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УВОДНИК, JОВАНА МАРИЋ – уредница

СЈЕЋАЊА НЕ СМИЈУ ДА БЛИЈЕДЕ
Овај 60. јубиларни број објављујемо у нетипичном термину, с обзиром на то да смо последњих неколико година могли да објављујемо часопис искључиво уочи датума којима обиљежавамо
највећа страдања Срба у Хрватској, 1. маја и 5.
августа. Користимо сваку прилику, па и ову, да
обавијестимо наше чланове и све којих се ова тема тиче, о нашим активностима, новинама у ријешавању судбина несталих, сродним темама из
нашег краја и нашим људима расијаним широм
свијета. То чинимо и сада захваљујући организацији Грађанске иницијативе, која нам је омогућила да неометано радимо на овом јубиларном
броју. Као што смо вас и раније обавјештавали,
процеси ексхумација и идентификација одвијају
се, мало је рећи незадовољавајућом, већ, прије
би се рекло, непостојећом брзином. О томе и одређеним преседанима, можете прочитати више у
уводу предсједнице Удружења „Суза” Драгане
Ђукић. У недостатку продуктивнијих догађаја послије којих бисмо писали о успјешним идентификацијама и ријешеним случајевима несталих,
прибјегли смо активностима које предузимамо
како ова тема не би потпуно замрла у јавности.
Зато смо Тему броја и овог пута посветили сјећању, као првом и последњем прибјежишту породица које трагају за истином, као и свих других који
остају иза својих вољених. Као што смо у прошлом броју писали, били смо дио једног таквог
пројекта, чији је резултат изложба која је привукла велики број људи. На њој су били изложени
умјетнички радови инспирисани причама чланова породица, њиховим сећањима и траговима
које је нестанак и смрт најближих оставио на њихове животе. Из недјеље у недјељу, окупљали су
се на организованим радионицама и, уз помоћ
психолога, покушавали да освијесте своје приче,
суоче се са потиснутим осјећањима и страховима. Било је то изузетно емотивно, али и корисно
путовање чији је крајњи резултат изложба и приче које их прате. Због ограниченог простора у часопису, само дио слика са изложбе могли сте да
видите у прошлом броју. Свих шеснаест прича,
насталих када и саме слике, објављујемо у оквиру Теме овог броја. Свака од њих има свој аутентичан израз, детаље који најсликовитије описују
личност и цртице из заједничког живота.
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Без њих не би било „Сузе”
Јубиларни број био нам је одличан повод да
још једном одамо пошту људима који су најзаслужнији за рад Удружења „Суза”, Чедомиру Марићу, оснивачу и дугогодишњем предсједнику
Удружења и Ради Матијашу, дугогодишњем главном и одговорном уреднику. Није био нимало лак
задатак замијенити их на позицијама које су са толико знања, способности и љубави носили. То
нисмо ни покушавали, одлучили смо да тај траг
који су за собом оставили покушамо бар да достојанствено пратимо. Велика је заоставштина
коју су за собом оставили, од њиховог одласка
трудимо се да је не укаљамо. Били су и остали
наши најважнији учитељи, који ће нам увек недостајати.
Као и увијек, и у овом броју подсјетили смо на
датуме којима смо обиљежили годишњице страдања, од прошлог броја до данас. Били смо и на
изложбама Музеја геноцида Повратак, „Прича
која траје” и нашег пријатеља Милорада Кураице, „Знаменити Срби Далмације”. Посјетили смо
и највећу смотру народног стваралаптва Крајине
„Тромеђу”, које се већ традиционално одржава у
Стрмици надомак Книна.
Срећни смо што у овом броју објављујемо интервју са нашим дугогодишњим пријатељем и сарадником Јовом Кабларом, чији богат живот
представља праву ризницу успомена на Крајину,
њене ратне и мирнодопске дане, избјеглиштво и
неке од пресудних, историјских догађаја којима је
присуствовао и које је у позним годинама забиљежио.
Недавно нас је напустио и књижевник Миле
Медић, наш земљак који је оставио цијелом народу свој Magnum opus: „Завјештања Стефана
Немање”, о чему смо у ранијим бројевима већ писали.
Избором из Књиге утисака подсјећамо на рад
спомен собе и позивамо вас да је обиђете у најављеним терминима како бисмо, као и до сада,
могли да изађемо у сусрет свима. Овај наш скромни допринос настао је, прије свега, као жеља да
имамо мјесто где ће наш, годинама прикупљан
материјал, бити доступан јавности.
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УВОДНИК, JОВАНА МАРИЋ – уредница
Као и увек до сада, надамо се да ћемо у следећем броју имати више информација о ријешеним случајевима,
групама које одлазе на коначну идентификацију или било каквом помаку у нашој борби за истину. То је, на крају
крајева, и суштина постојања нашег
Удружења.

Драгана Ђукић, предсједница Удружења

ИСТРАЈАТИ НА ПУТУ КА ИСТИНИ
Захваљујући одобреном пројекту, по расписаном конкурсу
организације Грађанске иницијативе, пред нама је 60-ти
јубиларни број часописа „Суза”.
Кад су прије двадесет и двије
године припремани први бројеви
часописа, на иницијативу оснивача Удружења Чедомира Марића и првог дугогодишњег уредника Раде Матијаша (о њиховим
заслугама нешто више у часопису), није се ни слутило да и након
двије деценије неће бити помака
у проблематици која највише мучи породице жртава. Питање несталих лица тапка у мијесту, из
године у годину све је мање резултата. Некада смо имали позиве на групне идентификације,
гдје се у дану ријешавало и по 25
лица позитивном ДНК-а анализом, а на годишњем нивоу и до
60 лица. Тада нисмо били задовољни тим бројем ријешених
случајева јер смо израчунали,
ако се питање идентификација
буде ријешавало тим темпом,
требаће нам више од тридесет

