Из садржаја

2
3
I

УВОДНИК, Јована Марић - уредница

УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА
НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА

СВЕ ЈЕ ТО ЛИ ЈЕПО , АЛИ ...
ДРАГАНА ЂУКИЋ, предсједница Удружења „Суза”

Н ЕЗА Б О РА В ЗА Ж РТВ Е Д Е В Е Д Е С Е ТИ Х
АКТИВНОСТИ

ОБИЉ ЕЖЕНА 26 ГОДИШ Њ ИЦА СТРАДАЊ А СРБА
У АКЦИЈИ ХВ „БЉ ЕСАК”
АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ

п

1

ОТВОРЕНА СПОМЕН-СОБА СТРАДАЛИМ СРБИМА
У РАТУ У ХРВАТСКОЈ

текући рачун: 205-9077-17
девизни рачун: 00-708-0003446.7
1ВАМ К5 35205007080003446726

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ

УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ВОЛОНТЕРИМА „СУЗЕ”

Комерцијална банка - Београд
Управни одбор удружења

АКТУЕЛНОСТИ

САСТАНЦИ ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ ЗА РЈЕШАВАЊЕ
СЛУЧАЈЕВА НЕСТАЛИХ ЛИЦА НА ПРОСТОРУ
БИВШЕ СФРЈ.

Ц
1
1
30
31
38

„СУЗА”
Нушићева 6, Београд
Тел./факс: 011/362-1542
Моб: 065 3621-542
5и2а.6ео д гаЈ@ д таМ .со т
дадада.а1тркг.огд.гз
фејсбук: Удружење
породица СУЗА

ТЕМА БРОЈА

ПУС ТА ЛИ СИ, ОЈ, КРАЈИНО Н Е П РЕ Б О Л Н А

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 - ЗЛОЧИНИ

ЗЛО Ч ИН И У И С Л А М У ГРЧКОМ

Уредница

Јована Марић

СУДБИНЕ

ОТАЦ И СИН, НЕДЕЉ КО И ПЕРО КУШ ИЋ ,
ЗА ЈЕДН О СУ О ТИШ ЛИ У СМ РТ

Техничко уређивање и прелом

Далиборка Мијаиловић
Лектор

1И МЕМОК1АМ

ЈОВАН БОРОВИЋ

Жаклина Симић
Уредница фотографије и
компјутерска обрада

КУЛТУРА

УМ НИ И НЕС РЕЋ Н И РЕФ О РМ А ТО Р

Љиљана Радиновић
ПОЕЗИЈА

Штампа
„Спринт” Београд

Ђ Е ЈЕ БАКО ЛИ КА

Тираж 500

Донатор 58. броја:

Аутор знака:

Перо Чимбур

Фотографија на корицама:
слика „Страдање” ауторка:
Ак. сликарка Марина Живковић
Часопис је бесплатан

е и з А

1

УВОДНИК. ЈОВАНА МАРИЋ - уреднииа

СВЕ ЈЕ ТО ЛИЈЕПО, А Л И ...
Прошло је четири мјесеца од када је изашао
претходни број „Сузе” и сама та ситуација подсјећа
нас на она добра времена када је часопис излазио
квартално, када смо могли да пишемо о нашим активностима и сродним темама четири пута годишње, не бринући много о томе да ли ће бити слиједећег броја. У посљедњих неколико година, ситуација је знатно другачија, тако да нас радује што
овог пута можемо да вам пренесемо више информација, судбина, подијелимо приче нашихчланова
и оних који су нам се обраћали у претходном периоду. Упркос томе што није било много активности које се тичу примарног и најважнијег задатка
нашег удружења (ексхумација и идентификација),
трудили смо се бар да учинимо више на пољу његовања културе сјећања, чему смо посветили неколико бројева, укључујући и овај.
Дали смо осврт на два, у међувремену одржана
годишња парастоса, страдалима на Миљевачком
платоу и у западној Славонији, акцији названој
„Бљесак”. Упркос изазовима насталим због пандемије, успјешно смо привели крају годишњи пројекат у оквиру кога је отворена спомен-соба. Свечаном отварању смо посветили највећи дио овог издања, више о томе можете погледати на средњим
страницама. Начином на који је отварање пропраћено у медијима задовољни смо, мада свјесни
да је за то најзаслужнији списак високих званица
које су се одазвале нашем позиву. Нажалост, познато је одавно да се медији одазивају искључиво
на теме које су атрактивне или су саме званице атрактивне за медије. У овом случају, циљ намје био
да се у медијима спомене питање нестапих и ван
календарских догађаја који изазивају највећу пажњу и то сваке године, увијек у исто вријеме. Све
је теже заинтересовати медије за питања стара сада већ више од двије деценије, колико год да су
оне актуелне, пошто се и даље трага за нестапима, и даље се инсистира на ексхумацијама, идентификацијама, и даље се пружа подршка члановима породица. И даље има потребе, можда и више
него прије, да будемо присутни у медијима што више. Зато нам је посебно задовољство када можемо да вам пренесемо њихове извештаје о нашем
раду, репортаже, интервјуе, у рубрици ,Други пишу” . У оквиру већ поменутог пројекта одржали смо
и радионицу са нашим члановима на којој је путем
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видео позива учествовала и Марица Шеатовић,
предсједница „Удруге против заборава”, јединог
Удружења чланова породица нестапих Срба, које
је регистровано и ради у Хрватској.
Док има ко да прича, ми ћемо биљежити
Само отварање подстакло је одређени број људи да нам се обрате први пут, подијеле са нама
своју животну причу, исписану у избјегличкој колони или у тешким годинама трагања за нестапим
чланом породице. Тако је спомен-соба отворила
врата новим идејама, материјапу и причама које до
сада нисмо имапи у нашој архиви. Дио тога представљамо вам у оквиру теме броја, у тексту:
Посјете породица спомен-соби и Злочин у Испаму
Грчком, из листа „Војска Крајине” .
Своју животну причу подијелила је са нама и
Весна Дамјанић, данас новинарка РТС-а, која је тог
најтужнијег августа била у избјегличкој колони као
седамнаестогодишња дјевојчица. Интервју са
њом, као и дио њеног дневника који је тада писала,
можете такође прочитати у овом броју.
Неизмјерну захвапност дугујемо и свим дивним
људима који су подстакнути нашим радом, жељели и овај пут да дају свој допринос. Наш стари донатор и активиста о коме смо раније већ писали,
Слободан Мидић, и овај пут није сједио скрштених
руку. На његову иницијативу, наше просторије од
недавно су обогаћене сликом „Страдање”. Академска сликарка, Марина Живковић из Ниша, приказала је кроз низ детаља на једном мјесту, сву страхоту страдања крајишких Срба. Слику можете видјети на насловној страни овог броја.

Ш СУЗЈ

УВОДНИК. ЈОВАНА МАРИЋ - урелнича
Узимајући у обзир многе околности које су већ
неколико година почеле да утичу на рад Удружења, а самим тим и излазак часописа, са неком додатном дозом оптимизма гледамо у период који је
пред нама. Имамо доста разлога за то, спомен-соба, нови чланови, иницијативе, активно учешће на
свим догађајима који се баве питањем нестапих,
припрема Закона о нестапима, радионице и дружења са волонтерима, само су неки од њих. Све
је то лијепо и корисно, али у наредном периоду
очекујемо да ћемо ипак писати више о цдентифи-

кацијама жртава, што је и основни циљ нашег рада, коме су сви други подређени. На ту тему немамо ништа да кажемо што нисмо већ безброј пута
рекли. Али, није нам тешко да наставимо неуморно да понављамо и тражимо тај минимум добре
воље да се процес убрза до коначног циља и
идентификације свих нестапих. Тек тада знаћемо
да је све ово што смо радили и о чему смо писапи
све ове године, имапо смисла.
Јована Марић

ДРАГАНА ЂУКИЋ. предсједнича удружења „Суза”

У периоду између овог, августовског и претходног броја
„Сузе”, којије изашао из штампе
крајем марта ове године, није
било много догађаја од значаја
за наше породице, опет због
епидемиолошких мјера против
корона вируса, који не посустаје. Та ситуација је донекле
усмјерила активности Удружења. Посветили смо се интензвније борби против заборава
за наше жртве.
НЕЗАБОРАВ ЗА ЖРТВЕ
ДЕВЕДЕСЕТИХ
Захваљујући Комисији за нестала лица Владе Републике
Србије и Међународном комитету Црвеног крста почели смо
уређивање спомен-собе Удружења породица „Суза” . На пола

посла смо схватили да ипак тај
циљ захтијева већа финансијска средства. Наш пројекат
„Незаборав за жртве деведесетих” одобрила је Међународна
комисија за нестала лица уз
подршку ЕУ, помоћу којег смо
привели крају поставку споменсобе. Спомен-соба је званично
отворена 12. маја ове године.
Посјетиоци могу сваког радног
дана у периоду од 11 до 14 часова да је погледају. Соба има
могућност допуне података и
овом приликом апелујемо на
породице и пријатеље да нам
достављају фотографије и документа жртава деведесетих.
Отварању спомен-собе, поред
донатора, присуствовали су и
званичници Владиних институција Републике Србије и невладиних организација и медији,

што је доприњело већој видљивости активности нашег Удружења.
По устаљ еном календару
организовапи смо два парастоса у Цркви Светог Марка у Београду. Подршку за организовање свих парастоса пружају нам
Међународни комитет Црвеног
крста и Комисија за нестала
лица Владе Републике Србије.
Парастос поводом страдања
у акцији хрватске војске тзв.
„Бљесак” служен је нешто касније, 9. маја, пошто се у
Васкршњој недјељи парастоси
не служе. Поводом двадесетдевете
годишњице страдања
Срба на Миљевалчком платоу
служен је парастос на дан страдања, 21. Јуна.
НЕСТАЛИ - НЕ ЗНАЧИ
ЗАБОРАВЉЕНИ
Поменути пројекат је имао у
плану и радионицу на тему: „Сарадња и размјена искустава
чланова породица које живе у
региону”. Радионица је успјешно реализована захваљујући
учесницима:Марици Шеатовић
из Удружења против заборава
(Новска) и Исидори Граорац
Штркић из РОПИН-а (Бања Лука), као и нашим породицама.
Почетком јула мјесеца организовали смо сусрет волонтера
и уручивање захвалница за волонтерски рад. Овим путем се
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ДРАГАНА ЂУКИЋ. предсједница удружења ..Суза”
још једном захваљујемо Слободану, Ђуки, Дади и Мили. Њихов
допринос је значајан у промовисању рада нашегУдружења.
Половином јуна Удружење је
посјетила Рубина Тахмазиан из
Међународног комитета Црвеног крста (1СРС) са иницијативом да се настави психо-социјална подршка породицама
несталих и погинулих које живе
у Републици Србији. Подршка
има акценат на меморијализацију и укључивање породица у
процес сјећања. Идеја је да финални производ буде једна
изложба одређених предмета
која ће се презентовати јавности у свим земљама. Драго нам
је да породице нису заборављене и овакве иницијативе радо подржавамо.
Свјесни смо да породице
које нису сахраниле посмртне
остатке свог члана највише

интересују помаци у самом процесу идентификација и ексхумација, којих готово да и нема.
Надамо се неком помаку након
састанака Експертске групе за
рјешавање случајева несталих
лица на простору бивше СФРЈ
одржаих 17. и 25. маја 2021.
године.
Сусрет Комисија двије државе по билатералном споразуму,
који кочи хрватска страна, и даље чекамо. Хрватска страна често крши договор о мониторингу
идентификација од стране Комисије за нестала лица Владе
Републике Србије. Примјер је
идентификација пет лица 7. маја 2021. чија имена нису позната. Званично, само два лица су
идентификована 18. јуна ове
године.
Надамо да ће Нацрт Закона
о несталим лицима врло брзо
ући у скупштинску процедуру и

да ће до краја ове године бити
усвојен. Њ еговим усвајањем
регулисало би се питање законског уређења проблематике
несталих.
Наше је да и даље постављамо питања, захтјевамо одговоре
и не посустајемо док год има
нерјешених случајева. На тај
начин желимо мотивисати породице да истрају у борби која
предуго траје на путу ка истини.
Сваки број часописа припремамо као да је посљедњи, обзиром да немамо обезбијеђена
стална средства. Сваки број је
борба за себе. Часопис пред
годишњицу „Олује”, задњих година финансирао је Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије, што је случај
и са 58. бројем. Хвала Комесаријату.
Драгана Ђукић,
предсједница

АКТИВНОСТИ

ОБИЉЕЖНА ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ГОДИШЊИЦА
СТРАДАЊА СРБА У ХРВАТСКОЈ
ВОЈНОЈ АКЦИЈИ „БЉЕСАК”
У Цркви Светог Марка у Београду 9. Маја, 2021. године у 11
30 часова ове године служен је
парастос погинулима у акцији
хрватске војске тзв. „Бљесак”.
По календару „Сузе” парастос поводом страдања у „Бљеску” сваке године, служи се 1.
маја, али ове године, због Васкршње недјеље, датум је помјерен.
Послије парастоса породице
погинулих и несталих „Суза” и
представници Удружења у Ташмајданском парку положиле су
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АКТИВНОСТИ
вијенац и руже на споменик
српским жртвама у ратовима
деведесетих на подручју бивше
Југославије. Прије полагања
вијенца унук несталог Косте
Којића, који носи име и презиме
свог дједа, присутнима је прочитао текст у коме се описују размјери злочина у тој акцији над
српским становништвом у Западној Славонији.
Акција хрватске војске „Бљесак” спроводена 1. и 2. маја
1995. године на подручју Западне Славоније, а снаге Уједињених нација, које су имале улогу
да штите ту територију, повукле
су се. За само 36 сати хрватске
војне, паравојне и полицијске
снаге, њ ихоко 16.000, протјерале су око 15.000 Срба. У овој
акцији убијено је 283 лица. Данас се још у евиденцији несталихлица налази 121 особа.
Хашки суд је прво прогласио
кривим генерале хрватске војске
Анту Готовину и Младена Мар-

кача за учествовање у удруженом злочиначком подухвату, а
чији је циљ био да током и након
операција „Олуја” и „Бљесак”
присилно и трајно уклоне српско
становништво из Крајине. Касније су, другостепеном пресудом, Готовина и Маркач ослобођени сваке одговорности. До данас нико није одговарао за почињене злочине.

Веома је болно за породице
што се у Хрватској на поменуту
годишњицу слави побједа и протјеривање Срба са вјековних
огњишта, нема саосјећања ни
извињења за српске жртве ни 26
година после од почињеног злочина у Западној Славонији.
„Суза”

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ

У ЦРКВИ СВЕТОГ МАРКА НА ТАШМАЈДАНУ
СЛУЖЕН ПАРАСТОС УБИЈЕНИМ СРБИМА
У Цркви Светог Марка у Београду данас је служен парастос за Србе убијене на Миљевачком
платоу код Дрниша, 21. јуна 1992. године, у злочину који су извршили припадници хрватске
војске.
Парастос је организовапо
Удружења породица нестапих и
погинулих лица „Суза", а присуствовали су представници Удружења прогнаних Срба из Хрватске и преживјели становници тог
краја.
Они су по завршетку парастоса положили вијенце и цвијеће
на споменик у Ташмајданском
парку погинулим Србима у

ратовима деведесетих година
прошлог вијека.
Директор
Информационо
документационог центра „Веритас" Саво Штрбац истакао је да
је злочин на Миљевачком платоу услиједио неколико мјесеци
након што је то подручје стављено под заштиту УН, а Срби се
опустили вјерујући да ће их
„плави шљемови" заштитити.

