, интерперсоналне вјештине, самопоштовање, спремност да снагу
црпе из здравих капацитета своје
личности.
Проласком кроз фазе продуженог и отежаног туговања, од
одбијања крајњег исхода, жеље
да се ипак изнађе неко рјешење,
емоција бијеса, депресије; на
крају, ипак, неминовно дође прихватање.
„Ти никад не прежалиш, не
преболиш, једноставно научиш
са тим да живиш, научиш да у
ствари не може бити другачије и
да једноставно нема другачије,
на свако морање ти или га прихватиш па ти буде лакше или га
не прихватиш па ти буде теже...”.
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За многе је учинковито било
јасно постављање циљева, за
чије остварење је постојала мотивација да се љествица подигне
још више, да ли кроз академско
усавршавање, рад, спортске активности или нешто друго. Подстицајна је и наглашена лојалност успомени на оца.
„Мислим да због наших очева
треба да будемо позитивни и да
гурамо напред, јер они су то заслужили, они би тако хтјели, мени
је то највећи мотив”.
Могућност размијене у групи
људи које повезује заједничко искуство, за многе је мјесто неспутаног емотивног разоткривања, у
атмосфери дубоког повјерења,
безусловног прихватања и истинске међусобне заинтересованости. Ослобађање од онога што их
годинама оптерећује, умјесто задржавања у себи, има катарзичко
и исцјељујуће дејство.
Kако су се низале године, тако
се мијењао наш начин рада и обрађиване теме. Постајале су све
дубље, све тананије, понирући у
суштину људске природе и постојања. Kако разумјети неразумљиво? Kако остати нормалан у
ненормалним околностима? Kако схватити и прихватити зашто је
тако морало бити? Шта са потребом да се утврди истина? Kо је
кривац? Да ли се кажњавањем
кривца правда задовољава? Kако опростити и да ли треба опростити? Да ли се опраштањем руши поштовање и лојалност према
жртви? Шта је са помирењем?
Шта урадити да се никада никоме
више ништа слично не догоди?
Шта ако се никада не пронађу посмртни остаци најмилијих? Kако
и чиме допринети да се то ипак
бар некада деси? Kако проблеме
породица несталих учинити видљивијима? Kако да се губитку да
смисао? Шта је уопште смисао
живота? Kако испричати нови на-
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ратив? Kако збиља постићи и задржати душевни мир...
Нестанак и губитак
родитеља остаје
интегрисан у личност
појединца
Данас, двадесет и пет година
касније, отац им и даље свакодневно недостаје. Битни датуми;
рођендани, празници, годишњица смрти и други подсјетници на
оца, посебно су провокативни и
оживљавају губитак, али су и прилика да се породица окупи и отргне од заборава успомена на
блиског члана.
„Kод мене су и тужни и сретни
моменти кризни. Божић, Нова година, рођендани, кад је мени нешто врло битно у животу, а њега
нема... Ја сам сваки мој рођендан
тужна, нема ни једног да сам ја
била срећна...Обавезно се окупимо на дан његовог рођендана,
гледамо старе фотографије и
много се боље осећамо, то нам
даје неку снагу...”
Живот увијек нађе пут
Сада далеко слободније и без
некадашњег устучавања помињу
оца и пред мање блиским људима. Многи са поносом и на видљивом мјесту у кући држе очеву
слику. Задовољство им представља када слушају о томе какав је био као личност, када им
неко близак оцу препричава занимљиве анегдоте из његовог
живота. Посебно им пријају поређења са оцем, када други људи у
њима препознају физичку сличност или неку другу особину која
га је красила.
„Обожавам да слушам приче
о томе како су се мама и тата упознали...Мама нам често препричава њихов први састанак, како се спремала, како је очекивала
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да је тата пољуби, а он јој рекао пољупца вечерас неће бити...Нама татин пријатељ који им је био
кум на венчању прича како су
правили неке лудости, како су се
добро зезали...Kада ми кажу да
личим на тату ја тада цвјетам,
растем као квасац...Ја носим број
42 и онда моја мама каже – шта
се чудите, то јој је на ћаћу...Ја
имам очи на тату и јако ми прија
када неко то примјети...”.
Задивљујуће је са колико
храбрости ови млади људи корачају кроз живот, без осуде, без
огорчености, како одбацују улогу
пасивног посматрача и пркосно
постају активни носиоци догађаја,
особе са развијеним властитим
начинима да се носе са теретом
који им је неправдно натоварен.
Kада погледам уназад и присјетим се година нашег рада, од
моје почетне потребе да их онако мале загрлим, заштитим, поправим учињену штету; до данас,
када са поносом констатујем како
су упркос проживљеној трауми и
пролонгираној неизвјесности,
стасали у младе, високо функционалне људе од којих је могуће
много тога научити и са којима је
привилегија и задовољство дијелити заједничке тренутке.
Напомена: Наводи у тексту
проистекли су из вишегодишње праксе у раду са
дјецом из породица несталих
лица при Удружењу несталих и погинулих лица „Суза”.
Због заштите права на приватност, претрпјели су одређене измјене, те је свако могуће поистовјећивање са
стварним личностима и догађајима само случајност.
Сања Драгић Антонић, дипл.
психолог, системски породични
психотерапеут
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„СУЗА” НА СЛИКАРСКОМ ПЛАТНУ
Милован Пенков, академски сликар из Ниша, насликао две слике колоне
Често чујемо како су данас
ријетки они истински боеми и
умјетници који су красили градове и улице у којима су живjели, својим животом једнако
као и својим сликама. Захваљујући њима, те урбане сценографије постајале би некако
шире и значајније. Немали је
број таквих примјера, од Лотрека, који је животом и сликама
сјведочио живот Париза, нашег
Ђуре Јакшића, који је живио и
стварао у Скадарлији, срцу боемског Београда, до Баскијата,
који је прије него што је прешао
на платно, осликавао њујоршке
зграде. Колико год им се разликовале епохе и стилови, данас
се једнако памте по дјелима као
и по градовима у којима су стварали. Такве примјере данас је
тешко наћи, али има их. И то не
тако далеко од нас.
Милован Пенков Пенкасо
је академски сликар, вајар,
индустријски дизајнер, боем... и
Нишлија. Иако родом из Радејне код Димитровграда, заљубљеник у природу и прије
свега у Косово и Метохију, овај
Нишлија своја највећа дјела
оставио је управо у овом граду.
Не само када су у питању слике
које данас красе зграде нишких
институција, већ је Пенкасо и
буквално украсио град тако што
је осликао укупно 724 градска
аутобуса. На тај начин је створио слику дугу двадесет један
километар.