година. Данас имамо ситуацију
да се више од годину дана не
ријеши ниједан случај. Шта рећи? Као да државне политике
још нису схватиле да је питање
несталих хуманитарно, а не политичко питање.
Морам признати да смо вjеровали да ће породице много
брже наћи пут до истине и да
нећемо бити у ситуацији да још
увијек морамо доказивати да су
и Срби жртве, да жртва нема
националност, да свако лице
заслужује да му се врати име и
презиме и да се достојно сахрани. Нажалост, по том питању,
нисмо много одмакли од деведесетих. О томе свједоче декларативне подршке породицама
без конкретних помака и резултата.
У Хрватској близу 900 посмртних остатака чека годинама
на идентификацију. Познате, регистроване локације од стране
Хашког трибунала са посмртним
остацима годинама чекају на
ексхумацију. Како да верујемо да

SUZA

ће се радити на откривању скривених локација ако знамо да се
не ријешавају већ познате. Многи случајеви убистава Срба
прије ратних сукоба, као и оних с
почетка сукоба 1991. године се
више и не помињу.
Хрватска Комисија за нестала лица више од годину и по дана није уприличила састанак са
Комисијом за нестала лица Владе Републике Србије, чији сусрети треба да буду два пута годишње по билатералном споразуму, и траба да имају резултат.
Из наведених примјера веома је јасно какав је однос према
српским жртвама.
Поред часописа, Удружење
припрема и двојезичну публикацију, која ће садржати приче о
судбинама породица несталих
и погинулих, а све са циљем
очувања сјећања на жртве ратова деведесетих, као и на чланове породица који се несебично и не штедећи се, више од
три деценије боре да сазнају ис-
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ДРАГАНА ЂУКИЋ, предсједница удружења „Суза”

тину прије свега. Трагедија сваке породице је огромна и немерљива, а поред губитка драгих чланова, једног, двоје или
читаве породице, они који су
остали морали су да се боре и
са егзистенцијалним питањима.
Преживјети и наставити трагање. Ове судбине заслужују да
буду забиљежене.

КОМЕМОРАЦИЈЕ
Од почетка ове године, организовали смо, по традиционално устаљеном календару, пет
парастоса у Храму Светог апостола и евангелисте Марка у
Београду. Парастос за страдале у акцији Хрватске војске
„Масленица” служен је 22. јануара, за страдале Србе у Западној Славонији, 1. маја. О томе смо писали у прошлом броју
„Сузе”. За убијене на Миљевачком платоу, 21. јуна, за убијене
у акцији ХВ „Олуја” 5. августа и
за убијене Србе у Медачком џепу 9. септембра, о чему се сликом и рjечју више говори у часопису. Захваљујемо се породи-
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цама, поштоваоцима и пријатељима Удружења, представницима владиних и невладиних
организација што памте и редовно долазе на поменуте догађаје.
И ове године МКЦК имао је
разумевања за побољшање
услова рада Удружења, како
кроз активности, тако и кроз техничку опрему и овом приликом
им се захваљујемо.
Значајну подршку пројектним активностима Удружења
пружа Комисија за нестала лица
Владе Републике Србије па користимо прилику да се и њима
захвалимо.

АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА КРОЗ
КООРДИНАЦИЈЕ
Учествовали смо у активностима Српске координације
удружења породица несталих
лица. Одржано је неколико састанака везаних за припрему
текста Закона о несталим лицима, за који се надамо да ће бити
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усвојен до краја године. Активно
смо учествовали у обиљежавању Међународног дана несталих 30. августа.
Редовно смо присуствовали
састанцима Мреже регионалне
координације у циљу заједничког дјеловања и снажније видљивости проблематике која нас
окупља. Оформили смо заједничку фејсбук страницу која је
активирана на Међународни
дан несталих.

СПОМЕН СОБА
УДРУЖЕЊА
Скоро сваког радног дана неко посјети Спомен собу Удружења, у термину од 11 до 14 часова. Захваљујући породицама,
стално прилажемо нове фотографије и документе. Ипак, замолили бисмо породице да нас
контактирају и доставе нам фотографије, ако то већ нису учиниле.
Драгана Ђукић, предсједница

АКТИВНОСТИ – ДРУГИ ПИШУ

ОДРЖАНА KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ
„НАKОН 27 ГОДИНА ОД „ОЛУЈЕ”
СЈЕЋАЊА НЕ БЛИЈЕДЕ”
Удружење породица несталих и погинулих лица „Суза”
организовало је у Прес центру УНС конференцију за медије на тему
„Након 27 година од „Олује” сјећања не блиједе”.
Ђукић (Суза): Без напретка у процесу
ексхумације и идентификације
несталих у Олуји
Председница Удружења породица несталих и
прогнаних лица „Суза" Драгана Ђукић изјавила је
данас да ни после 27 година од хрватске акције
„Олује” нема помака у процесу ексхумације, као
ни у остваривању других права крајишких Срба.
Она је на конференцији за новинаре рекла да
је процес ексхумације у Хрватској у застоју, те
навела да су резулати поражавајући.

Ђукић је рекла и да су у региону, чак и 27.
година после Олује, различити погледи на тадашња дешавања и оценила да то знатно утиче на
суочавање са прошлошћу, као и решавању судбине несталих.
„У Хрватској се слави такозвана победа поводом протеривања 250.000 Срба, а у Србији се
тугује”, рекла је она.
Навела је да је процес ексхумције и идентификације посмртних остатака у Хрватској од самог
почетка био незадовољавајући и да сада има све
мање идентификованих.
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Према њеним речима, породице несталих су
учиниле све што је требало и што је било у њиховој моћи.
„За нове ексхумације не остаје нам ништа друго осим наде", рекла је она.
Рекла је и да је Хрватска једина држава у региону која има регистрована гробна места и да се
у тамношњим институтима налазе посмртни остаци око 900 тела.
Нагласила је колики је значај убрзања потраге
и идентификације несталих, те указала и да је
„само ћутање о злочину исто као и да се сам злочин није догодио".
Председник Kомисије Владе Србије за нестале
Вељко Одаловић је рекао да је последњи састанак надлежних из Србије и Хрватске за та
питања одржан крајем 2020. у Београду и да од
тада Хрватска не закаузује нови састанак.