Ш СУЗЈ

„Управо доласком заштитних
снага УН почела је пропаст
Републике Српске Крајине. Овај
злочин био је други од доласка
заштитних снага УН, а први је
извршен над Србима у оближњем селу Нос Капик”, рекао је
Штрбац новинарима испред
цркве.
Заробљеници које је из
Шибеника преузимао Штрбац,
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као предсједник Комисије за
размјену заробљеника Републике Српске Крајине, рекли су
му касније да у Шибенику постоји
видео-касета са Миљевачког
платоа, која се изнајмљује као
хорор филм, а на којој су Хрвати
снимили сва злодјела која су
починили у тој акцији.
„Ипак”, истиче Штрбац, „нико
није одговарао осим двојице
хрватских војника, који су из забаве сљедећег дана убили
Србина заробљеног, па натјераног да баца убијене другове у
крашкујаму”.
„Једним дијелом пута у повратку возили су се бродићем по
Крки, па су из зезања наредили
заробљенику
Мирославу
Суботићу да трчи и пуцали у њега као у зеца. Добили су симболичне казне, а остапи нико.
Пријавили су их њихове колеге
Хрвати”, рекао је Штрбац.
Предсједник Удружења „Суза” Драгана Ђукић подсјетила је
у изјави за Срну да због монструозности злочина који је по-
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чињен над њима, 12 тијела нису
била у препознатљивом стању и
да се још увијек напазе у Книну
под хумкама, без обиљежја.
Ђукићева је апеловапа да се
помогне породицама, како би
могли да изађу из неизвјесности
и сахране своје најмилије истичући да је „најважније да људи
схвате да су и Срби жртве".
Генерапни секретар Удружења Срба из Хрватске Милојко
Будимир истакао је да су због
присуства заштитних снага УН-а,
потписаног примирја и Дјечјег
фестивапа који се одигравао у
Шибенику, сви очекивапи да се
овакви злочини неће десити.
„Срби су толико били сигурни
да тих злочина неће бити, а
десипо се оно што се десило
нашем народу и за вријеме Другог свјетског рата, када су очеви
оних који су извршили овај злочин на Миљевачком платоу починипи исти злочин над православним Србима тога подручја”,
навео је Будимир.

Ш СУЗЈ

У злочину на Миљевачком
платоу, прије 29 година, убијено
је 40 територијапаца, који су затим бачени у јаму, а ексхумирани су тек послије два мјесеца.
Српско село Нос Капик срушено је до темеља и спаљено,
један дио становништва је побијен, а други интерниран на
острво у шибенском архипелагу.
Тијела погинулих су масакрирана, бачена у крашку јаму и
затрпана смећем.
Посмртни остаци ексхумирани су два мјесеца касније, апи
због тешког стања у којем су се
напазили њих дванаесторо није
идентификовано, а њихова тијела сујош у заједничкој гробници
на Книнском гробљу.
Породице и поспије 29 година још чекају на ексхумацију и
идентификацију, како би их достојно сахранили у породичну
гробницу, са именом и презименом.
Ш рзМгз.ћ/А/језа
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ОТВОРЕНА СПОМЕН-СОБА СТРАДАЛИМ
СРБИМА У РАТУ У ХРВАТСКОЈ
У центру Београда отворена је спомен-соба страдалим Србима у рату у Хрватској од 1991.
до 1995 године, а према подацима Комисије за нестала лица Владе Србије око 1.600 особа се
и после 30 година воде као нестале.
Отварању су присуствовали
министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Србије Дарија Кисић Тепавчевић и председник Комисије за
нестала лица Владе Србије
Вељко Одаловић, који су сагласни у оцени да та соба испуњена емоцијама бола и патње,
још једном подсећа на сва
страдања и егзодус који су Срби
протерани са својих огњишта
доживели од '91. до '95.
Кисић Тепавчевић је, обраћајући се породицама Удружења „Суза”, навела да се осим
бола и патње које се осећају у
спомен соби осећа и њихова

храброст и истрајност да не посустају у борби док и последња
особа која се води као нестапа
не буде пронађена.
"Прошло је више од 30 година од првих страдања и несталих лица на простору бивше Југославије и нажалост многа питања остапа су и даље нерешена", казала је Кисић Тепавчевић.
Према њеним речима, у току
је израда нацрта закона да се и
правним актом регулише то, како је навела, изузетно важно питање за нашу земљу.
„На зидовима можемо да видимо слике несталих особа, ово
је тек једна десетина фотогра-

фија, проблем јесте огроман,
апи држава је уз вас", поручила
је Кисић Тепавчевић.
Министарка је истакла да то
колико је значајно то питање
говори и чињеница да је председник Србије Александар Вучић својим ауторитетом директно подржао захтев Координације српских удружењ а
породица несталих, убијених и
погинулих лица са простора
бивше Југославије и директно
подржао израду нацрта закона
који се очекује у наредном
периоду.

ЗЧР
------------ Тлжн

% СУЗЈ
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Инсистирамо на ископавањима
Председник Комисије Вељко
Одаловић казао је да се према
подацима које поседује 396 наших држављана, настрадалих
војника, и даље воде као нестали, као и 593 особе чији су нестанак пријавиле породице које
су избегле и уточиште нашле у
Србији и 684 особе са оперативне листе, које су страдале у разним колонама, чија судбина
није позната, а нису у званичној
евиденцији.
„То говори о обиму и тежини
злочина и страдања”, казао је
Одаловић и истакао да Комисија Владе Србије своје обавезе, које Хрватска злоупотребљава у својим изјавама политизујући их, редовно извршава.
Када је у питању српска страна, Одаловић каже да у овом
тренутку имају захтеве усмерене ка Хрватској и да и даље
инсистирају да се заврше ископавања на познатим гробним
местима, којихје 36, као и да се

разреши судбина и да одговор
на питање чија су тела у мртвачницама у Загребу, Осијеку, Ријеци, где се налази 878 тела.
Додаје да су сигурни да је половина њих у мртвачницама
извесно са локација где су ексхумирани Срби, а који нису
идентификовани.
Такође, Комисија инсистира
и да се да одговор шта је са
судбином војника који су страдали у Бјеловарској касарни, шта
је са онима који су били у злогласном логору - мучилишту
„Лори”, који нису пронађени, чија
судбина није позната.
„Више од годину и по дана је
прошло од последње ексхумације која је рађена у Хрватској,
уважавамо да је био земљотрес,
последице које су настале, али
предуго је то да би породице могле да чекају и да не знају шта је
са њиховим најмилијима, за које
сам сигуран да могу бити идентификовани”, казао је Одаловић.
Говорећи о фотографијама
које су постављене на зид спо-

мен-собе, Одаловић је указао да
су то страдалници.
„О њима причамо, они су
нажалост сви вероватно мртви,
али што породицама припада је
да пронађемо посмртне остатке,
да им предамо, да их сахране и
да нађу свој мир и да инсистирамо да они који су злочине починили буду они који ће бити процесуирани", казаоје Одаловић.
Драгана Ђукић из Удружења
породица погинулих и нестапих
„Суза” навела је да је данас отворена спомен-соба скромна, апи
да у ствари представља једну од
иницијатива да се у будућности
отвори озбиљан меморијал.
„Проблем већ предуго траје,
преостали чланови породица
умиру, сведоци умиру, врло је
важно да се забележе чињенице
док имамо живих сведока”, казала је Ђукић и поручила да ако
је неко себи дао за право да
настардалима узме животе, наше је да памтимо.
Извор: тт.г1з.гз

АКТИВНОСТИ

Размјена искустава у раду може повећати утицај на релевантне
институције да се процес тражења несталих лица убрза

ПРЕДСТАВНИЦИ ЧЛАНОВА СРПСКИХ
ПОРОДИЦА ОДРЖАЛИ РАДИОНИЦУ
У организацији Удружења породица „Суза” у Београду 12. маја 2021. године је одржана радионица на тему: „Сарадња и
размјена искустава чланова
породица које живе у региону”. Радионица је реапизована
кроз пројектне активности финансиране од стране Међународне комисије за нестапа лица,
ИЦМП-а, а уз подршку ЕУ.
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Учесници су били Марица
Шеатовић из Новске, Удружење
против заборава, Исидора Граорац из Бања Луке, Републичка
организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске
(РОПИН) и чланови Удружења
породица „Суза" из Београда.
На радионици су представници породица имали прилику да

размијене искуства и разговарају о разним проблемима са
којима се сусрећу у процесу тражења нестапих.
Закључено је да је, мање-више, ситуација слична у свакој
земљи региона, кад су српске
жртве у питању. Српске жртеве
нису једнако третиране у односу на жртве других националности, пропагандна машине-

АКТИВНОСТИ

рија међународних факгора и
политизација проблема утичу
на одвијање процеса тражења
и то су разлози шго се тај процес одвија јако споро.
Процес тражења несталих у
региону, на жапост, у задње вријеме, није само успорен, него стоји. Велики број посмртних остатака несталих лица „чека” у костурницама. Како и на који начин да
породице врше утицај на релевантне институције, као да је све
мање инструмената за то. Сва
удружења породица нестапих и
погинулих раде у отежаним околностима, паадемија корона вируса
чини своје, апи, сложили смо се,
од те борбе одустајати нећемо.
Учесници радионице су оцјенили да је радионички вид рада
користан и да би радионице требапо чешће организовати. Само
уједињени у заједничким наступима можемо доприњети да утицај на убрзање процеса може бити већи и може дати боље резултате.
Драгана Ђукић, предсједница Удружења „Суза”, упознапа
је присутне о акгивностима Удружења породица Суза, о растућем
незадовољству породица због
успореног процеса цдентификација и ексхумација, о све тежој комуникацији са породицама што
због болести и смрти, што због
промене адреса и телефона.

Драгана је информисапа присутне и о процедури око израде Закона о несталима у Републици
Србији.
Марица Шеатовић из Удружеља против заборава, у рад се
укључила онлајн и изњела са
којим проблемима се то удружење сусреће. Чланови удружења
су углавном старије популације,
потребна им је помоћ млађе особе која би обављала послове
секретара. Надају се подршци
Српског народног вијећа уз чију
помоћ би требали боље функционисати. Говорила је о Закону
о несталима у Хрватској који је
био у фебруару ове године на
првом разматрању у Хрватском
Сабору.Постоји нада да ће коначно бити донесен и да ће њиме многе ствари бити ријешене
од значаја за породице.
Упознала нас је са информацијом да је на Институту у Загребу отворен нови дијагностички
центар гдје ће бити могућности
користити узорке крви даљег
сродника, што би омогућило нове позитивне цдентификације,
јер вријеме чини своје, ближи
сродници умиру. Удружење нема информацију која лица су
идентификована 7. маја ове године на поменутом Институту.
Све што имају од информација
је из медија, да је цдентификовано 5 лица из Пожешко -Славонске и Карловачке жупаније.

џ сузл

Исидора Граорац, РОПИН,
Република Српска је први пут
имапа прилику да разговара са
представницом Удружења против
заборава Марицом из Хрватске.
Потом је упознапа присутне о
стању и проблемима у процесу
тражења нестапих у Републици
Српској. Закон о нестапим лицима постоји на нивоу БиХ, али се
њихове породице конкретно слабо дотичу тог Закона. На новоу
Републике Српске постоји Закон
о правима бораца, ратних војних
инвалцда и породица погинулих
на основу којих породице остварују права. По том Закону, на неки начин закинуте су породице
цивила и негдје је то остало на
млађима да се изборе да и те породице буду укључене и препознате. РОПИН организација на
челу са упокојеним председником Недељком Митровићем се
запагала да цивипне жртве имају годишњу накнаду, да буду
укључене у процес. Оно што је
добро за ту организацију, они
имају статус организације од јавног интереса из 2006. године,
што им гарантује редовно финансирање, па немају проблем
опстанка те сву своју енергију користе за акгивности убрзања
процеса тражења несталих.
У БиХ је велики проблем са
бројем погрешних идентификација за лица која су сахрањивања по класичним методама, што
покреће болни процес код породица. Подјељена су мишљења
око уласка у сам тај процес. Веома је болно за породице које су
обавиле сахрану и ставиле тачку
на случај, да поново пролазе
кроз исту бол, а са друге стране,
они који чекају посмртне остатке
свог члана никад неће ријешити
случај ако је неко грешком сахранио њиховог члана породице.
Размјена искустава на овој
радионици усмјерипа је удружења на потребу да више сарађују.
„Суза”
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АКТИВНОСТИ

УРУЧЕНЕ ЗАХВАЛНИЦЕ ВОЛОНТЕРИМА „СУЗЕ”

Удружење породица „Суза”, у
својим просторијама , у Нушићевој 6, на Теразијама, организовало је дружење волонтера, 5. јула
ове године.
Том приликом, предсједница Драгана Ђукић уручила је
волонтерима
захвалнице за
допринос у раду. Уз скромну
закуску волонтери су имали
прилику да се међусобно боље
упознају и размјене искуства у
волонтерском раду.
Захвалноце су уручене: Слободану Мидићу, Радовану Бубоњи, Ђуки Котуру и Милу Зорици.
Допринос волонтера нашем
Удружењу је веома значајан и
надамо се да ће се он наставити
и убудуће још интезивније.

Најважније активности волонтера укратко описујемо:
Слободан Мидић је иницирао
много активности у чијојреализацији је и сам учествовао:
Имао је иницијативу и залагао
се да се скулптура „Суза” која
се налазила на погону за експлоатацију сијаринског мермера - оникса, у Сијаринској бањи,
инсталира на подручју града
Београда као симбол страдања
Срба из Хрватске. У два наврата нашао је дио финанцијских
средстава за издавање часописа „Суза”. Организовао је наградни конкурс у Основној школи „Карађорђе” из Горњег Матејевца код Ниша у коме су се
дјеца такмичила пишући саста-

ве на тему „Суза”. Иницирао,
подстакао ликовне умјетнике
да израде слике на тему Страдања и учествовао у донацији
тих слика удружењу „Суза”. Набављао и транспортовао половни намјештај потребан за
рад у канцеларији. Ђука Котур
је анимирајући породице погинулих и несталих помогао да дођемо до докумената и фотографија погинулих и несталих,
а много се залаже и око промо-

ције Удружења и дистрибуције
нашег биптена. Радован Бубоња је свој допринос дао у опремању и поставци спомен-собе,
а Миле Зорица је дао свој допринос у мајсторским радовима око
електричних инстапација.
„СУЗА”

АКТУЕЛНОСТИ

УСПОСТАВЉАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У
СВРХУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА
У просторијама Комисије за нестала лица 27.
маја 2021. године одржан је састанак са представницима Међународне комисије за нестала
лица (МКНЛ) и Националног центра за криминалистичку форензику Министарства унутрашњих
послова Републике Србије (НЦКФ), ради оства-
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ривања будуће сарадње и успостављања референтне лабораторије у сврху идентификације несталих лица на просторима бивше Југославије
путем Д Н К анализе.
Састанак је одржан на иницијативу МКНЛ у циљу одређивања адекватне лабораторије за процес

Ш' СУЗЈ

АКТУЕЛНОСТИ
обуке коју би спроводипи стручњаци ове организације, а односи се
на
тестирањ е
ДНК, узимање коштанихузорака са
посмртних остатака, укључујући и
изоловање ДНК профила. У ту сврху, МКНЛ је предложио почетаксарадње са НЦКФ, који поседује акредитовану лабораторију за анапизу ДНК.
На састанку је договорена посета стручњака
МКНЛ лабораторији НЦКФ за анапизу Д Н К како
би се информисапи о тренутним капацитетима,
начину и условима рада ове лабораторије, а након посете би се спровела анапиза потреба за

стручним усавршавањем, у сврху припреме одговарајућег програма обуке ипи другог вида едукације, а на основу потреба организацијског развоја.
У каснијој фази би МКНЛ организовао наменску
обуку у лабораторији МКНЛ за анапизу ДНК у Хагу,
за запослене НЦКФ с конкретним фокусом на изоловање профила ДНК из узорака зуба и костију.
Овом приликом, председник Комисије Вељко
Одаловић и Метју Холидеј, шеф за Западни Бапкан
МКНЛ, потписапи су Споразум о лиценци за крајњег
корисника Система управљања базом података за
цдентификацију (ИДМС), који уређује права и обавезе у вези са коришћењем ИДМС, који представља
решење за обраду података засновано на интернету. Њиме се подржава и унапређује форензичка
процедура у истрагама о нестапим лицима.
Извор: Ш р://т т .кгп1.доу.гз/

АКТУЕЛНОСТИ

САСТАНЦИ ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ ЗА
РЈЕШАВАЊЕ СЛУЧАЈЕВА НЕСТАЛИХ ЛИЦА
НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ.