Прва умјетничка слика
прогона Срба
Ствара скоро четири деценије током којих је насликао између 5000 и 6000 слика са најразличитијим мотивима, пејзаже, портрете, манастире, учествовао у стварању споменика
Трубачу у Гучи, Бранку Ћопићу
у Босанској Крупи, дизајнирао
етикете пивских флаша, тек када је наш пријатељ Слободан
Мидић ушао у његов атеље са
занимљивим захтијевом, схватио је да никада није осликао
један од најважнијих догађаја у
српској историји, а коме је и сам
свједочио. Колона избјеглица
из Хрватске 1995. године, коју
сви добро памтимо, добила је
свој ликовни израз захваљујући
једном умјетнику и једном заљубљенику у умјетност.
Слободан је пожелио да, као
истински љубитељ ликовне
умјетности, нашем удружењу
подари тематску слику која ће
заузимати важно мјесто у
нашим просторијама и што је
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још важније, у срцима свих наших чланова и пријатеља удружења. На крају, Удружење је
постало богатије за два различита уља на платну са једним
мотивом. Једна је Слободанов,
а друга Пенкасов поклон. Иако
невјероватно звучи, ова Пенкасова композиција, названа „Суза”, први је на платну осликан
прогон Срба из 1995. године.
У разговору са нама Пенкасо је открио да је инспирацију
нашао управо у својим ратним
сјећањима. Био је учесник рата
1991. године на истом подручју
одакле су Срби протјерани четири године касније. Не желећи
да се заборави, створио је дјело које ће остати вриједан историјски доказ, насликан руком
савременика тог догађаја.
„У питању је једна људска
прича коју наша деца и будућа
поколења тек треба да простудирају и наставе њом да се баве”, прича Пенкасо. „Видите те
избегличке колоне од Лике до
Косова, то је једна трагедија
без краја, за коју се надам да ће
се једном завршити и уступити
место миру”.
Како је Пенкасо један од најплодоноснијих сликара, живог
колорита и популарних мотива,
често је био на мети оних који
су |његова дјела представљали
као своја. Не љути се он много
због тога, дјелује као да нема
много времена за то. Већи дио
времена проводи у свом атељеу, у коме неуморно ствара,
што за своју душу, што по на-
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руџбини. Често му у томе помаже и супруга Сузана, такође
сликарка. Овај умјетнички пар
вриједно ствара, не тражећи изговоре ни оправдања. Пенкасова идеја водиља је: „Ако се бавите сликарством једноставно
се бавите или немојте уопште
то да радите”.
Већина његових слика се налази у приватним колекцијама
широм свијета, од Москве и
Варшаве, до Њујорка, Вашингтона и Лос Анђелеса. Како сам
каже, на свим континентима,
осим Африке. Оно што за своју
душу највише воли да слика, а
најмање времена за то има,
јесу портрети. Најдража му је
слика „Породица” и „Аутопортрет” који је био изложен у Паризу и Токију, али се увек враћао
у Ниш и за који каже да га никада неће продати.
Мотив „Сузе”, Пенкасо види
као симбол страдања Срба, као
што су Французи промовисали
једног пијетла у свој национал-
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Слободан – верни пријатељ „Сузe”