"Хрватска од тада не заказује састанке, не предузима никакве активности и од (годишњице) прошле „Олује” до ове Олује идентификовано је пет
посмртних остатака", рекао је он.
Kазао је да у Хрватској постоји познатих 36
гробних места, а да се у хрватским институтима
налазе 954 тела, или делови телова, који нису
идентификовани.
Према његовим речима, постоји и око 600 особа које се воде као нестале, али о њима не постоји
никакав податак.
Нагласио је спремност званичног Беoграда да,
као и до сада, активно учествује у решавању свих
тих питања.
Говорили су и представнци породица несталих
и пуковник у пензији Kоста Новаковић.
БЕТА.РС

АКТИВНОСТИ – ДРУГИ ПИШУ

ОДРЖАН ПАРАСТОС СТРАДАЛИМА У „ОЛУЈИ”
У Цркви Светог Марка у Београду, 5. августа 2022. Године,
одржан је парастос страдалим
жртвама током акције хрватске
војске и полиције „Олуја”, у организацији Удружења породица
несталих и погинулих лица „Суза”. Парастос је служио епископ
ремезијански Стефан.
Након службе, чланови Удружења породица несталих и погинулих лица „Суза”, у присуству
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представника државних институција, упутили су се ка Ташмајданском парку, где су на споменобележје погинулима у ратовима на простору бивше Југославије положили венце и цвеће у
знак сећања на све трагично
страдале.
Овом приликом председник
Савеза Срба из региона Миодраг Линта напоменуо је да није
могућа нормализација односа

SUZA

све док се не реши питање несталих лица, без обзира на њихову националну припадност.
Председница Удружења „Суза” нагласила је да за породице
које још увек нису пронашле своје најмилије агонија и „Олуја” још
увек трају, чак и након 27 година.
www.kznl.gov.rs

АКТИВНОСТИ – ДРУГИ ПИШУ

АКТИВНОСТИ – ДРУГИ ПИШУ

У БЕОГРАДУ СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА СВИРЕПО
УБИЈЕНЕ СРБЕ У МЕДАЧКОМ ЏЕПУ
У Цркви Светог Марка у Београду данас је служен парастос
за 88 Срба свирепо убијених у хрватској акцији
"Медачки џеп" 1993. године.
Парастосу, који је организовало Удружење породица несталих и погинулих лица у Kрајини и Хрватској „Суза", присуствовале су породице и рођаци
жртава, те представници других
удружења Срба протјераних из
Хрватске.
У агресији хрватске војске на
српска подвелебитска села Дивосело, Читлук и Почитељ, смјештена јужно и југоисточно од Госпића, у такозваном „Медачком
џепу", која су се налазила у зони
под заштитом УН, убијено је 88
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Срба, од којих је било 17 жена и
26 цивила старијих од 60 година.
Хрватска војска је пљачкала,
палила, рушила куће, тровала
бунаре, убијала и масакрирала
цивиле, војнике и милиционере.
Трагедија „Медачког џепа"
одвијала се пред очима Унпрофора, који овај пут није био само

пасивни посматрач, већ је активно учествовао у покушају да
преузме контролу над овим
подручјем и спријечи убијање
преосталих људи и уништавање
њихове имовине, што им је и
успјело након тродневних борби
са хрватском војском и полицијом.

Из Документационо-информационог центра Веритас истичу да у овој акцији рањеника
уопште није било и да управо та
чињеница, као и резултати прегледа тијела, односно начина на
који су убијена – разбијене лобање, многобројне прострелне ране из непосредне близине, одсјечени дијелови тијела и слично, упућују на закључак да се
радило о систематском убијању
заробљених и рањених.
Сва три села су опљачкана,
а затим сравњена са земљом по
систему „спржене земље".
Kомадант Унпрофора генерал Жан Kот је 19. септембра
1993. године, послије комплетног обиласка поменутих села,
изјавио: „Нисам нашао знакова
живота, ни људи, ни животиња,
у неколико села кроз која смо
данас прошли. Разарање је потпуно, систематско и намјерно".
„РТРС”

AKTУЕЛНОСТИ

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН
НЕСТАЛИХ ЛИЦА – 30. АВГУСТ
Поводом обележавања Међународног дана несталих лица, 30. августа 2022. године, у Прес центру УНС-а, у 12 сати одржана је конференција за
медије у организацији Координације српских удружења породица несталих, убијених и погинулих
лица са простора бивше Југославије, уз подршку
Црвеног крста Србије и Међународног комитета
Црвеног крста.
На конференцији за медије у Београду су говорили:
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• Душко Челић, председник Координације
• Мартина Фава, представник Регионалне делегације Међународног комитета Црвеног крста у Београду
• Љубомир Миладиновић, генерални секретар
Црвеног крста Србије
• Вељко Одаловић, председник Комисије за нестала
лица Владе Републике Србије
• Драгана Мајсторовић, мајка несталог Ивана Мајсторовића, која је казивала стихове своје песме
„Н.Н. лица”, посвећене свим несталим лицима.