На иницијативу Специјалног
изасланика председника Р. Србије за питање несталих лица у Р.
Хрватској Верана Матића, а након
недавно одржаног састанка у Загребу са председником Владе Републике Хрватске Андрејем Пленковићем, одржана су 17. и 25. маја
2021. године два посебна састанка Експертске групе за рјешавање
случајева несталих лица на
простору бивше СФРЈ.
Наведени састанци су организовани на тему раније предатих

захтјева измјеђу надл ијежних владиних тјела за тражење несталих лица Р. Србије
и Р. Хрватске, у циљу
прикупљања додатних
сазнања, информација и документације
који могу допринјети
решавању случајева
несталих лица.
Том приликом су
детаљно анализирани
захтјеви обје стране, те су уочени
њихови недостаци за даље
ваљано поступање надлојежних
органа. У том смислу надлијежном тјелу за тражење несталих
лица Р. Хрватске је упућено неколико дописа за допуну података
за предмете који се односе на нестала лица с листе Р. Хрватске и
достављени конкретни приједлози за поступање у случајевима
нестанака лица са листе тражења Р. Србије.

СУЗЛ

Сви учесници на састанцима
су се договорили да ће интензивирати рад на конкретним
предметима несталих лица у
циљу прикупљања додатних сазнања, информација и документације, имајући у виду да хрватска страна и даље инсистира на
архивама бивше ЈНА, које су у
добром делу исцрпљене. У складу са тим, потребно је довршити
ове претраге и тиме одговорити
на све упућене захтјеве хрватске
стране како би се на тај начин питање архива коначно затворило.
Сагласили су се и да је од посебног значаја за ријешавање
проблематике несталих лица и
прикупљање сателитских снимака локација могућих мјеста масовних горбница и појединачних
гробних мјеста.
Извор: ћПр://тт. кгп1. доу. гз/
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АКТУЕЛНОСТИ

У ЗАГРЕБУ ОБАВЉЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ДВЕ ЖРТАВЕ
СТРАДАЛЕ У ТОКУ ОРУЖАНИХ СУКОБА
НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
У Заводу за судску медицину и криминалистику
Медицинског факултета, у Загребу, уз присуство
чланова породица, 18. јуна, 2021. године, обављена
је идентификација посмртних остатака две жртве
српске национапности, страдале током оружаних
сукоба на простору бивше Југославије, у акцији
хрватске војске и полиције „Олуја” 1995. године, на
подручју Републике Хрватске. Посмртни остаци
ексхумирани су на гробљу у Шашу (1) и Книну (1).
Посмртни остаци 2 лица су идентификовани методом анализе ДНК и њихова сахрана биће обављена у складу са израженим жељама породица.
Од самог почетка процеса ексхумација и
идентификација посмртних остатака које су вршене
на подручју Републике Хрватске, по заједнички утврђеној методологији, нашој страни је омогућен мониторинг те је и овог пута идентификацијама присуствовао мониторски тим Комисије за нестапа лица.
Према подацима Комисије кроз овај процес, у
периоду 2001. до 2019. године, из регистрованих,
масовних гробница и појединачних гробних места
ексхумирани су посмртни остаци преко 1400

жртава српске националности страдалих у оружаним сукобима на територији Републике Хрватске, а посмртни остаци преко 980 идентификованих жртава су предати породицама ради сахране.
Овим је настављен процес идентификација
жртава српске национапности, чије породице живе у
Републици Србији, што је од посебног значаја за
породице нестапих лица, које годинама покушавају
Да пронађу и достојно сахране посмртне остатке
својих најближих.
Извор: ћИр://тт.кгп1.доу.Г8/
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АКТУЕЛНОСТИ

У БЕОГРАДУ ОДРЖАНА СЕДМА СЈЕДНИЦА
ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У РЕГИОНУ
Комисија за нестала лица Владе Републике Србије представила активности у рјешавању
проблематике питања нестапих лица у оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ.
Седма сједница Одбора за дијаспору и Србе у региону одржана
је 7. јула ове године, у дому

ник Одбора Милимир Вујадиновић и поздравио је Комисију за
нестала лица Владе Републике

Народне скупштине у Београду.
Сједницу је отворио предсјед-

Србије, као и релевантне представнике из Републике Хрватске,
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Републике Српске, и представнике релевантних институција у
Републици Србији.
Предфдник Одбора Милимир
Вујадиновић је истакао да цен-

АКТУЕЈ1НОСТИ

трална тема и циљ ове сједнице
да се најважнијим представницима државе представи шта је
Србија учинила по питању несталих лица у претходном периоду.
Активности Комисије за нестала лица Владе Републике
Србије у рјешавању проблематике питања несталих лица у
оружаним сукобима на простору
бивше СФРЈ представио је Вељко Одаловић, предсједник Комисије, генерални секретар Народне
скупштине. Он је истакао да је
најтежа посљедица сукоба који се
десио на простору бивше Југославије нерасвјетљена судбина, у
овом тренуткујош 9.996 лица свих
националности. „То јесте разлог
за бригу, јер од првих нестанака,
прошле су три деценије и то је
нешто што за породице и све оне
који су на било који начин у свему
овоме, заједно са нама, фрустрирајућа чињеница”, додао је председник Комисје. Навео је и то да
без обзира колико је до данас урађено по овом питању, ова проблематика не смје да губи приоритет.
Одаповић је објаснио да су
лица која су нестапа у сукобима
на простору Хрватске, Босне и
Херцеговине, Косова и Метохије,
највероватније тамо и сахрањена, а оно што регион очекује
од Србије када се бави овом
проблематиком, јесте да преузме
одговорност, иако одговорност
није само на српској страни.

Он је додао да све релевантне
организације и службе учествују у
расвјетљавању злочина, несталих лица и неоткривених гробница, али да непоступање надлежних институција у региону веома
често успорава овај процес.
Председник Комисије је говорио и о правном оквиру са регионом који је, када је у питању
Хрватска, проистекао из Дејтонског споразума, која инсистира на
новом правном оквиру, што би по
мишљењу Комисије додатно
успорило разрјешавање питања
нестапих лица.
Одаловић је навео да је са
Босном и Херцеговином потписан Протокол о сарадњи, као наставак сарадње која је већ постојапа и водипа се на основу
закључака са регионапних састанка надлежних владиних
тијела за нестапа лица.
Са Црном Гором успостављен
је посебан Протокол о сарадњи, с
обзиром да Србија и Црна Гора
нису биле стране у сукобу, а овим
Протоколом успостављене су
везе и подјељене информације,
што је значајно доприњело разријешавању питања нестапих и
страдапих лица са територије
Црне Горе.
Што се тиче међународне сарадње Одаповић је истакао сарадњу са двије институције као
веома значајне у овом процесу,
Међународног комитета Црвеног

СУЗЈ

крста и Међународне комисије за
нестала лица, чији ангажман
регион неријетко покушава да
маргинапизује.
Одаповић је навео да је даљи
подстицај о рјешавању питања
нестапих лица усљедио кроз
Берлински процес на Лондонском
самиту за Западни Бапкан, гдје је
стављен акценат на помирење и
ријешавање питања која проистичу из сукоба на простору бивше
Југославије. Додао је и то да је у
сједишту Међународне комисије
за нестапа лица у Хагу потписан
Оквирни план, којим су домаће
институције земаља потписница
основапе посебне групе за истраживање несталих лица, неццентификованих лица и базу података.
Председник Комисије представио је механизам Радне групе
за лица која су нестапа на
подручју АП Косова и Метохије, а
којим је до сада разријешено 75
одсто случајева нестапих лица,
односно судбине 6.664 особе на
овом подручју.
Након представљања акгивности Комисије, усљедипа је дискусија, гдје су гости и чпанови
Одбора изнијели своје ставове по
овом питању.
Више
на
страници:
\л/\л/\л/.раг1атеп1.доу.гз
„СУЗА”
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АКТУЕЛНОСТИ

ПОХАРАНО ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ
У КОВАЧЕВЦУ
Вандали су оштетили или уништили 17 споменика и крстача на православном гробљу у
приградском насељу Нове Градишке: „Овакви размјери вандализма нису се десили од
почетка 2000-их", рекаоје Горан Ногић, предсједник ВСНМ-а Нова Градишка
Непознати починилац похарао је православно гробље у
приградском насељу Ковачевац код Нове Градишке, оштетивши или уништивши 17 споменика и крстача.
„Прије неколико дана радници
комунапног подузећа косипи су
траву и тада није било ништа оштећено. Штета је откривена увечер 16. јуна. Позвапи смо полицију која је направила увиђај”, рекао нам је предсједник ВСНМ-а
Нова Градишка Горан Ногић, истичући да се често дешава да нетко оштети покоји споменик на
гробљу у Ковачевцу или у самом
граду, апи да се овакви размјери
вандапизма нису десили још од
почетка 2000-их.
Вандализме на гробљу у Ковачевцу и Вргинмосту, гђе су унишили материјал за градњу цркве,

у изјави за Новости осудио је и
предсједник СНВ и саборски заступник Мипорад Пуповац.
„Никад мира. Уз све невоље
кроз које ова земља пролази у
задњих 30 година и уз све проблеме с којима се људи данас су-

срећу, никако да се схвати да
Срби у Хрватској нису проблем,
нити да је проблем њихова оставштина, цркве или гробља. А то
што се то не схваћа, очито је разлог што нема поруке од свих
свјетовних и црквених власти које
би то требале
јавно рећи. А с
обзиром на тешке ријечи негативне кампање,
које се из Сабора могу чути
према СПЦ-у,
не чуди ме што
се овакве ствари догађају”, рекао је Пуповац.
Извор: „Новост и"-3агре6
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ЗА СРПСКУ ДЈЕЦУ ИЗ РЕГИОНА 0РГАНИ30ВАН
ПЕТОДНЕВНИ ЉЕТЊИ КАМП У МАТИЦИ
Љетњи камп за српску дјецу
из региона је организован у периоду од 4. до 9. јула 2021. године у Новом Саду и Београду.
Учесници програма су били
смјештени до 7. јула у Новом
Саду, а до 9. јула дјеца су боравила у Београду.
Дјеца од седам до четрнаест
година, дошла из Уздоља, Ви-
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ра, Куле Атлагића, Ислама
Грцког, Радучица, Нунића, Задра, Брибира, Ђеврсака, Риђана, Оџака, Босанског Грахова,
Дрвара, Босанског Петровца и
Гламоча, њих 44 - 18 из Хрватске и 26 из Федерације БиХ.
Организатори љетњег кампа
за српску дјецу из региона су
народна посланица Сања Ла-

% СУЗЈ

кић и Душко Ћутило, директор
Покрајинског фонда за избјегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону.
Циљ љетњег кампа за дјецу
из региона јесте да их кроз
бројне садржаје упозна са историјом, културом, традицијом и
са институцијама у Србији, њеним природним љепотама и ту-
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ристичким потенцијалима, према ријечима директора Фонда
за избјегла, расељена лица и за
сарадњу са Србима у региону, а
намјера је да сљедеће године
камп обухвати све крајеве у региону гдје живе Срби и да буде
одржан баш у Новом Саду.
Током боравка за дјецу су
уприличени пријеми код покрајинских и републичких званичника.
У Новом Саду су их примили:
Предредник Покрајинске владе
Игор Мировић и градоначелник
Новог Сада Милош Вучевић.
Игор Мировић се обратио
дјеци рекавши да је боравак у
Новом Саду прилика да остваре контакте са својим вршњацима, да се друже и понесу са
собом најљепше успомене.
„Наставићемо да подржавамо све крајеве у којима има српских породица како би сва деца
имала добре услове за што
срећније детињство", казао је
председник Покрајинске владе.

У Градској кући дјеци је срдачну добродошлицу упутио градоначелник Новог Сада Милош Вучевић ријечима:
„Своје порекло треба часно
да носимо поштујући друге, али
очекујемо и да нас једнако поштују. Молим вас да учите и образујете се где сматрате да је
најбоље, али да пробате да живите на просторима где су ваши
родитељи, баке и деке.
У Београду дјеца су имала
пријем, између остапих, код Патријарха српског Порфирија, предсједника Републике Александра
Вучића, министра спољних послова Николе Селаковића.
Патријарх српски Порфирије примио је дјецу у Храму
Светог Саве.
Истичући да је радостан што
су дошли у Србију и Београд,
патријарх каже да је Храм Светог Саве срце Београда, јер ми,
православни Срби, могли бисмо рећи да је срце нашег народа Свети Сава.

„Зато што је Свети Сава определио духовни пут и дао духовну
смерницу својим сународницима,
а то је православна вера и православна молитва”, казао је патријарх, саопштила је СПЦ.
Подсећајући да је живео у
Загребу као Митрополит загребачко-љубљански и често одлазио у многа мјеста Хрватске,
Порфирије наводи да је „видео
оно што вероватно и ви осећате - да су сви људи исти и да
међу људима нема разлике, само понекад ми из себичности
правимо разлике и други из себичности праве разлике".
„А молитва нам управо помаже да изађемо из себе и да
се срећемо са Богом и са другим људима. Другим речима да победимо у себи себичност",
рекао је патријарх.
„Ја, иако сам потпуно сигуран да се ви молите за све своје вршњаке, за сву децу која живе са вама и око вас, али и за
сву децу света, додатно вас мо-
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лим и молићу се Богу да се ви
још више молите да једни у
другима препознајемо пријатеље, да препознајемо истину и
чињеницу да нико не може без
онога другога, а да то што смо
различити је сам благослов и
дар од Бога", рекаоје он.
"То је заправо могућност да
у различитости једни друге препознајемо и да у различитости
једни друге обогаћујемо", казао
је српски патријарх.
„И ако се молимо једни за
друге, онда ћемо видети да су
ствари око којих се понекад не
слажемо ситнице и највеће глупости и да је заправо много
важније да препознамо колико
је свако вредан баш зато што је
непоновљив, јединствен и другачији”, истакаоје Порфирије.
Министар спољних послова Никола Селаковић примио
је учеснике Летњег кампа за
српску децу из региона.
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Дјеца су том приликом посјетила Музеј српске дипломатије, који се налази у згради Министарства спољних послова,
гдје су упозната са дјелима великих српских дипломата.
"На овим зидовима можете
да видите континуитет наше
државности у новом веку. Да
видите шта иза нас стоји да бисмо знали за шта се боримо и
шта ћемо једнога дана оставити својој деци”, рекаоје Селаковић.
„Међу том децом сте и ви и
зато ми је много драго да сте
данас овде, у вашем Београду
јер је Београд престоница свих
Срба, па тако и вас”, истакао је
Селаковић.
Деци је пожелео да буду
узорни грађани државе у којој
живе, али да воле и чувају свој
српски род,српско православно
име и ћирилицу.
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Председник Србије Александар Вучић угостио је малишане у вили „Мир”.
Председник им је поручио да
уче ћирилицу, поштују своје комшије, да се воле међусобно, али
да увек чувају своје српско име и
презиме, додајући да ће им
држава помагати колико може.
Дјеца су од предсједника
Србије добила на поклон пакетиће са играчкама и слаткишима, а они су њему поклонили
макету манастира Лазарица из
Далматинског Косова, преневши му да тамо живи 391 српско
дете. Добио је и макету камене
куће са маслинама, карактеристичну за тај крај, уз напомену
да су и Срби из Далмације
чврсти као камен и вечни као
маслина, на шта је председник
узвратио да: „Нема јачих Срба
од Крајишника”.
„СУЗА"
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ПУСТА ЛИ СИ, ОЈ, КРАЈИНО НЕПРЕБОЛНА
Када год се датумски приближимо обиљежавању годишњице
и припреми парастоса за страдале из једног од највећих погрома
српског народа у двадесетом
вијеку 1995. године, тема броја
се сама наметне и често је
условљена статистичким подацима. Двадесет шест година већ
има да су Крајишници насилно
истргнути из свог корјена и расути свуда по овој кугли земаљској.
Крајина је земља које нема, али
Крајина живи у срцу сваког
крајишника. И боли, много боли.
Носе Крајишници у себи сјећање
на патње и муке али и на лијепе
тренутке живота проживљеног у
завичају. Како рече један Личанин: „Ја сам из Лике отишао али
Лика неће из мене.”