Освједочени пријатељ удружења „Суза” Слободан Мидић,
ушетао је прије неколико година у цркву Светог Марка, како би
присуствовао парастосу страдалима. Пришао нам је, представио се и тада је почела једна од најљепших прича о пријатељству и пожртвовању. Иако смо о Слободану опширније писали
пре неколико бројева, овде посебно треба нагласити његову
упорност којом све нас покреће онда када и сами почнемо да посустајемо. Слободан, војни пензионер, родом нема никакве везе са Крајином, али љубав према страдалом народу и покојној
супрузи која је била Личанка, били су више него довољан мотив.
Увијек спреман да помогне, покренуо је већ неколико акција. Захваљујући њему, сазнало се за скулптуру која носи назив нашег
Удружења, ђаци једне школе су писали на тему „Сузе”, обезбеђивао добровољне прилоге, давао предлоге за часопис, а сада,
као круна свега што је за нас урадио, стигла су два вриједна уља
на платну да свједоче о најтежим данима Срба из Хрватске, али
и о једном плодоносном и великом пријатељству. Како ми у
Удружењу често кажемо: Да нам је више Слободана, гдје би нам
био крај. Редови које исписујемо њему у част један је од начина
да му се захвалимо.
ни симбол, много пута осликан.
Своја платна оставља „Сузи”,
али и свима који долазе послије
нас. Биће то симбол једног времена, надамо се заувијек про-
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шлог, сјећања на оно што се заборавити не смије и дуготрајно
свједочанство великог и неизбрисивог страдања.
Јована Марић

ДУХОВНОСТ

НОВА ГРАДИШКА ДОБИЈА ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ,
ОСВЕШТАНИ ТЕМЕЉИ
Темељ за нови храм у Новој Градишки освештан је у суботу 11.7. у непосредној
близини православног гробља у овом западнославонском месту.
јул 13, 2020.
Пре самог чина освећења, у
парохијском дому у центру града,
одржана је света литургија коју су
предводили епископ пакрачкославонски Јован и митрополит
загребачко-љубљански Порфирије уз саслужење свештенства
пакрачко-славонске епархије.
– Данас смо, након више од 20
година после рата, поново засијали у Новој Градишки, у смислу да већ по четврти пут од давне 1736. године правимо нови
храм који ће бити посвећен Светом оцу Николају. Храм у Новој
Градишки се стално враћа као
феникс после свих дешавања, не
само деведесетих година прошлог века, већ и раније. Показујемо своју јачину, односно да
можемо остварити оно што смо
зацртали – прича парох новоградишки Огњен Тенџерић.
Претходни новоградишки православни храм саграђен је 1962.
године, а срушен почетком 1992.
Пре тога, храм који је био на подручју тадашње општине срушен
је 1942. године.
– Нова локација нашег храма
се налази на узвишењу поред
православног гробља и то је добро јер ће нови храм представљати круну над градом. Данас се богослужење одржава у паро-