SUZA
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Након одржавања конференције, учесници скупа
су код Споменика несталим и страдалим лицима у
ратовима 90-их, на простору бивше СФРЈ у Ташмајданском парку положили венац и цвеће. Учесници су
носили по један цвет, који симболизује нестало лице.
Истовремено, у организацији Координације,
МКЦК и Црвеног крста Србије програми обележавања Међународног дана несталих одржани су и у
Краљеву, Нишу и Грачаници.
Црвени крст Србије поклања посебну пажњу решавању питања несталих лица у оружаним сукобима као хуманитарном питању од непроцењивог значаја.
Према подацима Међународног
Комитета Црвеног крста, у региону
се данас тражи још 9.876 лица
несталих током ратова 90-их година
на просотру бивше Југославије. Од
почетка 2022. године до краја јула
месеца, расветљена је судбина
свега 56 лица.
На овим догађајима ангажовани су млади волонтери Црвеног
крста који су грађанима делили
флајере са пригодним порукама и
подацима о несталим лицима на
простору бивше Југославије.
На нивоу Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца се такође већ дуги низ година континуирано улажу напори
да се пружи помоћ у успостављању породичних веза и тражењу несталих чланова породицама

из мигрантске популације дуж
мигрантских рута ка Европи.
Црвени крст Србије део је
пројекта и члан Радне групе
„Trace the Face”, јединствене
алатке за тражење лица из
мигрантске популације путем
објаве фотографије тражиоца.
Ове године за Међународни дан несталих, МКЦК
заједно са националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца из Европе
покренуо је дигиталну кампању за нестале мигранте под
називом #NoTraceOfYou.
Уређена је веб страница
која је посебно посвећена овој
кампањи и несталим мигрантима, која се може
погледати на линку www.notraceofyou.org.
Према подацима Међународне организације
за миграције ИОМ (https://missingmigrants.iom.int),
у 2021. години близу 3,300 миграната је изгубило
живот или се воде као нестали у покушају да дођу
до Европе.
Извор: www.redcross.org.rs
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ГОВОР ПРЕДСЕДНИКА КООРДИНАЦИЈЕ
ДР ДУШКА ЧЕЛИЋА, НА КОМЕМОРАТИВНОЈ
АКАДЕМИЈИ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА
НЕСТАЛИХ ЛИЦА 30. АВГУСТА 2022. ГОД.
Предсjедник координације
српских удружења породица
несталих, убијених и погинулих
лица са простора бивше Југославије др Душко Челић, прије
почетка свог обраћања, поздрвио је породице жртава, грађане Србије, представнике: Комисије за нестала лица Владе
Републике Србије, Међународног комитета Црвеног крста,
Регионалне канцеларије у Београду, Црвеног крста Србије и
представнике медија.
Преносимо говор у цијелости:

Међународни дан
несталих лица је позив
јавности да подрже
породице да сазнају
истину о својим
несталим
Данас је 30. август – Међународни дан несталих лица,
дан када се у целом свету, сви
заједно сећамо несталих лица,
када позивамо на солидарност
са члановима њихових породица и када позивамо јавност да
подржи право породица да
знају судбину својих вољених,
несталих у сукобима 90-их година на простору бивше Југославије.
Нажалост, и у овом погледу,
можемо рећи „Србија је свет”,
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јер у Србији и данас живи или је
након ратова 90-их година на
простору бивше Југославије,
нашло уточиште након прогона
из својих домова широм Хрватске, Босне и Херцеговине и Косова и Метохије, на хиљаде породица, које и даље трагају за
трагичним судбинама својих
несталих, за истином о догађајима у којима су нестали, за
информацијом где су укопани
њихови посмртни остаци, ако
уопште имају гроба, или укопа,
или су им гробови незнане пољане, ливаде, јаме, горе, реке,
стратишта широм бивше Југославије.
Ове године Координација
српских удружења породица
несталих, убијених и погинулих
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лица на простору бивше Југославије обележава Међународни дан несталих протестним
слоганом „НЕСТАЛИ (НИ)СУ
ЗАБОРАВЉЕНИ”. Ова порука,
уколико се реч „нису” напише
тако да први слог буде у загради, може се двојако разумети:
као да нестали нису заборављени и као да су нестали заборављени.
Нестали нису заборављени,
пре свега од својих најмилијих
и најрођенијих, од чланова
својих породица, од њихових
родитеља, од којих су многи са
живом раном напустили овај
свет не сазнавши ништа о свом
несталом детету; нестали нису
заборављени од своје деце, од
којих су многа била у добу у ко-

AKTУЕЛНОСТИ
ме нису ни схватали размере
личне и породичне трагедије, а
сада су одрасли људи; нестали
нису заборављени од своје
браће и сестара; нестале није
заборавила њихова родбина;
нестале нису заборавили њихови кумови и пријатељи.
Али, да ли је то довољно да
можемо категорички да тврдимо да нестали нису заборављени? Није!
Колико наше друштво памти
трагедије хиљаде наших породица?

Неговање културе
сећања мора имати
институцијалну
подршку
У последњих неколико година бележимо напредак у погледу
неговања културе сећања, када
су у питању масовна страдања
нашег народа, попут акције етничког прогона Срба из Крајине,
названој „Олуја”, и геноцида над
Србима почињеног у тзв. Независној Држави Хрватској у систему логора Јасеновац. Али, то не
значи да ово друштво системски
и трајно негује културу сећања.
Култура сећања подразумева
трајни друштвени консензус и
трајну и систематску друштвену
и државну акцију, независну од
тога које партије врше власт у
Србији и, разуме се, без дневнополитичких примеса у обележавању значајних датума и догађаја. Ово је прилика да по ко зна
који пут истакнемо да се Координација српских удружења породица несталих, убијених и погинулих лица на простору бивше
Југославије залаже за чињенични и неполитички приступ решавању судбине несталих лица, да
удружења, чланице Координације, следе такав приступ, а да
политички и страначки ангажман