Нису се крајишници одрекли
Завичаја нити могу. Да је тако
најбоље објашњава Милорад Р.
Блечића У Дурмиторској књизи
1, шта је завичај: „Завичај је име
одређеног простора, малог,
средњег или великог, који у нама
пребива и који се у нашој души
стално „огледа и башкари”. Завичај, реч над речима, као песма
над песмама, с разлогом се
најдуже памти. И у туђини, мисао

на завичај топло греје и усправља од многих животних посрнућа и невоља. Завичај, реч која
истински, у много чему, може и
родитељске гласове да „поврати” и замени. Државе настају и
нестају- народи трају и опстају!
И наша је судбина да трајемо и
опстајемо на овим суровим балканским просторима. А трајаћемо: ако знамо ко смо, одакле
смо, куда идемо. Ако сачувамо
језик, традицију, културу...”
И Богу хвала, опстајемо. Таласамо. Чује се наш глас. Завичајна удружења, културно-умјетничка друштва, његују и афирмишу оно највредније (културу,
језик, обичаје...). Захваљујући
високој технологији Крајишници
се међусобно повезују, евоцирају успомене, друже се.
Никад више
фотографија
из Завичаја,
никад више
монографија,
књига, видео
записа.
Крајишник
кад
гледа
уназад онда
је тужан. Види смрт, види
страдање,
дугу избјгличку колону, неизвјесност и данас
пусту земљу своју Крајину.
Али Крајишнк има и вјеру
која га је увијек водила напријед. Невине дјечије очи су
његова брига која га чврсто приземљује, мотивација и снага да
се бори за срећнију будућност
својих потомака. Њихово одрастање, школовање, успјеси највећи су понос. Крајишка дјеца
воле нови Завичај али се не од-
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ричу свог поријекла, она дубоко
поштују жртву и бескрајну љубав својих родитеља. И зато ће
Крајина вјечно да живи.
Онда се могу разумјети
ријечи наше Весне Дамјанић,
дјевојчице из избјегличке колоне: „Ја много волим Београд.
Своју крошњу свила сам у Београду, али коријени су ти који
нас држе чврсто на земљи, да
знамо коме припадамо и како
ми даље градимо наш свијет.”
Ми морамо трајати и опстајати. Не смијемо заборавити
где су нам коријени. Крајина је
земља натопљена крвљу наших
сународника, земља напуњена
костима невиних, хабрих који су
бранили част свог народа.
Сјећање на жртве, трагање за
несталим наша је обавеза и дуг.
Дубину трагедије мормо осјетити и никада заборавити. Ако не
поштујемо своје нећемо знати
поштовати ни туђе жртве. Тој
тешкој борби да се чује истина о
трагедији крајишког народа који
је ради глобалистичких циљева
моћних неправедно сатанизован, уружење „Суза” је посвећено од свог оснивања.
„Суза”
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ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦА У СПОМЕН-СОБИ

Ја сам имала четири године кад ми је тата страдао
у ,Ј1ори”. Имамо пар његових избљеделих фотографија. На ни једној не видим добро очи мога тате.
(ћерка Милана Вулић, Стана)

„Лутајуће душе крајишких
Срба несталих у ратовима деведесетих нашле су свој спокој у
подземној спомен-соби, у Нушићевој улуци 6, у центру Београда. Први меморијал последњем чину тоталног геноцида над
српским народом у Хрватској у
20. веку направило је Удружење
породица несталих и погинулих
лица „Суза”.
Долазак у њу подсећа на тежину борбе са временом и заборавом.
Као иконостасове крипте изгледају низови портрета мушкараца,

Дала сам крв за ДНК. Даћу још, нека узму колико год треба, само да
нађу посмртне остатке мога сина Слободана.(Зорка Поповић из
Кистања код Книна)
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жена и деце чиЈа Је
судбина непозната
26 година после
званичног окончања сукоба.”
Ово је
дио
текста објављеног у чланку новинара Б. Субашића
- „Вечерње новосте”, дана 12. маја
2021, уочи отварања спомен-собе.
Ево мога Стојана! Молим вас, израдите и за
Од тог дана,
мене једну овакву фотографију.
свако јутро, у соби
замирише тамјан,
а мирни пламен са кандила баца
своју свјетлост и освјетљава
портрете жртава.
Собу свакодневно по неко посјети, било да је члан Удружења
породица или неко ко је у току
ратних дешавања сахранио свог
страдалог, доносећи фотографије и причајући приче о страдању.
Међу портретима траже своје
комшије, рођаке, познанике, стављајући на себе знак крста тихо
изговарају:
„Надамо се да ће иницијатива
„Сузе” подстаћи акцију да се већ
једном отпочне реализација меморијалног центра српских жртава рата јер је то би био један од
Ево чекамо вас пред вратима.
истинских доказа да поштујемо
Извините, ми смо дошле раније
да видимо спомен-собу. (Јека
своје жртве”.
„Суза” Ненадић и Милка Савић)
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Марина Живковић, ауторка слике са насловне странице

СТРАДАЊЕ ИЗ УГЛА ОБИННОГ НОВЕКА

Када је пријатељ нашег Удружења Слободан Мидић својом
иницијативом и контактима донирао двије слике приказа колоне српских избјеглица, били смо
више него захвални. Те слике
данас обогаћују наше просторије
и први су такав приказ погрома.
Нисмо ни слутили да се Слободан ту неће зауставити. Захваљујући њему, наш простор богатији је за још једну потресну слику „Страдање”, академске сликарке Марине Живковић из Ниша.
Марина спада у ону групу
умјетника који не воле да говоре
уместо својих слика. Допушта
им да саме причају причу о њој,
док она скромно и тихо, али
прије свега вредно, већ ствара
дјела за своју сљедећу изложбу. Рођена је у Нишу 1966. године гдје и данас живи и ствара, а
сликарство је дипломирала на
Факулетету умјетности у Приштини.
Страдање и патња људи нису нешто што Марина слика
баш често, више воли пејзаже
којима је посветила и највећи
дио свог сликарског опуса. Када
смо је позвали за договорени
интервју, Марини се у гласу чуло да би волела да нисмо то
урадили:„Могуда вам пошаљем

моју кратку биографију”. Иако
врло љубазна, једноставно је
рекла: „Ја не знам шта бих могла да причам”. Када то каже неко ко иза себе има стотине слика, а испред себе још ко зна колико, онда знате да је ријеч о
посебној умјетници. На наше
питање о броју досадашњих изложби, каже, уз осмијех, да не
зна колико их је било до сада.
Разумљиво, ако се узме у обзир
да слика од шеснаесте године,
да је учествовала на многобројним колонијама, да осим
слика, ствара и колаже које је
излагала у Београдском удружењу ликовних уметника примењене уметности и дизајнера
Србије. Ми јој вјерујемо и због
тога што Марина дјелује као неко ко се не замара бројкама, она
једноставно посматра и ствара.
Сликом „Страдање” преко
које смо се ми упознали са њеним дјелом, жељела је да, како
каже, прикаже ситуацију из угла
обичног човјека. Патња се огледа у лицима људи који се готово

унезверено и безнадежно крећу
међу рушевинама. Рушевине
зграда крај људских рушевина.
Недовољно је рећи да смо сви у
канцеларији остали затечени
њеном перцепцијом страдања.
Реалност као надумјетност. Неко ко сам није доживио погром и
уништавање, оставља иза себе
више него вјеродостојан приказ.
О умјетности некад и данас
каже да се раније умјетник више
слушао, људи су жељели његово виђење ствари, а сада би
други да дају своја виђења која
умјетниктреба само да испрати.
,Добрих сликара увек има, али
су они некада једноставно више
значили”, каже Марина. Она се
више фокусирала на оно што је
окружује. Воли да слика природу, али с обзиром на то са каквом лежерношћу је направила
мали излет у тематику рата и
патње, можда ће сличне теме
наћи своје мјесто у њеном будућем стваралаштву.
Јована Марић

ТЕМА БРОЈА

ИНТЕРВЈУ: Весна Дамјанић - новинарка РТС -а

ДВА ПУТА ИЗБЈЕГЛИЦА
„Ни данас не знам како су ме
родитељи пустили да те вечери
одем до Книна, на чувени „зидић”, присјећа се наша саговорница дана прије него што је са
око двјеста педесет хиљада
својих сународника кренула на
дуг пут према Србији, у колони
безнађа, очаја и неизвијесности.
Весна Дамјанић, новинарка
РТС-а тада је била седамнаестогодишња дјевојчица са већ
четири године избјегличког„стажа”. Наиме, Весна је расла у
мјесту Великој Глави близу Шибеника, све док се њена кућа на
почетку рата није нашла на
хрватској страни. Са мајком,
оцем и браћом први пут је избјегла из родног мјеста те 1991.
године, у Кистање, надомак
Книна. Други пут четири године
касније, када и већина Крајиш-

воде често није било уопште,
жене су училе да ни из чега
створе макар некакве услове за
живот. Весна се присјећала како
су имали малу башту која их је
хранила, а мајкаје сваки дан одлазила по оброк и у народну кухињу. Живот какав данас тешко
можемо замислити, али за дјевојку у тинејџерским годинама,
живот је био много више од тога. Гимназијски дани, друштво,
прве симпатије и чувени „зидић”. Свако ко је у Книну био
прије или за време рата није могао да осјети тај град на прави
начин ако није у вечерњим сатима макар прошетао поред гимназијских степеница где су биле
начичкане групице младих, гдје
се пуштала музика или свирала
гитара. Ту су се рађапе идеје,
прве и последње љубави, пада-

Од очаја до одушевљења
Весна потиче из скромне породице, те приликом уписа на
факултет није имала никакву потпору нити везу у Београду, па
су се њени родитељи са разлогом прибојавали како ће проћи
на упису. Али за њу никаква алтернатива није постојала. На
полагање пријемног испита дошла је из Херцег Новог и са
братом гледала резултате конкурса. Ишчитавши скоро цијелу
листу, била је убеђена да није прошла. Тада јој је брат
примјетио: Весна, види, прва си. Од стрепње, Весна је почела
да чита списак од позади па зато није ни видјела своје име, не
слутећи да се налази на самом челу листе. Од тада је прошло
више од двадесет година, а данас је једна од уредница у информативној редакцији РТС-а и водитељка емисије „Око”.

ника. Дакле, рат, избјеглиштво,
живот на ивици сиромаштва нису јој били непознаница ни
прије.
Живот тих година у Книну
није био нимало лак, мушкарци
углавном на фронту, струје и
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ли први пољупци и формирала
пријатељства за цијели живот.
Шарм „зидића” се није умањио
ни у ратним годинама, док је у
посљератним потпуно нестао.
У Книну се послије августа
1995. године, није промијенила
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само демографска слика, већ и
карактер града. Али, ово је прича о неким прошлим временима, данима када је Весна стасавала у дјевојку пуну снова. То су
били дани и када се стварају
пријатељства за цијели живот.
Њих четири другарице тих година биле су нераздвојне, дијелиле су животне радости ни не
слутећи шта их чека ускоро. А
није да се није могло претпоставити. Данима прије пада Книна
вођене су жестоке борбе, бука
ратних дејстава одзвањала је
не тако далеко од самог града.
Само недјељу дана прије Книна
пало је Грахово, што је био
јасан знак шта слиједи. Али Крајишници, као ни много година
прије тога, нису дозвољавали
да живот стане. У инат рату, у
инат страху, или једноставно
уморни од забрана и ограничења, тек неким чудом, родитељи
су те вечери пустили Весну да
из Кистања оде до чувеног зидића, последњи пут. На последњу туру безбрижног дружења,
прије него што ће заувијек напустити град своје младости.

ТЕМА БРОЈА
Тинејџеркау ратном Книну
„Ја се увек дивим том чуду,
рат је, гранате падају, а ми смо
као млади живјели неки назови
нормалан живот. Ја и дан данас
имам пријатеље из Кистања и
Книна, онда наш чувени четверац, који од тада до данашњег
дана опстаје. И мислим да је то
баш захваљујући том пријатељству и што се школа није прекидала, што су нам професори били посвећени, што смо ми стварно учили, упркос томе што често
није било струје у сред зиме,
сјећам се по два, три месеца.
Гледано очима дјететета од петнеаст, шеснаест година нама је
било сасвим у реду да живимо у
Кистањама или Книну. Ту су нам
биле прве симпатије, прва заљубљивања, прве патње, све прво
било је тамо. Са друге стране, ту
јесте био рат, облачила сам се у
Црвеном крсту, моје другарице
из Кистања нису биле избјеглице
па су ми оне позајмљивале своју
одјећу. Али нама је било све то
нормално, све је било у реду јер
смо из дана у дан били срећни
што смо живи”.
На наше питање како се
сјећа оних најстрашнијих дана,
у августу 1995. године, одпучно одговара:
„Ја се тога јако добро сјећам.
Ми смо до тада већ живјели са
оном флоскулом: Ситуација је.
Тако је ситуација била када се
десио „Бљесак”, првог маја. Онда када је пало Грахово. А моја
другарица и ја одлучимо да вече прије пада Книна одемо из
Кистања у Книн да видимо шта
се тамо дешава, иако су нас родитељи нерадо пустили.
То вече, на зидићу је било
пуно младих. Следећег јутра
око четири, пола пет пала је
прва граната на сто метара од
куће гдје смо спавале код породичних пријатеља. Тада је почело гранатирање и више није
стало. Провели смо у подруму

зе, трајало скоро четири дана.
По августовској врућини, хаотичан пут у потпуну неизвијесност.
У комбију који се гасио кад год
би стали, било је њих осморо
чланова породице и комшија.
Кад год је комби стао, гурали
смо га док не крене, и тако до
Бања Луке”.
Весна се сјећа да током читавог путовања није могла да
једе, већ је само пила воду. И
писала свој дневник, који је водила годинама уназад.
„Сећам се само како сам мислила само о томе: Шта ако
комби стане, шта ћемо послије.
Захваљујући само татиној интуицији, ми смо избјегли гранатирање колоне на петровачкој
цести. Када смо стигли у Петровац, одлучили смо да ту преспавамо. Тата је одједном, у
сред ноћи, пробудио све нас и
рекао: „Идемо, идемо”. Сјећам
се свега до момента када смо
се срели са мојом браћом, која
су била у другим колима и пома-

читав дан, до четири поподне.
Наши родитељи су се договорили да другаричина мајка, која је
имала гориво у ауту, дође до
нас и врати нас у Кистање. Док
смо напуштали Книн, све вријеме су грувале гранате. Тог дана смо отишли из Кистања и никада се више нисмо вратили.
Путовање до Србије је, уз пау-
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ТЕМА БРОЈА
гали људима, Не знам како смо
се нашли, распитивали смо се
једни о другима, то је било од
уста до уста, Када смо се са њима нашли, мени је лакнуло, сада има ко ће да брине о родитељима и комбију” .
Весна се присјећа још једног
гранатирања избјегличке колоне код Брчког. Преживјели су,
склонивши се у неку кућу. Последње чега се сјећа из избегличке колоне су ријечи човека
који им је рекао: „Имате још једно пет километара кроз коридор, које, ако преживите, на безбедном сте” .