хијском дому, у згради која је обновљена 2016. године, а исте године посвећена је и капела. Сам
амбијент ове цркве је нама у суштини довољан јер може да прими број верника који долази у
цркву. Разлог зашто смо желели
да изградимо нову цркву је то што
желимо да изађемо, да се више
не скривамо и да имамо цркву на
јавном месту где ћемо одржавати
богослужење – објашњава Тенџерић како сада изгледа богослужење у овом граду у Бродско-посавској жупанији.
Стари храм срушен
пре 28 година
Након 28 година Нова Градишка добија храм, а то ће много
значити православним верницима, не само у овом месту, већ и у
околним селима.
– За православни народ на
овом подручју, од Медара па према Старом Петровом Селу, ово
значи много јер се у потпуности
враћа наш идентитет. Враћамо
се ономе што смо били, а били
смо не само оснивачи, већ смо
били и уткани у овај град, а били
смо и покретачи његовог развијања. Нашим повратком, не само у смислу живота, већ и духовности, ударамо и ојачавамо темеље на начин какви су овде одувек
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и били – закључује парох новоградишки Огњен Тенџерић.
Нова Градишка данас броји
око 600 православних верника, а
на литургију долази око 50 људи.
Литургији која је претходила посвећењу храма овога пута присуствовало је нешто више верника,
а многи су дошли из околних села. Ипак, најрадоснији су били домаћини из Нове Градишке који су
за госте и свештенство приредили послужење, онако како и доликује у данима петровданског поста.
– Пуно ми је срце, ово има велики значај. Драго ми је да су ударени темељи наше цркве и надам се да ће храм у скорој будућности бити изграђен. У околним
местима су цркве девастиране, а
неке се и обнављају. Види се да
постоји жеља, али има мало верника, иако је наша епархија значајна у православној цркви – каже
Мирослав Газибарић из Нове
Градишке.
Литургијама редовно присуствује и Милка Шарић која је активна и у заједници, а за њу овај
дан представља велико весеље.
– Окупило се много народа
иако је пијачни дан. Жене из Нове
Градишке и Kоло српских сестара
су се постарале да се присутни
почасте и на тај начин увеличају
овај догађај – прича Милка.
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Постојање цркве и гробља
доказ да су Срби били међу
оснивачима овог места
Након литургије и послужења
у парохијском дому, одржан је и
централни део, односно чин посвећења темеља будућег храма
који су такође обавили владике
Јован и Порфирије. Након посвећења, епископ Јован поделио
је плакете грађанима заслужним
за почетак изградње храма, а
митрополит Порфирије одржао је
прикладну беседу.
– Сваки нови храм у овом месту био је лепши и величанственији од претходног па се надам
да ће такав бити и овај. Није то
због тога што ми који подижемо
храмове хоћемо да показујемо
инат и да пркосимо, него је то
због тога што осећамо дубоку потребу да је храм, као место молитве, као место нашега сусрета
са Богом, место међусобних сусретања у ком се укидају све препреке и у ком се укида све оно
што нас раздваја – истакао је у
својој беседи митрополит загребачко-љубљански Порфирије.
У непосредној близини локације будућег храма Светог Николаја, налази се православно
гробље на којем су сахрањени
многи велики и учени Срби из Нове Градишке.
– Једна од главних специфичности овог гробља је то што је оно
најстарије у граду. Kада је град
основан, бројао је 50 породица, а
од тога је било 40 православних,
како су их тада звали. Друга специфичност је то што су споменици девастирани после рата. Сру-
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шени су споменици од изузетне
уметничке и историјске вредности, а неки су припадали фамилијама које су основале овај град.
То је на један начин било брисање прошлости и нас самих. Неки
су споменици касније обновљени
док су други остали уништени.
Још једна специфичност је та
што су овде сахрањени немачки
војници, а разлог томе је тај што
су били протестанти и одбијали
су да се сахрањују на централном градском гробљу са католицима. Овде се налазе и остаци
капеле Светог Николаја где су раније служени парастоси. Kапела
је по својој старости и уметничкој

SUZA

вредности требало да буде споменик културе, али нажалост нисмо у поседу старих фотографија
како би се регистровала при министарству културе – појашњава
важност православног гробља у
Новој Градишки председник локалног градског Већа српске националне мањине Горан Ногић.
Уз мештане, госте, свештенство и медије, овом догађају присуствовали су и многи политички
представници Срба из западне
Славоније.
СРБИ.ХР
(Душан Велимировић)
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ВИДОВДАНСКО САБРАЊЕ
НА ДАЛМАТИНСКОМ KОСОВУ
Велики народни и црквени празник Видовдан свечано је прослављен у срцу
Далматинског Kосова у манастиру Лазарица.
(30. јун 2020.)
Вера Светог кнеза Лазара сабрала је и ове године бројне
Србе из Далмације на Далматинском Kосову, да се изнова присете Kосова, Kосовске битке и крви
светих мученика косовских, чија
их је жртва храбрила кроз страдалну историју, дајући вечни путоказ – да своје поштују, да се
свога никада и ни због чега не одричу.
Знао је то велики и никад заборављени Стефан Kнежевић,
владика далматински, истински
визионар и народни учитељ, који
је православне Далматинце непроцењиво задужио собом и
својим делом. Због тога је у претпрошлом веку градио и саградио
далматинску Лазарицу, да православне Далматинце окупља, да
се у њој сабиру, исто онако као
што су то чинили њихови преци.
Мноштво окупљених верника
поводом празника Видовдана, у
светом сабрању у манастиру Лазарица, на светој архијерејској литургији предводили су епископ
славонски Јован и епископ далматински Никодим уз саслужење
свештенства и монаштва Епархије далматинске.
Након литургије епископ пакрачко-славонски се обратио сабраним верницима рекавши да је
Славонија, из које долази, позна-