чланови остварују као грађани
мимо удружења, јер све друго
представља злоупотребу, како
удружења, тако и жртава и породица жртава.
Култура сећања подразумева и спомен обележје достојно
жртава несталих и страдалих у
ратовима 90-их година на простору бивше Југославије. Колико људи данас у Србији зна где
се налази споменик српским
жртвама страдалим у ратовима
90-их година на простору бивше Југославије и да ли зна да је
реч о једном неугледном споменику у виду камена неправилног облика?
Колика је институционална
подршка друштва, државе и локалних самоуправа, породицама жртава?
Зашто нестали и породице
несталих још увек, 32 године од
првих нестанака и страдања на
простору бивше Југославије, у
правном систему Србије нису
препознате као жртве?
Због чега једино Србија, у
односу на све земље региона,
није системским законом уредила најважнија питања везана
за нестала лица, већ је то само
симболично учињено 2012. године, на начин незабележен у
упоредном праву – у Закону о
управљању миграцијама?
Због чега ни данас друштво
није показало спремност да породицама жртава призна право
на сатисфакцију и посебну подршку као једној од најрањивијих социјалних група?
Због чега се још увек Међународни дан несталих, не обележава уз покровитељство државе
– Републике Србије, већ то, ево,
више од 20 година, чине породице организоване у удружења и
Координацију удружења породица несталих?
Колико људи данас у Србији
зна да и данас, 32 године од по-
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четка првих сукоба на простору
бивше Југославије, велику социјалну групу чине унесрећене
породице прогнаних из својих
домова, које су изгубиле неког
од својих најмилијих или још
увек трагају за њиховом судбином у Хрватској, Босни и Херцеговини и на Косову и Метохији?
Колико саосећања са породицима унесрећених показујемо данас након толико година?
Колико нас уопше, у трци за
економским и егзистенцијалним
опстанком, али и у сопственој
самодовољности, занимају трагедије других? Да ли и нас, како
песник рече, „све ране нашега
рода боле?”
Колико младе генерације у
Србији, на срећу, одрасле у миру, занимају трагични догађаји
из недавне прошлости и страдање људи и, свакако, страдање њихових суграђана и сународника? Знају ли барем за неко од више десетина стратишта
на Косову и Метохији, у Босни и
Херцеговини и у Хрватској у којима су страдали и масовно нестајали они чије породице деценијама трагају за њиховом
судбином? Да ли ишта о томе
уче у школи?
Колико медији у региону, а
пре свега у Србији, показују интересовања за теме везане за
масовна страдања и нестанке
Срба и свих грађана у ратовима
90-их година на простору бивше
Југославије? Да ли се то интересовање исцрпљује тако што се
једном у години посвети свега
неколико минута, неколико реченица и неколико кадрова са
оваквих или сличних догађаја и
конференција за медије? Или се
пак питање несталих и страдалих Срба ставља у дневнополитички контекст и тиме наново повређују жртве и њихове породице? Да ли је такав однос једног
броја медија одраз њихове дру-
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штвене одговорности? Уназад
годину дана примећујемо позитивне кораке у погледу улоге
медија у неговању културе сећања; то се односи искључиво на
Јавни медијски сервис Србије,
али, нажалост, не и на комерцијалне медије.
Нестали нису заборављени
ако у неком догледном времену
њихове породице могу да остваре право на истину и правду.
Имајући у виду садашње стање
ствари у коме се у Хрватској
оглушују о захтеве за идентификацијом посмртних остатака који
се налазе у познатим гробницама, или имајући у виду чињеницу да de facto власти на Косову и
Метохији питање остваривања
права на истину и правду, када
је реч о несталим лицима, смештају у контекст статуса Аутономне покрајине Косово и Метохије, а у Босни и Херцеговини се
питање несталих смешта у контекст монопола једне стране на
жртву, као и имајући у виду динамику проналазака и идентификација посмртних остатака
несталих на простору бивше
Југославије, очигледно је да ће
породицама жртава и друштвима требати више стотина година, како би добиле одговоре на
најтежа питања наслеђа ратова
90-их година на простору бивше
Југославије!!!

Питање решавања
судбине несталих је
химанитарно и
цивилизацијско питање
Поштовани пријатељи, вођени принципима неполитичности, у складу са нашим становиштем да је питање решавања
судбине несталих лица у ратовима на простору бивше Југославије 90-их година прошлог
века, пре свега химанитарно и
цивилизацијско питање, клоне-
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ћи се прејаких речи, Координација српских удружења породица несталих бориће се за истину о нестанцима и страдањима
свих на простору бивше Југославије, и Срба, али и припадника других народа и мањина;
само тако Координација може
од других с пуним моралним
правом да захтева да промене
јавне политике пуне нетачних
историјских и чињеничних контекста према којима су „Срби
одговорни за отпочињање и вођење ратова на простору бивше Југославије и да су у том погледу српске жртве другоразредног значаја, које не заслужују или барем мање од жртава
других националности заслу-
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жују одговоре на сва питања
поводом њихових нестанака и
страдања”.
Стога, чини нам се, да имамо пуно право да на данашњи
дан јасно и гласно кажемо:
Питање проналажења несталих, као и одговорности за ратне
злочине на простору бивше Југославије су нераздвојна. Право
породица жртава на истину нераздвојно је с правом на правду
као делу права на сатисфакцију.
Ова права су не само правне
природе, већ морално и цивилизацијско питање које претходи
свим другим питањима, и људским правима, јер су тесно повезана са правом на живот, које је
неприкосновено људско право,
мета-право, право које претходи
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свим другим људским правима.
Јер, иако „сила руши куле и градове”, свет почива на правди,
земаљској и Божјој. Стога нема
оправдања за нечињење власти
у погледу процесуирања ратних
злочина и привођењу правди
учинилаца ратних злочина, у
случајевима када је постојање
основане сумње ноторно познато. Пример непоступања власти
Хрватске поводом бомбардовања колоне српских цивила избеглих из Крајине, на Петровачкој цести, пре 27. година и убиства српске деце и цивила, је у
том погледу илустративан. То
није демонстрација једнаког третмана према свим жртвама, без
обзира које су националности,
како се званично на речима
тврди, већ је на жалост, дискриминација жртава на делу.
Нажалост, слична ситуација
је и у Босни и Херцеговини у
којој се граде јавне политике на
основу монопола једног народа
на жртву. Масовне жртве и ратни злочини сагледавају се готово искључиво у политичком, а
не у чињеничном и хуманитарном наративу, у коме страдају
истина, правда, а и права породица да сазнају судбину несталих.
На територији Косова и Метохије још увек влада „завера
ћутања”, када је реч о откривању посмртних остатака киднапованих, односно несталих
Срба и неалбанаца. Са жаљењем и негодовањем можемо да
констатујемо да се сва питања
везана за нестанке у оружаним
сукобима на Косову и Метохији,
налазе у дубокој сенци политичких преговора представника
Републике Србије и de facto
власти у Приштини, која је према Уставу део Републике Србије. Имајући у виду искуство са
компромитовањем правде у
оставштини Хашког Међуна-