„Тата је додао гас, возили
смо се кроз неку шуму, а ја се
сјећам само како сам питала када ће више проћи тих пет километара”.
Прошло је много више и чим
су се нашли на сигурном, Весна
је коначно заспала.

у Книну, на Омладинском радију
и локалној телевизији. Или новинарство или ништа друго, била је одпука која је дошла спонтано. Каже да судбина њене породице у Крајини није утицала
на одлуку да постане новинарка. Данас је далеко од ратних

Дрво са коријеном и
великом крошњом

Веснини родитељи су се
вратили у Велику Главу прије неколико година и обновили породичну кућу. Весна са
ћерком
Искром, одлази тамо сваке
године и осјећа велики мир,
За себе каже да много воли
Београд, али да је љубав
према родном месту друга
врста љубави, то је припадање коријенима.
„Ја сам своју крошњу свила у Београду, али коријени
су ти који нас држе чврсто на
земљи, да знамо коме припадамо и како ми даље градимо наш свет, Ја волим да је
та наша крошња што већа,
што богатија, са што више
људи, пријатеља, Ја сам из
мјешовитог брака, моја мајка
је католкиња и за моју породицу је рат био један суноврат због којег сам одједном
морала да се определим ко
сам и шта сам, У реду, ја
јесам Српикања, али волим и
један и други Божић и Ускрс,
и моју другу бабу. Ми смо били васпитавани у том духу да
прихватамо све” .
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ВЕСНА СА ДРУГАРИЦАМА НА КНИНСКОЈ ТВРБАВИ
„Ја сам заспала и више се
ничега не сјећам, Прошли смо
границу, моји су ме пустили да
спавам и моје прво освешћивање је било у Београду, код рођака. Наредних пет дана само сам
спавала, плакала и ишла у Кнез
Михаилову да видим ко је све
„избио”, То и није тако трагично
када упоредиш са неким другим, свакоме је његова несрећа
најтежа, апи када рационализујем све схватим да су многи
прошли далеко горе. Суштина је
била у питању: Јесу ли сви ту,
ко је дошао, ко фали? Када су
сви били на броју, онда је било
много лакше”.
Весна се са породицом, у избегличким данима послије Београда, нашла у Херцег Новом,
одакле је након матуре одлучила да упише новинарство. Коријени те њене жеље су били опет
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тема и бави се искључиво питањима финансија,
За Веснује то што се догодило августа 1995. године нешто
што не може и не треба никада
да се заборави. Када су ставови
Србије и Хрватске о рату у питању, каже да су то двије супротстављене стране које ће се тешко икада помирити. „Свака држи
своју страну, а и једни и други су
у то време били само пијуни у
игри великих сила, у којој се
српски народ није показао
вјешт. Стапно потенцирам да су
сви били жртве и да их има на
свим странама и то је ненадокнадиво. Нема тог извињења ни
опроста који ће вратити оне који
су трагично страдапи. Али вјерујем да без тог међусобног
опроста, ми једноставно не можемо даље.”
Јована Марић

ТЕМА БРОЈА - ЗЛОЧИНИ

ЗЛОНИН У ИСЛАМУ ГРЧКОМ
Сина Тонке Шљепице усташе су пред њом убиле, а неколико дана касније, у логору за Србе
у Љубачу, на рукама јој је издахнуо премлаћени супруг.

„Дошли су нам пред кућу,
увече 22. јануара и рекли, „идете с нама”.
Смркнути, пријетећег изгледа, до зуба наоружани, нису
хтјели да чују наше разлоге и жеље да останемо у својој кући”.
Овим ријечима своју ратну
причу, тешку судбину мајке и супруге, почела је Тонка Шљепица из Ислама Грчког.
„Џабе смо мој Јово и ја казивали да ни за шта и никоме нисмо криви, зла учинили, лоше
урадили. Опирали смо се колико смо могли. Али, синко мој, сила Бога не моли. На прагу рођене куће, у авлији, почели су тући
мог Јову. Све које су нашли
стрпали су у аутобус, па у Задар.”
С Тонком је била група од 17
Срба, углавном жене и мушкарци. Сви су се вратили, осим њеног Јове. На Паг, гдје је била,
довожене су и друге групе, али
шта је с њима.Тонка не зна. Она
каже да они жене нису тукли,
псовали, пријетили. Тешко преко уста може да превали име
„Хрватска војска” или „постројбе". Они су за њу „они”, извор
зла, муке и туге, жалости и бола. У дворишту пред њеним
очима убили су јој тридесетосмогодишњег сина Здравка. Њен
Здравко је, како рече, био дуго
болешљив и тешко болестан.
Задњих година „вукао се по боловању, од болнице до болнице. Лијечио се и у Загребу. Тежак ти је он бубрежни болесник
био”, прича даље жалосна мајка. „Некако с овог прољећа као
да је оживио. Почео је помало,
радикати по дворишту и башчи-

ци. Ту су га и затекли”. „Немам
ја куда ићи”, објашњавао је мој
Здравко. „Овако болестан не
требам никоме. Ја ни војску нисам служио”.
„Његове ријечи пререзао је
рафал. Остао је лежати у дворишту, а ја сам морала поћи.
Није га ожалошћена мајка смјела ни помиловати, а ни сахранити. Нису дали” .
У Задру су остали три дана,
три паклена дана. Мушкарце су
немилице тукли, млатили и пре-

млаћивали, сјећа се Тонка. Из
Задра, зла судбина водила их је
у Љубач, питомо сеоце на самој
обали Јадрана, двадесетак километара сјеверно од Задра. У
њему, њен Јован „испушта душу
на мојим рукама”, каже тешко уздишућиТонка. Говори то доста
смирено, без суза, док лицем
пролази грч, а бразде на њему
се издужују и постају дубље.
Смирило се изубијано тијело
Јована Шљепице, апи ни мртвом
не дају мира. Превезен је на Паг.
Тонки нису дали да га сахрани, уз
обећање да ће га превести у За-
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дар. Она не зна да ли су то учинили. Не зна гдје Јован почива.
„Али, грдне ране су му починили” присјећа се даље Тонка.
„Модрица до модрице, крвави
подљеви. Глава м у је била изубијана и стучена. Ни врхом игле
не би нашао дио здраве коже.
Све су покривале модре маснице. Руке, прса, леђа - све то се
модрило и црнило, а ребра пребијена”, вели Тонка.
Тонкин син Здравко је сахрањен. Према причи која кружи
народом
Крајине, који
у својој муци
и страдању
нема разлога
да ишта измишља, сахранио га је
зет, по презимену
Јусуп,
екстремни хадезеовац. Пролазио
је
својом јединицом кроз
питоме Равне Котаре и кроз Ислам Грчки. Здравка је закопао у
башчи.
А Ислам Грчки је, поред манастира, светиште Срба, духовни центар. Ту су двори Јанковић
Стојана, сада похарани и порушени, као и Црква Св. Ђорђа,
гдје леже потомци славних сердара. Т ује живио и стварао Владан Десница.
Са звоника цркве Св. Ђорђа
није оглашена смрт Јована и
Здравка. Па ипак.јекаје далека.
Извор: Војска Крајине бр. 2 /
2003. (Сава Јанковић)

23

ТЕМА БРОЈА - СУДБИНЕ
Здравка Кушић: „Не плаши се, није ово 1941. година”, рекао ми је свекар,
„сљедеће године,1992, су га убили”.

ОТАЦ И СИН, НЕДЕЉКО И ПЕРО КУШИЋ,
ЗАЈЕДНО СУ ОТИШЛИ У СМРТ
Злочини над Србима у Сиску
и околини су се дешавали у периоду између 1991. И 1992. У
оквиру ратних злочина, који су
се тада догодили, страдапо је
најмање 611 цивила, углавном
Срба, а по неким процјенама и
преко 700 цивила.
Од убијених је 595 српске
националности, затим 14 Хрвата и два муслимана. Од укупног
броја стадапих 120 је жена.
Врх ХДЗ-а из Загреба у Сисак
шаљу Ивана Бобетка и Јосипа
Брајковића. Затим је у луку Сисак
стигла велика количина лаког наоружања за потребе резервног
састава СУП Сисак, чланова ХДЗ
и ХОС. То оружје је дијељено чак
и у католичким црквама.
У љето 1991. стижу и потомци усташа из Аустралије, Сјеверне и Јужне Америке у Сисак,
који су одмах примљени у полицију и дате су им пушке и ручне
бомбе.
Крајем јуна 1991. сачињен је
списак Срба са сисачке регије
које је требало ликвидирати. Јадранко Гарбић, постаје предводник паравојне јединице Вукови, а
Екрем Мандап из Новог Пазара
предводи Ханџар дивизију сачињену углавном од муслимана.
Несрећну 1991. годину Здравка Кушић дочекапа је у Сиску, радећи у банци, супруг Перо био је
радник Рафинерије Сисак. Ћерка
Мартина нешто више од годину
дана и син Бојан петогодишњак.
„Прво су колегинице Хрватице
са посла престале да причају са
нама, као и комшије Хрвати. Звали су нас телефоном, пријетили.
Једној мојој пријатељици су
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пријетили да ће је заклати. Минирапи су објекге гдје су власници
били Срби, људима давали отказе. Сјећам се да ми је свекар Недељко Кушић говорио: „Немој се
бојати, није ово 1941”.
Плашећи се за дјецу Здравка је наговорила супруга и свекра да ипак крену за Србију. Имали су рођаке у Растини, па им је
то било прво одредиште. Међутим, након извјесног времена,
њих двојица, вјерујући да ће се
ситуација у Сиску смирити, Перо плашећи се отказа у рафинерији, ипак се враћају за Сисак.
„Отишли су и кућу да сачувају, а за то вријеме сам се ја са
дјецом селила из мјеста у
мјесто, борећи се за њих, тако
што сам радила на црно. Била
су тотеш ка времена, билаје инфлација. Супруга сам повремено чула, али су му прислушкивали телефон, и увијек би ми само
кратко одговорио да је добро.
На крају је добио отказ у Рафинерији и запослио се као домар
у једној школи.

В
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Здравкин свекар, Перин отац
Недељко, дошао је у Србију да
посјети снају и унуке, али патио
је и страховао за сина, па је
опет отишао за Сисак 1992. године. Разлог више да се врати у
Хрватску је и чињеница да је тамо живјела и његова ћерка, удата за Хрвата.
„Чула сам да је свекар био у
затвору и да су га тукли, испитивали су га да призна гдје је био.
Он није имао шта да призна, био
је код нас у посјети, а то им је и
рекао. Послије су га пустили. Ја
сам им послала новац да изађу
из Сиска и дођу у Србију. Међутим, свекар ми је поручио по рођацима из Босне, нисмо могли
више да се чујемо јер су линије
између Србије и Хрватске биле
прекинуте, да чувам дјецу и да
они не могу изаћи из Сиска”.
Тада је дошао и кобни 4. 2.
1992. године, 12 наоружаних и
маскираних војника дошли су
код њих кући и ишчупали су жице од телефона.
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„Мој супругје отишао тај дан до
МУП-а да пита зашто су им ишчупали телефонске жице, шта су
отац и он скривили. Тамо су им
рекпи да немају ништа против њих
и да уколико још ти маскирани
буду допазили да им не отварају”.
Како је Здравка послије сазнала, у кући су на једном спрату
биле избјеглице Хрвати, који су
били из неког оближњег мјеста
које је тада припадало РСК.
„Када су маскирани војници
опет дошли, 5. 2. те избјеглице
што су живјеле код нас кући су
им отвориле плашећи се и за
свој живот, и тада су свекра и
мог супруга Перу одвели. Стриц,
који је живио у близини, пријавио
је њихов нестанак, и нашли су их
у оближњем селу, крај пута у шипражју”, говори кроз сузе Здравка напомињући да су њеном супругу у новчанику нашли њену
фотографију и фотографије дјеце, и сав новац који је послала,
да се избаве из Сиска.
Дана 10. фебруара су сахрањени у породичној гробници, 5.
фебруара су убијени, и за то
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вријеме су већ неког уселили у
њихову кућу, прошло је тек пет
дана. Оне избјеглице, које су
живјеле у кући, су отишли, плашећи се, послије доласка маскираних војника за које Здравка
каже да је чула да су из Ханџар
дивизије.
„Морам да споменем и то да
је мој супруг непосредно прије
него што је убијен добио рјешење да може да се врати на посао у рафинерију”.

Да је остала без супруга и
свекра, Кушићева је сазнала тек
1993. године. Од МКЦК преко
Црвеног крижа Хрватске и Црвеног крста Србије је добила одговор да су свекар и супруг мртви
и послали сујој њихове умрлице.
Пролазећи
кроз голготу,
Здравка је утјеху нашла у вјери и
Богу. Њена књига је посвећена
напаћеном српском народу.
Тежак пут од Сиска, преко
Растине, Госпођинаца, Сремске
Каменице, Чуруга, Књажевца,
Делиблатске пешчаре до Крагујевца, Здравка Кушић преточила је у стихове, објављење
у збирци пјесама. Мучила се по
разним колективним смјештајима, сама са дјецом, која су
сада њен понос. Син је завршио
Богословски факултет и сада је
у Риму на докторским студијама, ћерка медицинску школу и
Богословски факултет.
Извор: „СРПСКО КОЛО”
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Исповјест Миле Ђурића

ЋАЋУ СУ МИ ЖИВОГ У ВАТРУ БАЦИЛИ
Преплануо од сунца, у радној одјећи, дочекује ме на цести. У очима има неке искрене
топлине и поноса, апи и скриеене туге. Показује ми сеој дом који је највише сам градио за
себе и своју сестру Милену о којој брине. Двориште пуно украса од камена, а кутак за
дневни одмор у хладовини испод одрине винове лозе. Дух Далмације у сремској равници, у
најмирнијем дијелу насеља Угриновци.
„Ето то је моја кућа”, започиње своју причу Миле Ђурић, родом из села Плавна код Книна.
„Шта да ти причам. Ја сам тек
за Нову годину 1996. године сазнао да су ми ћаћу живог у ватру
убацили.
Не волим ни да се сјећам више. Али испричаћу ти. Имам и

нешто старих фотографија. Сачувале их матер и баба.
Данима пуцњава са ратишта
добро се чула. Детонације су биле све ближе. Гађали су са Динаре и околних брда. Кренуо сам
од куће са намјером да идем у
планину, до моје колибе гдје су
некада пландовале овце. Волио