та по томе што се у њој налазио
систем концентрационих логора
за које сви знају, али тамо су такође и нека места за које многи
нису чули.
– Та места се зову овако: Бенковац, Обровац, Kричке, Стара
Буковица, Буковчани, Драговић,
то су све села расута по западној
Славонији. Та места говоре нам
да сте управо ви одавде, негде у
осамнаестом, деветнаестом веку, из оне глади о којој сведочи
приповетка Симе Матавуља „Пилипенда”, тада населили благодатну, плодну, доброћудну Славонију, као некада наш народ из
Босне и са Kосова и Метохије.
Нас такође повезује наш први
крајишки светитељ, коме је свака
друга-трећа црква посвећена где
год је Kрајишника, а то је наш
Свети Илија. За његов празник
наша Kрајина гори осветљена
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свећама, тада се сви највише окупљамо око својих храмова у зборовима, играју се кола око цркава
и све бљешти од весеља и радости. Једнако се Свети Илија слави у Далмацији као и у западној
Славонији – рекао је епископ
Јован.
Свог порекла никада
не треба да се стидимо
Након свете архијерејске литургије, у порти манастира Лазарица, уприличен је богат културно-уметнички програм. Поред деце из Kлуба „Далматинско Kосово”, програм су увеличали гости
из Вуковара, Ансамбл народних
игара СKД „Просвјета”.
На почетку програма се пригодном беседом присутнима обратио и епископ далматински Никодим, поздравивши их најрадос-
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нијим хришћанским поздравом
„Христос васкрсе”.
– Ми, хришћани, треба увек да
се поздрављамо овим поздравом и да сваким даном свога живота размишљамо о Васкрењу и
очекујемо царство небеско. Желео бих да се захвалим свима
вама што смо се сабрали данас
овде и што испуњавамо тај завет
који су нам оставили наши славни преци, преко владике Стефана Kнежевића, али и преко свих
оних који су се окупљали око наших светих храмова у Далмацији. Ми, као њихови достојни
наследници, својим сабрањима
при светим црквама треба да покажемо да знамо да нас ту сабира управо Дух Свети који умножава наше молитве. На нама је
да се у њима сећамо свих који су
пострадали, јер се један народ
не дичи само својим светитељима, него свим мученицима из
свога рода, а ми, хришћани, смо
позвани да кроз мучеништво и
страдање покажемо да истински
верујемо у ту веру коју су нам
предали наши преци – истакао
је, између осталог, владика далматински.
Духовно нахрањени надахнутим беседама двојице епископа,
подсетивши се својих предака и
времена када су они својим заветом кнезу мученику походили
ово свето место, православни
Далматинци бар на кратко заборавили су на све недаће које им
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је донело ово време, свакодневне бриге и страхове, неизвесност због вируса који је опет претио и отказивањем сабора у Лазарици.
Ни госте из Вуковара та неизвесност није омела да крену
пут Далмације, да песмама и
играма из свога краја додатно
озаре срца Далматинаца, да
заједно прославе овај велики
празник.
– Први пут смо били на овом
месту пре десет година и ,ево,
после једну деценију, поново
смо са далматинским народом
за Видовдан у Лазарици. У нашим крајевима има много Далматинаца, преци неких од наших
играча вуку корене одавде, и
много је симболике која нас по-
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везује са овим крајевима. Ово је
једина црква у Хрватској која носи име Лазарица и свима нам
значи што смо баш овде на Видовдан. Иако се ситуација због
коронавируса опет свуда мења
из дана у дан, неки од наших
чланова нису били у могућности
да дођу из Србије, ни једног тренутка нисмо доводили у питање
нашу одлуку да се одазовемо
позиву који нам је упућен – каже
Дејан Kуруцић испред „АНИ” из
Вуковара.
Истина је да је ове године сабраног народа било мање него
претходних година, али дух оних
који су дошли остао је исти. Пре,
не тако давних, стотину година,
на Далматинском Kосову, на завет кнезу мученику Лазару долазило је више од десет хиљада
ходочасника, а о чему данас сведоче историјски записи из тог периода.
Околности су се промениле,
али завет остављен у аманет
остао је непромењен, да вера за
будућа времена буде још чвршћа.
srbi.hr - INFORMATIVNI
PORTAL „ (Васка Радуловић)

КУЛТУРА

У НАСЕЉУ БУСИЈЕ ОДРЖАНЕ ЈЕДАНАЕСТЕ
KРАЈИШKЕ ИГРЕ, ПЈЕСМЕ И ОБИЧАЈИ
Kоординација избјегличких и
других удружења у Републици
Србији (Жунић Милан и Абрамовић Ненад) и ове године, 13. јуна,
су организовали крајишку менифестацију „Kрајишке пјесме, игре
и обичаји”, на подручју Бусија,
највећег избјегличког насеља у
Србији.
За одржавање ове крајишке,
већ традиционалне, културно-витешке манифестације искључиву
захвалност треба одати руководству градске општине Земун,
чији су челници били и присутни на овом културном догађају.
На почетку програма добродошлицу пристунима је пожелио Јован Вученовић, а парох
Милан Јокић је благословио читаву манифестацију, након чега
је положен вијенац на Спомен
чесму у Бусијама, за све погинуле и умрле Kрајишнике.
У великом дијелу програма,
који је трајао од 14 сати па до
касно у ноћ, учествовала су
многа крајишка културна друштва, пјевачке мушке и женске
групе, гуслари, диплари и соло
пјевачи, чији наступи су били
умјетнички разноврсни, сценски
импресивни и музиколошки
врло квалитетни. Остаје жал
што присутни гледаоци ове године нису имали прилике да
уживају у наступу KУД-а „Ћирило и Медодије” из Бусија.
Највише пажње, за око 2000
посјетилаца, како ове тако и
претходних година, привукао је
дио програма који се односио
на KРАЈИШKЕ KОСАЧKЕ ОБИЧАЈЕ (престављање косаца и