родног суда за ратне злочине
почињене у бившој Југославији,
није реално очекивати да ће породице несталих остварити право на правду у тзв. специјализованим већима, која са иностраним особљем делују у Хагу у
квазиправном систему de facto
власти на Косову и Метохији.
Подржавамо рад надлежних
правосудних органа Србије усмерен на откривању ратних злочина и процесуирању њихових
учинилаца. Сматрамо да само
на тај начин можемо с пуним
правом и кредибилитетом да исто захтевамо и од свих других у
региону.
Драги пријатељи, oве године
Координација и удружења-чланице обележавају Међународни дан несталих у једном протестном контексту.
Симболично, конференције
за медије у Београду, Краљеву,
Нишу и Грачаници, почињу у 12
сати, како би и на тај начин упутили поруку да је време истекло
и да је крајњи час да се процес
тражења несталих и остваривања права на истину, правду и сатисфакцију, покрене са мртве
тачке.

Још нема закона
о несталима
Питање доношења Закона о
несталима, односно питање
правног оквира везаног за процес тражења несталих лица и
остваривање права породица
жртава, укључујући и право на
сатисфакцију, након што је делегација Координације добила
подршку од председника Републике господина Александра
Вучића, 2. септембра 2019. године, и данас, након 3 године
од тог дана и 31-у годину од
првих нестанака на простору
бивше Југославије, актуелно је
и данас. Радна група за израду
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Нацрта Закона о несталима,
након што је усагласила преко
90% текста, прекинула је са
радом новембра 2021. године.
Сматрамо да се, упркос постојању неких објективних разлога,
ничим не може оправдати чињеница да поступак доношења
Закона о несталим лицима није
окончан у мандату актуелне
Владе и Народне скупштине
Републике Србије. Утолико пре
што је доношење Закона о
несталима предвиђено Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина и
Акционим планом за спровођење националне стратегије за
процесуирање ратних злочина.
Због свега тога је ово прилика
да у име породица жртава јавно
затражимо деблокирање рада
Радне групе за израду нацрта
закона о несталим лицима и
окончање поступка доношења
Закона до краја ове године.
Тиме би се најзад, на конкретан начин, власти Републике Србије придружиле овогодишњем слогану Координације
српских удружења породица
несталих, убијених и погинулих
лица на простору бивше југосалвије – ДА НЕСТАЛИ НИСУ
ЗАБОРАВЉЕНИ !
Породице несталих, организоване у удружењима – чланицама Координације, и у овим
тешким и непредвидивим временима, неће одустати од борбе за остваривање права на истину, правду и сатисфакцију!
На крају, Координација посебно захваљује Међународном комитету Црвеног крста –
Регионалној делегацији у Београду и Црвеном крсту Србије,
на логистичкој и материјалној
помоћи и разумевању у обележавању Међународног дана несталих лица.
Захваљујем на пажњи!
Др Душко Челић,
председник координације
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У ПОДГОРИЦИ ОДРЖАНA СЕДМА СЕДНИЦА
ГРУПЕ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА
Седма седница Групе за нестала лица (ГНЛ) одржана је 2.
августа 2022. године, у Подгорици, у организацији Комисије за
нестала лица Црне Горе и Међународне комисије за нестала лица (МКНЛ). На састанку ГНЛ, поред представника домаће институције за тражење несталих лица
Црне Горе, присуствовали су и
представници Републике Србије,
Босне и Херцеговине и тзв. Косова, док су представници из Републике Хрватске узели учешће
путем онлајн платформе.
Ово је друга седница ГНЛ
која се одржава у новом формату којом копредседавају
ИЦМП и нека домаћа институција, потписница Оквирног плана, након усвајања измена и допуна Оквирног плана и Радних

правила и процедура, које су у
децембру 2021. године усвојене на седници у Сарајеву.
На овој седници су договорене будуће активности које се односе на јавно објављивање базе
података, састанак форума породица и динамику одржавања
састанака оперативних група за
базу података и неидентификоване (НН) случајеве. Такође,
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ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
„ПОВРАТАК –
ПРИЧА КОЈА ТРАЈЕ”
У понедељак, 5. септембра 2022. године, у простору Музеја примењене уметности свечано је отвoрена изложба Музеја жртава геноцида под називом
„ПОВРАТАК - Прича која траје”, ауторке докторанда
историчарке г-ђе Јасмине Тутуновић Трифунов, више кустоскиње и руководиоца Групе за чување, приступ фондовима, стручну обраду грађе и дигитализацију Музеја жртава геноцида.
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ГНЛ је на овој седници постигао
значајан напредак у припреми
свог редовног извештаја, који ће
бити представљен у оквиру Самита Берлинског процеса.
Седма седница ГНЛ и даља
имплементација Оквирног плана
се спроводи уз подршку влада
Уједињеног Краљевства и Савезне Републике Немачке.
www.kznl.gov.rs