сам да одлазим тамо и често
сам ишао.
Послије десет минута хода,
пењући се уз брдо осврнуо сам
се и угледао страшан призор.
Моја кућа је била у пламену. По
томе сам знао да су хрватски
војници ушли у село. Нисам
смио натраг. Ни слутио нисам да
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се кући нећу никада вратити. Код
колибе сам се срео са другаром
Синишом, али због ратних дејстава ту нисмо смјели остати. И
даље, знаш већ: Преко личких и
босанских планина у беспуће. Уз
пут смо сретали избјеглице из
околних мјеста. И тебе сам тада
срео. Сјећаш ли се? Што пјешке,
што разним превозним средствима, пут до Србије трајао је
више од десет дана. Али то је за
неку другу причу.
У Србији сам се сналазио за
кору хлеба као и већина. О својима нисам ништа знао. Нити су
ни они знали за мене. Имамо
сам родбине у Сплиту и Швајцарској па сам се надао се да ћу
некако успоставити контакт.
Тек за Нову Годину (1996),
преко рођака, дознао сам страшну истину. Отац Сава је погинуо,
а мајка Милица, сестра Милена
и баба Милица су у селу Плавну.
Касније су ми причапе како су
проживјеле те тешке дане. Мама
није много причала. Баба Милица ми је причала. Она је била
ријечита и старица бистре памети.
Тога јутра кад сам отишао од
куће било је жешће гранатирање
села. Дванаест жена скривапо
се у подруму моје куће. Ћаћа
мој, Сава није хтио да иде у подрум, сједиоје пред својом радионицом. Иначе биоје инвалид од
дјетињства. Као дјечак купао се у
хпадној води и оболио. Није могао добро да се креће. Није био
војни обавезник и није се плашио. Сматрао је да му нико неће
ништа. Иначе, био је храбар и
није се плашио ничега, као ни ја.
Кад су хрватски војници упали у
село запалили су горњи спрат
моје куће и радионицу. А ћаћу су
ми живог убацили у већ пламеном захваћену радионицу и ту га
закључали. Могу само да замислим у каквим је мукама умирао.
Радионица је била пуна дрвене грађе јер се ћаћа бавио израдом буради. Тек кад је цреп по-

26

САВА БУРИЋ СА МАЈКОМ МИЛИЦОМ

чео падати са куће жене који су
се скривапе у подруму уплашиле су се и изашле напоље. Нападачи су већ напустили тај дио села. Нису пуцали. Да су пуцали,
жене би чуле. Дозивале су и тражиле мог оца Саву. Онда су посумњале да су га заробили и одвели хрватски војници.
Кад се пожар на кући смирио
жене су превртапе по паљевини
не би ли још нешто спасиле од
ватре. У радионици је све изгорапо. Остали су дјелови машина
и алата. Већина се од велике
температуре истопило.
А онда су нашле људске кости. Било им је јасно да је Сава
изгорео. Скупљале су кост по
кост свога домаћина по пепелу,
скупиле на гомилицу, а онда су их
пажљиво умотале у бијело платно, како доликује обичајима, ставиле у папирну кутију и сахраниле код цркве Св. Ђурђа, у породичну гробницу. Касније, када су
хашки истражитељи вршили ексхумацију посмртнихостатака, фотографисали су то. Ја сам те фотограије гледао у Хагу на свједочењу. И згариште своје куће тада
сам видио. Било ми је тешко. Желио сам само да се што прије вратим из Хага у Србију.
Кроз какве муке су пролазиле
моја мајка, баба и сестра и сви
други који су остали у селу, то само они знају. Чак и неколико
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мјесеци послије „Олује” у Плавну
су харале хорде пљачкаша и
мучитеља. Кад год би наишли
мајка је моју сестру Милену закључавала у шпајз једне куће
плашећи се да бар њој не нанесу
какво зло. Милена гласа није пуштала никада, од страха ваљда.
Тјерали су често моје, бабу и
мајку да хватају овце и краве по
селу и утоварају у њихове аутомобиле онолико колико им је
требало. И тако из дана у дан.
Мами је било најтеже кад су
је присилили да из куће изнесе
сву моју гардеробу и моје ствари
и сама их спали. Тај чин је
подсјећао на обичај спаљивања
личних предмета човјека који се
са душом растао. Жао ми је ЛП
грамофонских плоча. Имао сам
их много.
Баба Милица је сахранила
пест својих најближих рођака
који су страдали у војној акцији
„Олуја” и мјесец дана послије сина Саву (1942), сестру Марију
Грубор (1905) и Маријину ћерку
Милицу (1944), сестрића Перић
Перу (1944) и унука Ђуру Карано вића.
Д ок Миле ово прича, писац
ових редова покушава схватити дубину трагедије: Колико
претрпљеног страха, колико
проливених суза и пепека, колико бола је ломило душе тих јадних жена, али храбрих и честитих мајки, хероина наших, које
суумјепе, поред свега, да се боре са злом судбином да би сачувале оно што је остало и у муци
стицано, да би сачувале успомену на оне који су страдапи и да
се боре за оне који су остапи живи и који ће наставити да се из
рањеног коријена развију нове
стабљике њиховим млијеком задојене. Још један гест Милине
мајке Милице то показује: Кад су
се ратне и поратне страхоте
смириле Милица је на скровитом мјесту одхранила четири
свиње које су остале у комшилуку, а кад их је продала, новац је
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послала власнику у Србију. Овај
се чудом није могао начудити.
Никада то не може заборавити
и с дубоким поштовањем одржава контакт са Милом.
Миле наставља своју причу:
Преко блиских рођака из
Хрватске и Швајцарске имао сам
информације да су моји живи.
Али нико ми није хтио рећи да ми
је ћаћа страдао. Тек кад је тетка
за Нову годину дошла из
Швајцарске рекпа ми је за оца.
Био сам много тужан и јако љут.
Сад сам имао нову бригу. Хтио
сам моју бабу, мајку и сестру довести из Хрватске. Али нисам
знао како то извести. У оно
вријеме ниси могао лако направити документа. И шта ће оне
три жене. Баба неписмена, сестра болесна, како и коме да се
обрате.
Почетком 1996. бабу ми довезе човјек, иначе мој пријатељ,
у Србију. Не знам које је све границе прешао, ишао је некуд преко Мађарске. Кад је стигао у Батајницу, зове ме телефоном касно увече и каже: „Ево мене у Батајници, и баба ти је са мном у
ауту. Она не зна гдје да је возим”. Изненађен питао сам мог
пријатеља: „Што их ниси довео
све три?” Каже: „Компликовано,
сад сам ти довезао бабу”.
Ми смо се дружили као млади и остали пријатељи. Прије рата нико није размишљао и питао
које си нације. Нити је то коме
сметало. Ја с ким сам био
пријатељ, са тим сам и остао
пријатељ. Не мрзим никог. А њему сам довијека захвалан.
Кад сам дошао, питам бабу
ђе да је водим, а она вели: „Води
ме код себе”. Баба има само неку торбицу са собом. Ја сам тад
живио у изнајмљеном станчићу у
Барајеву. Мислим се: Од Батајнице Барајево је дапеко, а већ
је била поноћ. Жао ми човјека да
нас вози у Барајево, а мора се
одмах враћати за Хрватску. Кажем ја баби: „Знаш шта баба,

цдемо ми код стрине Невенке
овдје у Батајницу” . Пробудим
стрину касно у ноћи, не зна она
да ја водим бабу. Преспавамо
ту, ујутро одем на посао, а стрина предложи да баба остане код
ње. Пршло три дана, кад увече,
зове ме Бранимир, брат од стрица и каже:„ Довешћу ти вечерас
бабу, реци у колико сати ћеш бити кући. Оће баба да те вцди”.
Тад сам радио на Бановом Брду.
Договоримо се да се нађемо на
Бановом брду у шест навече.
Вцдим ја бабу и бабину торбу.
Дошли код мене у стан, сједили,
причапи... пролази вријеме. Бранимир често пита бабу: Оћемо
ли ићи баба, а она стапно: „Ићемо”. Кад је досадио баби са ис-

три. И оне су прешле границу
без папира, послије годину дана.
Дошле су у августу 1996. године.
Довезао их исти онај мој пријатељ. Он их је често обилазио,
доносио им храну, бринуо о њима док су биле у Плавну. Пошто
нам је кућа спаљена, оне су спавапе недапеко, у теткиној кући.
Тетка је живјела у Швајцарској.
Њену кућу нису дирапи. Када су
сазнапе да сам жив, хтјеле су
оне остати у Плавну. Једва их је
мој пријатељ убедио да дођу у
Србију. Овдје су се и упокојипе.
Сад смо остапи само сестра Милена и ја. Она не може да брине
о себи. Захвапан сам тетки Јованки која ми се увијек нађе при
руци кад треба, преузимајући

тим питњем каже њему баба:
„Бранимире, дијете, ај' ти ја ћу
остати”. Од тада се баба никад
од мене није одвајапа. Навикла
са мном у Плавну. И брзо се она
уклопила у нову средину. Упознапа неколико жена, бипа је
јако интелегентна и комуникативна.
Послије, кад су ми мајка и сестра дошле, тијесан стан, собица
само. Брига сад гдје ћу са њих

дио бриге о Мипени. Она је ту у
комшипуку.
Сјећа се Миле и боли га много сјећање на родни крај. Потискује у себи то. Неко је неком
приликом снимао фотографије
Завичаја и позвао га да гледа.
Отишао је, гледао и замолио да
м ут е фотографије никад више
не показују.
Послије дугог ћутања наставља:
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„ А могло је бити боље и другачије да се није догодио тај рат.
Лијепо смо живјели. Напредовали. Били некако срећни.
Ја и баба радили смо са ћаћом навелико. И мама. Више од
100 комада буради годишње смо
правили. Није се могло стизати
колико је било посла. Ћаћа је купио доста алата и машина. Ангажовао је једног радника, поред
бабе, матере и мене. Кад се саставља буре, или бачва, како ми
кажемо, мора бити троје. Баба и
мама су све радиле у радионици, не можеш вјеровати какве су
вјештине оне посједовале.
Мени је тај бачварски занат
био занимљив у почетку. Послије ми досадило. Ја млад, несташан, кад припече љетња жега, моји другари иду да се купају,
а ја морам ложити ватру за бурад. Временом болест ћаћина је
напредовала. С веје мање могао
да хода. На крају је сједећи радио.
Ћаћа ми је имао 53 године када је страдао. Ето ја сад имам
56. И осјећам се млад. Рођен
сам на Светог Луку 1965. Моја
Миленаје рођена 1971.
Ја сам завршио тесарски занат и запослио се у грађевинском Динари у Книну. Ми смо се
бавили и пољопривредом. Имали смо пуно земље и радили
вредно. Матер је ишла суботом
на книнску пијацу да продаје воће и поврће. Сваки пут по повратку кући купи рибе па смо
обично суботом јели морску рибу.
Једном приликом, кад се вратила са пијаце, стави, као и обично, на сто паре од пазара. Сад
ћаћа, био паметан и он. Броји он
паре од пазара и каже мени: „Донеси де ми ти обрачунску листу
од твоје плате да видим нешто”.
Кад је погледао листу, каже мени: „Гледај синко, мајка ти је ове
суботе донијела више пара са
пијаце него што ти имаш плату.
Сад закључи јеси ли ти норма-
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лан”. То је било 1987.године.
Одем сутрадан и дам отказ у
фирми. Мислим се: Скачем по
оним зградама, путујем. Та нисам луд. Сједићу у кући својој и
радити са ћаћом.
Али младост ме носила.
Одем код ујака једне године у
Панчево и он ме замоли да останем неко вријеме и радим код
њега да прије заврши посао за
рафинерију Панчево. Молио ме
да останем, као, има малољуди.
Разумио сам се у грађевину, а он

ле. Ђед Илија је и умро тамо.
Слабо сам га запамтио. Те 1971.
имао сам шест година кад је умро. С годинама то се урушило.
Било је два објекта, и велики бунар има. Волио сам с друштвом
боравити тамо, волио сам да зиђем, да косим планинску траву,
да се одмарам.
А сад сам овдје. Зиђем, косим.одмарам. Нисам ишао никако у Плавно. Да ли желим? Не
знам. Везан сам за моју Милену.
Њу не могу да оставим.

био приватник и имао посла доста. Вртио сам се ту код ујака једно мјесец-два и опет се вратио
кући.
Ту колибу у планини из љубави сам зидао пуних пет година.
Више сам пара потрошио на колибу него на кућу. Ћаћа ме је
здушно подржавао и много се
радовао дану када ће моћи
видјети мојих руку дјело. Чекао
је да пробијемо бољи пут како би
се могао превести до тамо. Није
могао пјешке. Фалило је још мало да и пут пробијемо. Ето, жеља му се није остварила. Тамо
су ми ђедови преко љета живили, тамо су овце љети пландова-

Има неколицина наших Крајишника у селу. Дружимо се. Ја
сам добар са свима, поштујем
све. Има око куће још много да
се ради. Волим да стварам. То
ме испуњава. Направићу огњиште и конобу, Боже здравља.
Остављам Милу у сремској
равници да у бојама зрелог жита и пољима расцвјеталог сунцокрета блажи тугу и лијечи
ране од трагичне судбине своје
породице и брдовитог села
Плавна код Книна.

%СУЗЈ

Забиљежила:
Љиљана Радиновић-К.

ТЕМА БРОЈА - СУДБИНЕ

Писмо наше нитатељке Стојанке Владић Игњатовић из Ривице код Ирига

СТРАДАЊЕ ПОРОДИЦЕ ВЛАДИЋ
У рану зору испратили смо тату на ратиште. Грлио ме је дуго као никад до тада.

СТОЈАН ВЛАДИЋ (1959-1991.)

Покушавам да нађем праве
ријечи да напишем трагичну причу породице Владић.
Стојан је рођен 01.01.1959.
године у Бузетој, село поред
Глине, као друго дијете Маринка
и Ане. Имао је двије сестре, Миру и Дану. Живјели су једним
нормалним, срећним животом.
Све троје су стасали у одговорне
и зреле особе. Стојан је отворио
своју столарску радионицу и пилану, сестре су се запослиле.
Све је изгледапо да иде правим
и срећним током.
Једне октобарске ноћи 1982.
год. неко закуца на врата породичне куће Владић. Била је то
полиција са ужасним вијестима
да су Мира (19 год.) и Дана (21
год.) изгубиле живот у саобраћајној несрећи код Топуског.
Двије сестре, два млада живота
нестају, Живот као да стаје и за
остатак породице.
Полако покушавајући да наставе живот, Стојан се ожени са

мојом мајком Милком, добију мене, Стојанку. Са мном трачак сунца се појавио и воља за животом код мојих родитеља. Градили су кућу у Глини, сањали своје
снове. И тако година по година.
Али долази злокобна 1991. и рат
у Хрватској који мијења опет животе из корјена.
Глина 26.06.1991.године. Напад на станицу Министарства
унутрашњих послова Глина од
стране хрватских Зенги. Стојан,
као и његови саборци, припадао
је тадашњој Територијалној одбрани Глине. Кренули Глињани
да бране своје огњиште, свој
град. Од тада су из дана у дан
почели напади на цивилно становништво, што је временом
прешло у жестоке борбе. Стојан
је био задужен за оружје, не
знам тачно које, знам да је имао
помоћника Милана Воркапића за
то оружје. Дана 29.09.1991. године, видим, долази војска са свих

страна, групишу се, иду да одбране Видушевац поред Глине,
одакле је вребала за нас највећа
опасност тада.
У рану зору, следећег дана
одлазе сви пут Видушевца. Испраћамо тату, он ме грли као никад до тад, мајка и ја остајемо да
се надамо да ће се вратити и да
ће све добро проћи. Пробијали
су се тешком борбом до Видушевца, долазе до католичке
цркве гдје их непријатељ, скривен у „Божјој кући” напада. Много
младих живота је покошено
снајперима. Међу њима је био
Милан Воркапић, који је добио
прострелну рану, а Стојана, мог
оца метак је погодио тачно у
срце. Тај кобни метак угасио је
Стојанов млади живот. Имао је
само 32 године.
Туга, јад, чемер и не знам ни
ја шта бих још могла написати,
да опишем губитаку породици, а
и његов и наш живот. Стојанови