њихова шетња од бине до парцела за косидбу, клепање и
оштрење коса, крајишки откоси,
косачки доручак на трави и косачке пјесме).
Kосидба је иначе најзахтјевнија и најтежа за саму организацију, а тај дио посла, као и
претходних година, врло успјешно је одрадио Жељкко Бурсаћ, потомак ђеда Луке, родом
са српске тромеђе - Лике, Босне
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и сјеверне Далмације, из Личког
Тишковца. У организовању косидбе много су му помагали
Пртина Слободан из Доњег
Лапца и Вученовић Јован из
Kнина. Мора се рећи да су
Жељко Бурсаћ, Стеван Бајић и
Јован Вученовић једини учесници свих претходних манифестација, мало ко то признаје,
али зато критика и замјерки
није фалило.
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КУЛТУРА
Због добро познате ситуације око корона вируса, KОВИД
19, ове године је било нешто
мање косаца учесника. Учестовали су следећи косци: Бурсаћ
Жељко, Бурсаћ Данко, Баук Милан, Бабић Синиша, Билић Невен, Богавац Драго (капитен косачке репрезентације Србије),
Завишић Милан, Иванић Драго,
Kерлец Ђуро, Kарановић Миленко, Мирић Марко, Спасојевић Небојша, Марић Милан, Ракита Зоран, Вукобрат Јован, Родић Сретен, Вученовић Јован,
Мрђа Милан и Мрђа Славо, те
омладинци Шкорић Милош,
Kеркез Стефан и Малиновић
Вук. Посебну пажњу и аплауз је
добила СТОЈА ДЕЛИЋ, једина
дама међу косцима.
За најбоље косце проглашени су: РАKИТА ЗОРАН (1. мјесто), KЕРKЕЗ ЂУРО (2. мјесто) и
СПАСОЈЕВИЋ НЕБОЈША (3.
мјесто). За настаријег косца проглашен је ПРТИНА СЛОБОДАН,
а за најбољег омладинца ШKОРИЋ МИЛОШ поријеклом из Жегара/Обровац. Сваки косац учесник је добио признање у виду медаље, а најбољи још и пехаре.
Посебну захвалност треба
одати ИВАНОВИЋ ВЛАДИМИРУ И ЈОВИЧИЋ ДРАГАНУ, организаторима дугогодишње косидбе на Рајцу, који су својим
знањем и умјећем доприњели
да крајишки откоси буду добро
доведени до краја.
Треба напоменути да је организатор за све учеснике манифестације и гледаоце припремио квалитетни гра (пасуљ) на
војничи начин. На крају се организатор захвалио свим учесницима, који су били више него задовољни самом организацијом и
позвао да се поново видимо на
12. манифестацији на истом
мјесту 2021. године, што су присутни поздравили акламацијом.

Oдложено одржавање „26. Сијела Тромеђе”
у Стрмици код Книна
Ове године 17. и 18. јула, у Стрмици код Книна трабало је да се одржи „Сијело Тромеђе“ , двадесет шесто по
реду. То је једна од најмасовнијих и најзначајних културних манифестација Срба из Хрватске. Међутим због епидемиолошке ситуације у Хрватској и у региону, услед
пандемије вируса Корона, Стожер цивилне заштите Града Kнина донио је одлуку о забрани концерата на отвореном. С тога су организатори одлучили да се одржавање овог културног догађаја одложи за неко боље
вријеме.
У образложењу Организацијског одбора “Сијела Тромеђе” стоји:
До посљедњег тренутка његовали смо наду да ћемо
се ове године моћи дружити с ојкачким групама и културно-умјетничким друштвима, али је ипак најважније заштитити здравље људи, посебно наших најстаријих, који
у великом броју долазе и као посјетитиоци и као извођачи. Овом приликом захваљујемо свима који су нас подржали, а понајвише свим судионицима, који су и поред
изузетно тешке ситуације изразили жељу да дођу на
Сијело.
Одлучено је и да ове године неће бити другог термина, али свакако уз чврсту вјеру и наду да ћемо се идуће
године окупити у нашој Стрмици.