АКТУЕЛНОСТИ
ПОВРАТАК : Прича која траје
Завршетак Другог светског
рата и оружаних сукоба у Југославији отворио је бројна питања која су се тицала положаја
деце у новом политичком и
друштвеном уређењу, посебно
положаја ратне сирочади.
Током постојања Независне
Државе Хрватске деца су делила судбину својих породица и
страдала су у појединачним и
масовним убиствима, у збеговима, логорима, на бројним стратиштима. Од октобра 1941. године, посредством акције Диане
Будисављевић и бројних хуманих људи, из јасеновачких логора је спасено неколико хиљада
српске деце која су од лета
1942. године била смештена у
прихватилиштима, у болничким
и другим установама, као и у породицама које су их усвојиле. У
мају 1945. године, када су нове
комунистичке власти одузеле
различите евиденције које су о

преузетој деци формирали Диана Будисављевић и њени сарадници, најмлађима су одузети
право да сазнају свој идентитет
и могућност да се, по коначном
и потпуном ослобођењу земље,
врате својим породицама. Истовремено, многи родитељи никада нису сазнали судбину своје
деце, заувек изгубљене у рату.
По завршетку рата, у тадашњој
југословенској штампи, често су
објављивани огласи, попут Тражим неког свог, Мислим да сам
са Козаре, Траг изгубљен пред
Јасеновцем, Можда је незнанка
спасила малу Зору, Мајка Драгиња очекује своје синове…Захваљујући преданости Марина
Зурла, новинара загребачког недељника Арена, који је 1963. године покренуо акцију Арена
тражи ваше најмилије и његовим сарадницима попут Драгоја
Лукића, који је више деценија
истраживао страдање деце у
Независној Држави Хрватској,

Аутор поставке је г. др уметности Никола Радосављевић, руководилац Групе за програме у култури, просвети, уметности и издаваштву Музеја жртава
геноцида.
Поставку употпуњава двојезична публикација,
српско-енглески каталог изложбе. Припремом за
штампу публикације руководила је г-ђица Александра Мишић, кустоскиња и извршна уредница издавачке делатности Музеја жртава геноцида.
Реализацију пројекта подржали су Министарство
културе и информисања Републике Србије, Телеком

неки од преживелих малишана
успели су да пронађу пут до
своје природне породице и родитељског дома.Њиховим залагањем, а по жељи аутора, вајара Тонета Светине, подигнут је
у Горњим Подградцима споменик Рањена птица. Израђен од
трофејног оружја, у облику птице са левим сломљеним крилом, споменик је посвећен свој
деци која се из рата нису вратила својим кућама.
Изложба под називом Повратак : Прича која траје говори о непресахлој нади и истрајности преживеле деце, данас
људи у позним годинама, који ни
после осам деценија од велике
Козарачке епопеје 1942. године
нису престали да верују да ће
сазнати ко су, чији су, одакле су
и шта се током Другог светског
рата десило са члановима њихових породица.
Музеј жртава геноцида

Србија и Фондација Музеја жртава геноцида и њен
управитељ г. Станко Дебељаковић.
Током свечаног отварања изложбе присутнима
су се обратили Његово преосвештенство српски
православни епископ пакрачко-славонски господин
Јован, председник Управног одбора Музеја жртава
геноцида, госпођа Биљана Јотић, вд директора Музеја примењене уметности, и господин Дејан Ристић,
директор Музеја жртава геноцида.
Свечаном отварању изложбе присуствовали су
преживели Другог светског рата, директори националних установа културе и репрезентативних удружења, велики број посетилаца и представника средстава јавног информисања.
Изложба је посвећена вишедеценијским покушајима српске деце, спасене током акције Диане Будисављевић, да након окончања Другог светског рата пронађу своје породице.
Стога повест о њима уистину јесте прича о повратку који и даље траје.
Изложба за посетиоце је отворена до 20. септембра у Музеју примењене уметности у Београду.

SUZA

www.muzejgenocida.rs
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ПОРОДИЦЕ НЕСТАЛИХ ОСОБА И
ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАСТИ ИЗ ЗЕМАЉА
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ОДАЛИ ПОЧАСТ
СВИМ ЖРТВАМА СУКОБА ’90-ИХ
Подгорица, 13. септембар
2022: Удружења породица несталих особа из Босне и Херцеговине, Kосова, Црне Горе и
Србије окуипљена у Мрежу регионалне координације и Група за нестале особе, која чине
истакнути представници домаћих институција надлежних
за рјешавање питања несталих особа, одале су почаст
свим жртвама сукоба на простору бивше Југославије, у
парку Побрежје, у Подгорици
„Заједно са породицама несталих одајемо почаст свим
жртвама сукоба 90-их година.
Дјелујући као Група за нестала
лица наставићемо сарадњу на
рјешавању преосталих случајева несталих како би све породице оствариле своје право на истину и правду”, рекао је Драган
Ђукановић, предсједник Kомисије за нестала лица Црне Горе.
Услијед сукоба 1990-их нестало је преко 40.000 особа. До
сада је заједничким и континуираним настојањима власти, уз
подршку Међународне комисије
за нестале особе (ICMP-а) и широко и активно учешће породица
несталих, пронађено преко 70
посто особа од тог броја.
„Сматрамо да је наставак регионалне сарадње кроз постојеће механизме и споразуме између земаља изузетно важан. Унаточ досадашњим резултатима,
за око 11.000 несталих особа са
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простора бивше Југославије и
даље се трага. Стога је веома
важно учинити све да се расвијетли судбина што већег броја
несталих особа. Рјешавање судбине наших најмилијих јесте и
увијек ће бити најважније питање наших живота”, рекао је Хаки
Kасуми, предсједавајући Регионалне координационе мреже.
Удружења породица несталих особа с подручја бивше Југославије су се 2005. године окупила у Регионалну координацију
како би заједнички лобирала за
рјешавање питања несталих
особа код влада у регији и заговарала ефикасне истраге присилних нестанака својих сродника током оружаних сукоба 1990их година на простору бивше
Југославије.
„Ниједан други дио свијета се
не може успоредити са резултатима који су постигнути у траже-
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њу несталих на западном Балкану. За ово постигнуће регионална сарадња је била од кључне
важности и остаје кључна за
рјешавање преосталих случајева несталих особа. Унаточ
изазовима, Група за нестале
особе мора и даље остати посвећена испуњавању своје обавезе према међународном и домаћем праву – да учини све што
је могуће како би ријешила преостале случајеве несталих особа и осигурала остваривање
права преживјелих”, рекао је
Метју Холидеј, директор европских програма ICMP-а.
Група за нестале особе окупља челне представнике институција из регије које су надлежне
за рјешавање питања несталих
особа. Она има надзорну улогу
која проистиче из Оквирног плана, потписаног у новембру 2018.
године, у сједишту ICMP-а, у Ха-
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гу. Проведбу Оквирног плана
финансирају Влада Уједињеног
Kраљевства и Влада Савезне
Републике Њемачке.
Оквирни план је обавеза предвиђена Декларацијом коју су у
јулу 2018. године у Лондону потписали предсједавајући Вијећа
министара Босне и Херцеговине
и премијери Kосова, Црне Горе,
Србије, Албаније, Хрватске, Њемачке, Уједињеног Kраљевства,
Аустрије, Бугарске, Француске,
Италије, Словеније и Пољске,
потврдивши тиме своју посвећеност подршци напорима да се
пронађе и идентифицира више
од 11.000 особа, које се још увијек воде као нестале услијед сукоба на простору бивше Југославије.
***
ICMP (Међународна Kомисија за нестале особе) је спора-