ПОРОДИЦА ВЛАДИЋ: СТОЈАН И МИЛКА САЋЕРКОМ СТОЈАНКОМ
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родитељи већ зањемили од бола и губитака, троје деце сахранили, како су наставили даље,
само Бог драги зна.
Неки трачак свјетлости само
смо им још биле моја мајка и ја
до августа 1995. године. А онда
тај трачак свјетлости нестаје на
обзору у избјегличкој колони кад
су кренуле хиљаде и хиљаде
људи у непознато. Баба и дјед су
нас тужним погледима испраћали, са надом да ће моја мајка
бар мене спасити. Они су срцем
и душом били везани за вјечно
почивапиште своје дјеце и без
двоумљења одлучише да остану
на родном огњишту близу њихових гробова.
Три дана по нашем одласку
долазе Хрватски војници или нељуди, одводе бабу и дједа на саслушање, малтретирају их, гњече по њиховој патњи као да испитују колико човјек може да издржи или шта већ. Измучене и
тужне пуштају их кући. Али њихова патња ту не престаје. Вративши се затичу свој дом како се
у пламену претвара у згариште.
Има ли краја људском безумљу.
Бака умире 17 дана касније, а

СТОЈАНКА ВЛАДИЋ ИГЊАТОВИЋ

дјед, мученик, живећи по туђим
кућама, одлучио је да се бори,
Судио се са Републиком Хрватском јер је вјеровао да је правда
достижна. Али није издржао.
Умро је након десет година лавовске борбе. Могао је он да живи у нашој кући у Глини, али се
плашио да ће због тога кућу срушити. Није то желио јер је живио
у нади да ћу се ја, његова унука
у ту кућу некад вратити.
Описала сам само дио живота наше породице, нисам писала
само о оцу Стојану. Мислим да је
у реду да поменем и остале јер

Ш МЕМОРМАМ

ЈОВАН БОРОВИЋ (1942-2021)

БИО ЈЕ ЧОВЈЕК ЗАДУЖЕН
ЗА Д0БР0 РАСП0Л0ЖЕЊЕ
Голубић код Книна, 18.априла, 2021 г. Недјеља, рано јутро,
изненада је преминуо Јован-Јовица Боровић. Завршио се један
богат и садржајан живот.
Ћерка Слободанка послала
нам је малу биографију свога
оца:
Јован звучи силно и узвишено, значење му је „Бог је милостив” или „онај ко је Богу драгТ

зо

Јовица - њежно, танано и меко.
Он је био и једно и друго.
Ненаметљив, мудар, ведар,
духом миран, увијек спреман за
помоћ, дружење и разговор. Његов приступ животу - једноставан, лако разумљив и отворен.
Рођен 27. априла, оне ратне,
1942. године, подно зидова стародавне цркве Св. Стефана у
Голубићу код Книна. Отац Дани-
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патили смо сви заједно. Када
сам стасала о свему овом причала ми је моја мајка Милка. Док
сам је слушала видела сам пуно
бола у њеним очима. Од њега јој
је и глас подрхтавао. Сјећам се и
ја неких детаља. Имала сам тада само седам година, али мајка
као свака мајка, умјела својом
жртвом штитити дијете од велике туге.
Ми смо наставиле свој живот у
Србији, Тешко, као и сви што су
преживјели голготу рата, али
ипак преживјели. Мајка је мукотрпно радила, скућиле смо се,
али нисмо заборавиле: Вјерночувамо сјећање на нашу породицу,
на мога оца Стојана и своје сјећање ћемо остављати као завјештање млађим генерацијама.
Хвала уредништву „Сузе”
што је омогућило да причамо о
храбрим и честитим људима,
али и тужним судбинама људи
који су се борили за нас. Они не
смију бити заборављени јер њихова жртва није узалудна. Желим Вам свако добро.
С поштовањем, Стојанка
Владић Игњатовић

Ш МЕМОК1АМ
ло и мајка Милка одгајали су свога сина у традиционалном духу
желећи да им сун буде поштен и
частан човјек.
Основну школу завршава у
Голубићу, а средњу трговачку у
Београду. Могао је у Београду и
да остане јер су му предвиђали
сјајну каријеру пошто је био вишеструко талентован. Знао је сатима напамет рецитовати стихове. Посебан талент исказао је
као спортиста. Прве значајније
резултате у фудбалу постиже у
Београду, нудили су му посао и
ангажман у клубу, али као одговоран син, он се враћа родитељима. Запошљава се у трговачком предузећу Инех-Динара у
Книну, оснива породицу и све
иде устаљеним током како далматински обичајни закони налажу: Поштовање кућног прага,
свега у њему и око њега.
Био је цјењен и вољен као
врстан домаћин и пријатељ. Један је од најбољих фудбалера и
непревазиђени голгетер НК ,Динара”, врло активан у КУД-у Голубић.
Он и његова породица, као и
хиљаде Крајишника, проживјели
су голготу 1995. године. У највећој избјегличкој колони дошао је
у Београд гдје својим трудом и
радом покушава збринути породицу. Често је одлазио у свој Голубић и само једно желио: да се
врати на своје родно огњиште и
поново оживи запуштено имање.
Године 2015. дефинитивно се
враћа у своје Боровиће.
У Србији је имао много пријатељ а, али у шали, која је њему била својствена, знао је рећи: „Идем тамо ђе ме воле”,
мислећи при том на завичај
гдје је нико' и понико' и гдје
сад почива.
Његова ћерка Слободанка
- Сека каже: „Поносна сам што
сам ћерка свог и таквог ћаће.
Вјерујем да је Бог одабрао
свјетло мјесто за његову душу,
„гдје праведнике љуби, а греш-

нике милује” . Од мога ћаће можда се најбоље опростио Никола Васић, син мог брата од
ујака”, каже Сека.
„Оде наш Чоча, Јовица, Јован.
Живели смо зајено добар
део мог детињства. Живели смо

Удружење
породица
„Суза” изгубила је још једног дугогодишњег пријатеља Јована - Јовицу Боровића. Јовица је често свраћао у нашу канцеларију јер
је знао да ће ту увијек срести некога од својих пријатеља. Незамисливо је било свако организовано дружење без његовог доприноса. У свакој прилици он
би се нашао да помогне
својим земљацима у сваком погледу, на свој особен и препознатљив начин,
било у Београду или у свом
родном Голубићу. Памтићемо га као човјека који је
својим ведрим духом уносио добро расположење,
као човјека који је волио
људе и никада их није дјелио по националности или
вјери. Нека мује вјечна слава и хвала.
„Суза”

СУЗЈ

у истој кући. Заједно смо устајали ујутру, заједно смо проводили време, заједно смо јели,
одмарали, заједно смо гледали
телевизију увече, пратили утакмице. Били смо једна породица.
Сваки дан је спремао ручак да,
кад дођемо из школе, одмах
једемо. Памтићу га по тим његовим ручковима, по роштиљу који
је спремао, памтићу га по ведром духу, по шалама, по песмама и причама које је знао на хиљаде, памтићу га по вицевима
којим нас је све засмејавао. По
досеткама. По песми. Знао је са
татом запевати после ручка па
тако дуго, дуго. Заједно смо певали сви. А сад више нико не пева...
Путуј Чочо, чекају те горе
наши Голуб’ћанци што одоше
пре, да и њих развеселиш шалама као што само ти знаш.
Чекају те на партији шаха, да
баците на балоте или бришкулу.
Чекају те са пршутом и боцуном
вина као што си ти увек дочекивао.
Путуј, а ми ћемо те се сећати.
И Чочо, поздрави ми горе ђеда и
бабу."
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Обнова древног манастира Света Ана код Дарувара

ТИХИ СВЈЕДОК ПРАВОСЛАВЉА У СЛАВОНИЈИ
Недавно се у медијима и на друштвеним мрежама појавио позив за обнову манастира Света
Ана Српске православне цркве у Епархији славонској. Пажњу је привукао како сам оглас тако и чињеница да су многи вјерници, па и они који то нису,
први пут чули за ову светињу. Упркос повременим
писањима медија, превасходно у Србији, о овом
манастиру који је тек недавно покренуо последњу
од неколико обнова у својој дугој историји, мало се
зна. Чини се да је само његово постојање остало
непознаница, чак и за многе Славонце. За разлику
од далматинских светиња које опстају и о којима се
често може читати и чути у медијима, стиче се утисакда су манастири Славоније: Дреновац, Јасеновац, Ораховица, Пакра и Света Ана, неправедно
запостављени у овдашњој јавности. Захваљујући
монаштву које предводи епископ пакрачко-славонски Јован, ова ситуација се полако мијења. Тако и
доласком монахиње Герасиме у полусрушен и запостављен манастир Света Ана, покренута је његова грађевинска и духовна обнова.
Потребноје још много средстава и времена како би овај манастир засијао у свом пуном сјају и како би се у њега вратили вјерници на, надамо се, редовна богослужења. Док тај дан не дође, позивамо
и ми на овај скроман начин све који могу да дају
свој допринос обнови овог важног свједока трајања
Срба кроз вијекове, на простору Славоније.

настир живио судбину ондашњег православног
живља. Само су у кратком периоду од осам мјесеци монахиње биле у избјеглиштву, осим тога манастир није био напуштен.
Током рата, манастир је био ошггећен, да би доласком владике Јована Ћулибрка започела још једна обнова манастира. Почело је уређивање цркве и
конака. Духовна обнова покренута је доласком прве
монахиње од рата, мати Иларије, 2017. године, која
се због болести повлачи, тада на њено мјесто долази игуманија Германија која је и данас настојатељка
манастира Света Ана.
Сама црква грађена је у готском стилу, прилично је велика у односу на остале богомоље у Славонији, брод цркве је дуг четрнаест метара. Манастир се налази на живописном мјесту између букове шуме и долине ријеке Илове. У вријеме Арсе-

Бурна историја светиње
Манастирјејединствен потоме штоје посвећен
мајци Богородице. Налази се у мјесту Доња
Вријеска, недалеко од Дарувара. Историјски подаци свједоче да ова богомоља потиче из 1412. године када је подигнут првобитно као католички манастир. Након османског освајања, цркваје напуштена и пропала. Чактри вијека касније, 1730. године, његову обнову започиње патријарх Арсеније
Чарнојевић. Тада су се, уз дозволу грофа Локателија, у њега уселили први православни монаси.
Након тога, манастир је обнављан почетком 20.
вијека. У вријеме комунистичке владавине, од шездесетих година па све до почетка рата деведесетих, у манастиру су живјеле двије монахиње. Треба
напоменути да је све вријеме рата у Славонији ма-
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Игуманија Герасима је недавно објавила
апел за помоћ преко друштвених мрежа: „Нема више улепшавања стварности, после три
године борбе са крајњим сиромаштвом, без
икаквих месечних примања ни од наше Цркве
ни од државе, сем неке цркавице од 130€, коју
као социјалну помоћ добијамо из Србије, са
влагом која продире у плућа и кости и пацовима који пробијају зидове трошног конака. Желим да видите, браћо и сестре, како изгледају
услови у којима наше сестринство живи, у 21.
веку. Нека фотографије саме говоре, тихо,
без речи. Нема снажније поруке. Не требају
нам лајкови, већ конкретна помоћ. Хвала онима који ће се одазвати на овај наш вапај.”
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нија Чарнојевића, околиш је изгледао нешто другачије. Предање каже да су монаси и свештенство
који су дошли са патријархом Арсенијем чули да се
у шуми налази древни манастир, али нису знали
гдје. Заједно са мушкарцима из села које се налази
око већ поменутог манастира Пакра, укупно њих
двије стотине, пробијали су се два дана кроз растиње док нису наишли на манастирка врата и полусрушен манастир. Тако је почела његова прва,
али не и последња обнова. Дошао је опет тренутак
да послије трагова које су оставили ратови и
вријеме, траг духа православља и вјерног народа
Славоније остане на овом светом месту. Његово

Рођена Шибенчанка покреће обнову славонске светиње

При манастиру Света Ана тренутно служе
двије монахиње. Не може се рећи да ту и живе
јер услова за живот нема. Игуманија Герасима
је рођена у Шибенику, одрасла у Загребу, а почетком рата дошла је са породицом у Нови
Сад гдје је дипломирапа енглески језик и књижевност. Неко вријеме је радила као преводилац у невладиним организацијама. Одлазила
је често у манастир Ковиљ гдје је тада игуман
био садашњи патријарх Порфирије, Уз његов
благослов отпутовала је 2001. године у Грчку
где је примила монашки постриг у манастиру
Часног крста на Пелопонезу. Тамо је провела
дванаест година, вратила се и уз благоспов
митрополита Амфилохија отишла у манастир
Света Ана гдје се и данас напази, борећи се за
његову физичку и духовну обнову.
Јована М арић

трајање доказ је трајања Срба у Славонији, а његова обнова биће доказ очувања православља на
простору западне Славоније, која је у последњем
рату етнички очишћена од Срба. Напори малобројног свештенства и монаха на челу са епископом Јованом, дају наду да живот какав је некада
био на овом подручју није баш сасвим замро.

% СУЗЈ
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КУЛТУРА

Сава Мркаљ, филозоф и унењак

УМНИ И НЕСРЕЋНИ РЕФОРМАТОР
Умни и смели реформатор
српског правописа Сава Мркаљ
био је најнесрећнији међу бројним несрећним посленицима
српске културе. Његов зао удес
наставио се и до данашњих дана
јер га оспоравају и затиру трагове
његова дела. Мркањи су братство или заселаку селу Сјеничак.
Сава се родио 1783. године. Те
године је Доситеј Обрадовић написао „Писмо Харалампију” и
„Живот и прикљученија”. (Вук
Стефановић Караџић се још није
био родио.)
Као дечак, Сава је био малешан, нејачан, бледуњав, најслабији међу парњацима. Стога се, а
и шта би друго, издвојио у страну
и тако стекао први „грех".
У селу је била школа коју је и
Сава похађао. Касније је отишао
у Плашки, у Богословију. Када је
и то с успехом завршио, добио је
посао у Госпићу у „славеносербској школи”. Како госпићки трговци нису давапи обећани новац за
учитеља, Сава је отишао.
Г имназију је похађао у Загребу. Био је најбољи ђак у свему.
Потом је уписао студије филозофије, а када је и ту школу завршио, отишао је у Будимпешту
ради настављања наука филозофије и математике.
У Будимпешти је друговао са
Димитријем Давидовићем и Димитријем Фрушићем. Они су касније покренули прве српске новине, „Новине сербске”. У том
друштву упознао је и Вука Стефановића Караџића.
Сава Мркаљ био је даровит,
апи и школован младић. Тих го-
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дина биоје „раста средњег, струка уског, косе смеђе”, у друштву
веома разговоран, пун духа и
бритке памети. Међутим, душа
мује већ тада бипа превише осетљива.
Септембра 1810. године, у
Будимпешти. објавио је Сава
спис првијенац „Сапо дебелога
јера либо азбукопротрес”, мапо
по обиму, велико по научно-филозофском, филолошком и уопште културном звачају. Сава је
тада говорио немачки, маћарски, француски, латински, хебрејски и грчки језик.
Сава Мркаљ је на 18 страница написао оно што многи нису
пре њега знали или смели. Урадио је то на највишем нивоу
српске лингвистике јер је био и
даровити учен.
До тада се писало помоћу 46
знакова у ћириличној азбуци.
Сава је одбацио равно 20! То је
правдао речима: „При старом
остати по души је најлакше, но
пита се: је ли скупо и најбоље.
„От данас све наше правописа-
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ние под ово долази начело;
„Пиши као што говориш." Ове
речи касније су приписапи Вуку
Стефановићу. Међутим, то је
сам Вук објаснио:
„Ја сад овдје имајући за
намјерање успјех сербског књижества не могу друге Азбуке
употребити него Меркаилову
јербо за сербски језик лагше и
чистије не може бити од ове”.
Године 1813, у Плашком,
Сава Мркаљ молио је епископа
за благослов како би се замонашио у манастиру Гомирје. Ускоро је од Саве постао Јулијан.
Претходне године сломио је једну, можда најјачу карику у славеносербском и рускословенском језику. А онда је у манастиру Гомирје читао и писао баш
тим словним знацима.
Можда је то било покајање
грешника према цркви? Ипак,
био је други разлог томе доласку у манастир: Сава је најавио
писање другог свог рада „Језикопротрес”, односно граматика.
Вероватно му је за такав рад
требала манастирска тишина,
књиге до тавана и келија за размишљање. Баш онако како су
давних времена настајапи бројни
летописи и жигија.
У манастиру Гомирје архимандрит је био Јосиф Рајачић,
потоњи српски патријарх. Дошао је у манастир да умири посвађано братство. Међутим, сукоба је било и касније. Једино је
испаштао смерни монах Јулијан, раније Сава Мркаљ. Отишао је из манастира после две
године, јадан и бедан, и без мо-
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нашког имена. Опет је постао
Сава Мркаљ. Од тада је лутао,
гладовао, распадао се, боловао
и на крају се сурвао у безнађе и
понор затвора и болница за
умоболне. У међувремену, у лутању, није се могао нигде скрасити. Обишао је Банат, Дубровник, Шибеник, Фрушку гору и манастире Земун и Карловац. Лута о је од 1813. до 1825. године.
Допао је затвора јер је напао
ножем једног познаника: „Биједног Мркаља пре неколико дана
предаде Магистрат слуњском
регименту који кад га је хтео
примити изломи о њега читав
љесковац за непокорност његову. „Нешто касније, истиче извештач Самуило Илић писао је
Вуку Стефановићу Караџићу:
„Господин Мркаљ, сирома није
господин, сједи у шпиталу и данас, као будала затворен”.
Такоје први српски образовани филолог и песник претучен, а
потом бачен у окове и, на крају, у
лудницу. У тим околностима, у
лудници или болници, написаоје