Прибиљежио
Јован Вученовић,Стеванов
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ИЛИЈА ПЕТКОВИЋ – СМРТ ФУДБАЛСКЕ
ЛЕГЕНДЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Како је дјечак са Динаре освојио Београд
Meђу скоро седамсто заслужних грађана који почивају у
истоименој Алеји на Новом гробљу у Београду има и Книњана,
попут глумице Аленке Ранчић,
једне од првих школованих глумица у Југославији. Однедавно,
своју вјечну кућу у овој почасној
Алеји има и „Тајфун са Карабурме”. Тако су новинари назвали Илију Петковића, прослављеног фудбалера, тренера и селектора. Овај Книњанин
из улице која је у „оно” време
носила име Маршала Тита, рођен је 22. септембра 1945. године у старом и најљепшем дијелу Книна, у близини гимназије, коју је касније похађао. Причао је да је још као дјечак играо
фудбал на улици јер би у то
вријеме њом прошао један или
чак ниједан аутомобил дневно.
Кнински дјечаци једва су чекали новембар и вријеме „свињокоља” када би од „мијура” правили лопту. Толико је волио
фудбал да је сваку прилику користио да гледа тренинге и
утакмице „Динаре”, помагао
економу да очисти некадашње,
као цокуле, тешке копачке од
блата са неуређеног терена.
Памтио је имена Ђујића, Шолаје, Шкобаља, врсних играча
Динаре којима се као дјечак дивио. Говорио је о томе како
Книн, иако није био фудбалски
центар, имао талентоване и одличне играче који су гајили огромну љубав према фудбалу.

Његов први тренер, примјера
ради, био је наставник музичког. То говори о чистој, неисквареној љубави коју су Книњани
гајили према фудбалској игри.
Заслуге за истицање његовог имена у мору дјечака који
су пикали лопту у тада јакој
Далматинској лиги, приписује
сплитским новинарима који су
пратили утакмице од Госпића
до Макарске и запазили једног
„малог” који ће само коју годину
касније постати једно од најбољих десних крила свјета. Али
до тог статуса пут ипак није водио преко Сплита. У седмом
разреду гимназије одлази на
пробу у сплитски „Хајдук”, заједно са голманом Радомиром
Вукчевићем. Тамо је први пут
чуо за термине „пуна нога”,
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„унутарња нога”, „зид”, „висећа
лопта”... Дјечаци из Книна нису
знали шта је то, они су само
играли своју омиљену игру и тако прошли оштру селекцију у
Хајдуку, који је за њих представљао „фудбалску академију”, како је говорио Петко. Иако
су обојица били примљени,
Петковић је одлучио да ипак
оде за Београд. Наиме, није
тајна да су Срби из Книна
углавном гравитирали према
Београду. Чувши како његови
другари праве планове да иду
на студије у Београд, а и сам
добар ђак, одлучује да заврши
гимназију и настави дружење
са својим пријатељима у Београду. Још тада почиње да
„мерка” где би могао да настави
да игра омиљену игру.
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Од книнске до
београдске легенде
Пресудну улогу у довођењу
Илије у ОФК Београд имао је
један Книњанин, зубар, доктор
Небојша Пуповац, велики навијач „романтичара”. Многи су
Илију, све до краја његовог живота, питали како то да није
отишао у „Звезду”, за коју је навијао, попут већине Книњана.
Његов одговор био је – из огромног респекта према клубу за
који није могао ни да замисли
да игра, чак ни да оде на пробу.
Тако је Илија остао одушевљен
што ће играти у чувеном београдском клубу чији је терен
био дотјеран и на коме су тада
играли велики играчи: Скоблер,
Самарџић, Гуглета, Кривокућа,
на терену око кога је било посађено цвијеће, и наспрам којег је
онај кнински личио на обичну
ливаду. Било је то 1964. године.
Није све ипак било тако лако
као што дјелује. Након само мјесец дана, потпуно сломљен од
носталгије и великог изазова са
којим је тако млад био суочен,
одлучио је да се врати у Книн.
Захвалио се клубу, опростио од
студија права и кренуо пут Книна. На путу ка станици пресудан је био сусрет са још једним Книњанином, исто зубаром, доктором Ђујићем. Он га
је охрабрио рекавши да су сви
прошли кроз то и да ће убудуће
бити све лакше и боље. Тако га
је вратио у реалност у којој ће
његова дјечачка љубав добити
много већу димензију и постати
животни позив.
Илија Петковић је постао легенда Омладинског фудбалског
клуба „Београд”, за који је у два
наврата одиграо укупно 16 сезона и 417 утакмица. Играчку
каријеру наставио је у Францус-
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кој, а за селекцију Југославије
наступао је 43 пута. Послије
играчке остварио је тренерску
каријеру, најпре у свом вољеном клубу са Карабурме, затим
у Швајцарској, Грчкој, Јапану,
Кини, Кореји, Катару. Два пута
је био и селектор репрезентације Србије и Црне Горе. Репрезентативни дерби остао је
упамћен јер је против Француске селекције постигао два гола,
због чега је његов отац изнио
бачве вина на Трг испред жељезничке станице у Книну и частио пролазнике. Илија је био и
у селекцији која је играла на
опроштајној утакмици чувеног
Бразилца Пелеа.
Изненадна смрт затекла га
је на функцији предсједника
Фудбалског савеза Београда.
Оно што је од фудбалског успјеха још важније јесте да ће га сви
који су га познавали памтити
као истински доброг и честитог
човјека. Од њега су се дирљивим ријечима опростиле фудбалске легенде различитих ге-
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нерација. Сви су сагласни да је
био поштен човјек и велики господин. Често је виђен како сједи међу поломљеним клупама
ОФК-овог стадиона и прати
утакмице свог клуба.
На сахрани навијачи клуба
дијелили су беџеве са његовим
ликом и натписом „Легенде живе вечно”. Био је ожењен Биљаном и има сина Душана, такође
фудбалера, као и унука Јакова.
Његови Книњани памтиће га
по томе што се увијек са носталгијом сјећао и спомињао свој
родни град. Био је истинска звијезда Книна, човек који је исти
статус постигао и у престоници,
што никада није било лако, поготово не у то вријеме. Једна од
емисија посвјећених Илији Петковићу, емитована ових дана на
РТС-у названа је „Од Ветра са
Динаре до Тајфуна са Карабурме”. Илија би био срећан јер истина јесте да је био једнако поносан на обе титуле.
Јована Марић

ПОЕЗИЈА

СЛОБОДАН ПЕРИЋ
Рођен је 23. 10. 1944. године у Будачкој Ријеци, на
Кордуну. Завршио је Војну академију КОВ 1964–1968. и
Високу војно-политичку школу ЈНА 1975–1977. у Београду. Пјесме је објављивао повремено у армијским листовима и збирки „Вријеме зачињања”. Активан је учесник
ратних збивања, на просторима претходне Југославије
од 1991. до 1995. године.
Пензионисан је у чину пуковника Војске Југославије.
Живи у Старој Пазови. Прва збирка пјесама „Рањене душе”, инспирисана ратним збивањима, објављена је

ИЗБЈЕГЛИЦЕ

ОГЊИШТА ПУСТА

МИР И СПОКОЈ

Као стабла
кад се сруше,
ишчупана
из родног тла,
рањене душе,
на немило-недрагом,
само се суше.

Затекох само брдо прашине,
гдје некоћ куће су биле,
сад, немоћно, те муке сиротиње,
у коров и траву се скриле.

Како ми се то деси
ђаво би га знао,
у јуришу неком ноћном,
на тијело људско сам стао.

Огњишта пуста, на темељима гар,
понека греда још тиња,
домаћин далеко, у срцу им жар
и – чамотиња.

Окренух то несретно тијело,
што скривао је мрак,
на шљему момка тог
угледах непријатељски знак.

А душе живе у близини нема,
само два леша црви гризу,
мук, тишина злокобна,
једино сјенке смрти су близу.

Па, он је тешко рањен,
у главу и обје руке,
„Среди га”, прозбори мој саборац,
„Прекрати му муке”.

Своје немају,
а туђе
њихово није,
и никада им,
никада бити неће,
као прије.
Они су вишак.
Нетребало.
Терет свима:
браћи, роду –
и Боговима.
(Београд, 5. 04. 1996.год.)

Још понеки темељ стријеми
грађен од најтврђих стијена,
истину збори к`о свједок нијеми,
огњишта како су порушена.
Са болном сјетом погнух главу,
ријеч изустити не могу,
у грчу туге упитах траву:
„Што смо згријешили Богу?”
(Трошељи, 22. 05.1995. год.)

SUZA

Да то урадим; не могу,
па ипак смо људи,
нити да оставим несрећника тако,
сам себи да суди.
Извукох га из овог пакла
и предадох санитету,
осјетих неки мир и спокој,
живот сам један вратио свијету.
(Медари, 26. 05. 1992. год.)

43

CIP – Kaталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

323.1
СУЗА / главна и одговорна уредница Драгана Ђукић. - 2000, бр. 1- . - Београд : Удружење
породица несталих и погинулих лица "Суза", 2000(Београд : Спринт). - 27 cm
ISSN 2737-906X = Суза (Београд)
COBISS.SR-ID 168983303