песмицу: „Јао,
јао”. Била је то
прва српска песмица у форми
јамба.
Сава
Мркаљ није саставио граматику какојеобећао. То је урадио Вук Стефановић. Била
је то „Писменица
себрског
језика по говору
М РКАЉ ЕВО ЛИСМО У П У ћЕ Н О В У К У К А Р А Џ Л Ћ У И З К А Р Л О В Л Ц Л У БЕЧ
простога народа”, објављена
1914. године. Дакле, четири годи- пао на почетку, а В укје издржао
до краја, јер је био „прек и врлене после текста Мркаљева.
Сава је започео, а Вук завр- тан човек коме је требало много
шио реформу и писма и правопи- простора у животу и на папиру”,
са, односно граматике. Сава је како је написао.Иво Андрић.
Сава Мркаљ је умро 1833. гобио болестан и сиромашан, а Вук
дине
у једној од болница за умоје имао иза себе Милоша Обреболне
у Бечу.
новића и Јернеја Копитара. Сава
је био скроман, а Вук бунтован и
храбар.
Сава је био филозоф и учењак, а Вук практичар. Сава је

Извор: „Војска Крајине” бр. 3
(1993), Вељко Ђурић.
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ГОРАН ИЗ ВРБНИКА КАМЕНОМ
ОЖИВЉАВА КУЋЕ И ХРАМОВЕ
Горан Петовић из Врбника код Книна годинама негује хоби којим испуњава слободно
време и жудњу бројних Далматинаца за родним крајем.
Љубав према родном крају,
традицији градње некадашњих
кућа, али и самом камену којег,
барем у Далмацији, никада није
мањкало, навели су Горана Петовића да све то обједини у свој
хоби, израду сувенира који ће
многима временом постати једна од најлепших успомена на

завичај. Са овим хобијем Горан
је почео да се бави пре скоро
десет година у својој гаражи.
Без било какве припреме и
едукације, чак ни претходног знања када се ради о познавању
структуре и обраде камена, Горан је одлучио да се посвети
прављењу минијатура далма-
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тинских кућица, аутентичних, у
изворном облику, баш као што су
их њихови власници или неимари правили вековима уназад.
У почеткује све било аматерски, без превише алата, користећи само камен који је по селу
прикупљао, учећи од оца са
којим је истовремено обнављао
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порушени породични дом. Требало му је и тада много времена, труда, много стрпљења и
осећаја да сваки пронађени камен обликује по мери, да њим
подигне зидове или прекрије
кров замишљене макете кућице,
баш онакве каквом су је у оригиналу његове очи виделе. Оно
што је, каже, тада имао намеру
да себи сачува као успомену допало се и другима и управо то га
је навело да настави даље.
„Када сам почињао, све је
било некако случајно. Пробао
сам себи да израдим једну макету старе куће као успомену на
ону која је заиста постојала.
Ставио сам фотографију те макете на свој профил на интернету, не надајући се да ће то привући велику пажњу и интересовање људи. Све што сам у том
тренутку имао били су љубав
према камену, једна клешта и
чекић, па ми је за израду једне
кућице требало месец дана па
чак и више. Идеја сам имао, али
често нисам ни сам знао како да
и хдо краја реализујем”, присећа
се Горан.
Чувар успомена
Временом су се рађапе и нове
идеје, запажао је ствари и детаље
на које у почетку и није обраћао
много пажње. Свака макета бивала је боља, употпуњенија. Свака
кућа имапа је нешто своје, другачије од претходних, па је и Горан
тако развијао своју машту и креативност. Ж елеоје, каже, да свака
врата, прозор, двориште или бунар, буду баш онакви какви су у
изворном облику постојеће куће,
да онај ко макету своје куће понесе негде у дапеки свет има у њој
урезано сећање на све ш тоје било некада.
„Када би ме позвао неко од
људи ко након рата више не живи
овде, те затражио да му напра-
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вим његову кућу од камена, заиста сам се трудио да ништа не
пропустим. Одлазио сам до тих
кућа и сатима посматрао, упијао,
настојао да видим и осетим сваки
тај детаљ, сваку неравнину или
аутентичну ствар коју бих могао
уклопити у целину да, онога тренутка када буде готова, тај неко
каже: Ово је моја кућа. Вцци бунар штоје деда направио, или види прозоре које је отац уграђивао, праг на којем смо као деца
седели. Да на тај начин врати све
оне успомене које су околности и
време донекпе уништили. Често
сам се будио ноћу са неком новом идејом, желећи да адекватно
одговорим на сваки такав изазов”, присећа се Горан.
Израдио целокупно имање
једног Кистањца
Од оних почетних примерака
прошлоје много времена п а је и
Горанов хоби, временом, добио
неку другу димензију. Изоштриле су се и очи и руке, створио је
осећај за најситније детаље, а
амбиција да буде што бољи водила га је до све већих пројеката, дапеко захтевнијих од првобитних макетица. Тако је и недавно, по жељи једног мештанина из Кистања, у минијатурном
облику израдио његово целокупно имање.
„Човек ме је звао и изразио
жељу да му направим аутентично имање које овде има како би
га, као сувенир, чувао у свом новом дому дапеко одавде. Неколико пута сам одпазио до његове породичне куће, сатима разгледао, мерио, фотографисао
сваки могући детаљ. Довољно
је да вам кажем како сам направио око три стотине фотографија на основу којих сам правио
себи подсетник на све што сам
видео. Поред камена за кућу
убацио сам и дрво за столарију,
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решетке на прозорима израђивао од жице, за стаклене детаље користио сам пластику од
флаша, затим лим од којег сам
правио поклопце или кофе на
бунарима, звона за храмове
правио од чахура метака, затим
још море неких материјапа које
сам, у зависности од суитуације,
могао да прилагодим”, појашњава нам Горан.
Изградиће и макету
манастира Крка
Где год да нађе неки предмет и материјал он га, по навици, настоји уклопити у оно што
ради. Сналази се како зна и уме
па у шапи каже и како ће га супруга убити што неретко купује
мноштво тога да би искористио
за неки ситни детаљ. Комплексније ствари захтевале су и више посвећености и снапажења.
„У почетку сам камен тражио
по селу и знао читав дан провести у прикупљању да бих направио једну макетицу. Сада је то
мало другачије, одговарајући камен купујем на једном стоваришту, мермерни за крстове и
бели за прозоре, а друге материјапе које не могу наћи у природи нађем преко интернета. На
исти начин сам себи прибавио и
неопходан алат који ми олакшава посао, бројне ситне брусилице, бушилице, турпије и све оно
што ми треба”, каже Горан.
Поред израде кућица почео
је израђивати и храмове широм
Епархије далматинске. Колико
их је до сада направио ни сам се
не може сетити, готово да нема
села чију цркву или манастир
кроз своје макете није оживео,
многе чак и по неколико пута. И
нису то само они камени мотиви
који чине једну грађевину, већ
све како јесте, уз уграђене иконостасе, звонике, светла, па неретко и звуке духовне музике
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која допире из храмова. Управо
то је један од пројеката који је
управо завршио и којим се, до
сада, највише поноси.
„Последње што сам направио јесу пет цркава и један манастир који се налазе на подручју општине Бискупија. Све
оне заједно биће постављене
као нека врста изложбених експоната у згради Општине како
би, свако ко тамо
сврати, на неки начин
могао да вцди део духовног и културног наслеђа народа са подручја ове општине.
Био је то највећи изазов и највећи посао
којем сам се посветио
у последње време, и
драго ми је што ће то
остати сачувано на
једном месту и као успомена за наредне генерације. Иако је жеља још много, да што
више тога направим и
сачувам за себе, морам рећи да је највећа
она да у својој макети
овековечим и наш
најстарији манастир и

наше духовно средиште, манастир Крку. Т о је , народски речено, крупан залогај, али се надам
да ћу и то једнога дана успети
остварити”, открива нам наш саговорник.
Ни воље ни жеље, ни љубави ни идеја још увек овом младом човеку не недостаје. Једино
чега често нема на претек јесте
време, јер се свом хобију посве-

ћује углавном након завршетка
радног дана, онда када заврши
све послове којима себи и породици обезбеђује егзистенцију.
Када се други спремају на
починак он пали лампу у својој
камп приколици, импровизованој радионици, да звуковима не
би реметио укућане, и тамо
препушта својој машти и путовању кроз време, оживљавајући успомене из прошлости
као залог за оне у будућности.
Радост оних за које их израђује, ништа није мања од његове стваралачке, па иако од овог
посла не може да се живи, његова креативност живеће у домовима бројних Далматинаца
широм света.
ћМрзУ/зЊЈ.ћг/ Васка Радуловић
*Овај текст је настао у
склопу пројекта „Т у гдје живимо” који је подржао Фонд за потицање плурализма и разноврсности електроничких медија Агенције за електроничке
медије.
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Љиљана Пилиповић Карановић рођена је у Лици, Доњи
Лапац, 08,04,1959. године. Живјела је и одрасла у селу БеглуЦи, основну школу је завршила
у Србу. Средње и више образовање је завршила у Бихаћу, гдје
је живјела и радила до 1992. г,
До избијања ратних сукоба.
Свој даљи живот са породицом
наставиља у Бања Луци.
Још у средњој школи помало пише поезију, а касније и
прозу. Представљање јавности
Љиљана почиње лагано иступајући у антологији и пар зборника поезије, а онда долази до
самосталног издавања. Прво
самостално издање проз, угледало је свјетлост дана (есеј о
Лици) ЛИ КА - огњиште моје, Бгд,
2017. Г. Затим поезија ГДЈЕ ЈЕ
,БАКО, ЛИКА?, Бгд, 2018. Г. Након прозе и поезије, родио се и
дуго писани, по истинитом дога-

ГДЕ ЈЕ, БАКО, ТВО ЈАЛИ КА?
УВЕК ПРИЧАШ, ТВОЈА ЛИ КА
ЛЕПША НЕГО АМ ЕРИКА .
ШТА ТО ИМА У ТОЈ ЛИЦИ
КАД СЕ ТАТА СА ЊОМ ДИЧИ?
Мој унуче, злато моје,
Овако ти ствари стоје,
Тамо'е живот тежак био,
Али ув'јек весео и мио.
Лика ти је наша дика,
Ђе је млеко- вареника.
А за пасуљ, гра се каже,
Ништа бака ти не лаже.
Хлеб смо тамо крувом звапи
Сви од реда, као мали.
Тамо'е мама мајка била,
За то нам је Лика мила.
Сви смо тату ћаћом звали,
Другачије нисмо знали.
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ђају, роман ЧЕЖЊА, БГ, 2019.
Г. А потом роман ГОРШТАК.
Не чуди зашто њена проза и
поезија углавном говоре о људима, животима лијепе Лике, са
призвуком личког говора, јер је
Љиљану Лика изњедрила. Од

Драги деда, ђедо био,
Лички кожун он носио.
А стриц нам је ћића био
Личком капом се китио.
ШТА СТЕ, БАКО, ТАМО ЈЕЛИ ?
ЈЕЛ' ВАШ ЛЕБАЦ БИО БЕЛИ ?
Ух, ми смо тамо јели право
Све је било, свјеже, здраво.
Црна крува од пшенице
Што га мељу воденице.

писања за своју душу, прије неколико година посветила се озбиљније прози и поезији.
Учешћем у више зборника и
антологија, добила је неколико
признања од којих су јој најдраже награде међународног конкурса „1_а уосе беј роеИ”, издавачке куће италијанског удружења „Уегћит1апсП А ћ” и то
2019. године за поезију и 2020.
за прозу, са освојеним другим и
почасним мјестом. И без обзира на тешко време у којем се
нашао свијет, које се у великој
мјери одразило и на књижевност, Љ иљана не посустаје,
већ крупним корацима граби да
истргне од заборава све народне љепоте и сачува за нека нова
покољења.
Њена пјесма „ГДЕ ЈЕ, БАКО,
ТВОЈА ЛИКА?” радо се чита и
рецитује широм планете гдје живе наши земљаци:

Кад из школе дођеш кући
Па кумпјери буду врући
Ш' њима узмеш, боту сира
Па нек љута бура свира.
Не може нам она ништа,
Гријемо се крај огњишта.
И твој тата, то је и'о,
Кад је љети долазио,
Године је иша' сваке,
Редовно код, своје баке.

Пекли смо га испод пеке
Ђаконије, ув'јек неке
Па купуса, пуре жуте,
И паприке оне љуте.

Коње ват'о стари ђеда,
Па њега у крило сједа
Возали се по по дана,
Преко оних наших страна.
Тамо подно Велебита,
Куда год је наша Лика.

Крува, масти и шећера,
Што рђу из тијела ћера
Колачиће вреле с'масти
Пуцали смо, све у сласти.

“ГДЕ ЈЕ, БАКО, ТАЈ ВЕЛЕБИТ?
ШТА СВЕ ТАМО МОЖЕ БИТИ?
КО САД, БЖ О , ИМА ТАМО?
ЈЕСТЕ СВИ ВИ ДОШЛИ ОВАМО?

% СУЗЈ

Тамо сада никог нема,
Само кућа, сама дрема
Ђе би драга стопа свака
Водиће те тамо бака.
Да упознаш и да видиш,
Немој никад да се стидиш.
Све ће оно, твоје бити,
Ликом ћеш се поносити.
Кад одрастеш, бар некада,
Побјегни из овог града
Корјенима својим дођи
Својом Ликом, свуда прођи.
Можда нећу бити жива
Бићу тамо, испод шљива
Одмараћу кости своје
Обиђи нас, злато моје.
Па св'јећу запали свима
Коријенима што их има.
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