зумом утемељена међународна
организација са сједиштем у
Хагу, у Холандији. Његов мандат је да осигура сарадњу влада и других органа власти у
проналажењу особа несталих
услијед сукоба, кршења људских
права, несрећа, организираног
криминала, илегалних мигра-

ција и других разлога, те да им
пружи помоћ у тим процесима.
Једина је међународна организација која ради искључиво на
рјешавању питања несталих
особа.
Извор: ICMP News Press Releases

АКТУЕЛНОСТИ

АKТИВНОСТИ ОДБОРА РЕГИОНАЛНЕ МРЕЖЕ
УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА
Удружење „Суза” редовно
учествује у активностима Регионалне координације, самим тим прати њен рад и даје
допринос на заједничком путу
у трагању за истином
Након јењавања вируса Kовид, Регионална координација
(РК) организовала је више састанака како би се актуелизовао и
наставио заједнички рад на ријешавању проблематике несталих лица.
Одржан је састанак Регионалног одбора Мреже удружења
породица „Регионална координација удружења породица не-

сталих лица са подручја бивше
Југославије” 22. и 23. јула ове године у Брчком. Циљ састанка је
договор око реализације пројекта „Праћење спровођења Оквирног плана”, који се састоји од три
главне активности:
– Припремни састанак Регионалног одбора у Босни и Херцеговини, Брчко;
– Састанак Регионалног одбора
у новембру, у Хрватској, а у
сврху израде извјештаја о раду домаћих институција на
проведби оквирног плана;
– и опште управљање грантом.
Пројект подржало Уједињено
Kраљевство.
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Сажетак активности
и резултата рада
регионалне координације
до 2022. године
Госпођа Семина Алекић, као
претходни председавајући РK, је
презентовала важније заједничке активности Регионалног одбора на праћењу Оквирног плана
до 2022. године. Напоменула је
како у 2020. години није било директних сусрета, осим онлајн састанка, те како су у 2019. години
одржани састанци са свим домаћим институцијама у региону.
Све институције су дале декларативну подршку. Истакла је како
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су све домаће институције при
владама својих држава, осим Института за нестале особе у Босни
и Херцеговини. Осврнула се на
Самит у Познану (Пољска) на
којем су поднешени извјештаји
кроз Оквирни план о рјешавању
питања несталих лица. Семина
је на том Самиту представљала
Регионалну координацију и презентовала заједнички Извјештај
направљен кроз координиране и
прикупљене информације.
Рекла је да су на Самиту била 4 представника Регоиналне
координације из све четири етничке скупине. Изњела је став да
су резултати проведбе пројекта
код институција створили слику
о усклађеном дјеловању Регионалне координације и
да су неки случајеви несталих лица рјешени
искључиво захваљујући доприносу чланица
координације, што је
велики успјех. Алекић је
изњела и податке о
броју отворених захтјева за тражење несталих лица кроз различите периоде, према којима је видљив пораст
броја отварања нових
захтјева на регионалној
разини, (81 нови захтјев
у 2019. години) као резултат отварања могућности подношења захтјева и
онима који то прије нису могли
(шири чланови породице), што је
Регионална координација и тражила. Осврнула се и на заједничку листу несталих лица на
којој је Регионална координација
инсистирала, а која још увијек
није дефинисана.
На састанку су дефинисана и
усаглашена питања која ће бити
прослијеђена од стране Регионалног одбора домаћим институцијама ради што боље припреме
заједничког састанка. Циљ је да
се домаћим институцијама пита-
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ња доставе унапред, како би на
састанак дошли са што боље
припремљеним одговорима. Договорено је да се питања прилагоде свим језицима, те да се пошаљу уз позивно писмо институцијама, као заједничко дјело Регионалног одбора. На састанку је
било ријечи о изгледу будућег
меморандума, који би требало
што прије усугласити.
Крајем јула и у првој половини августа, одржана су два онлајн састанка, а тема је била
формирање Фејзбук странице
Регионалне мреже, која би имала усаглашен садржај. Фејзбук
страница је активирана 30. августа поводом Међународног дана
несталих.

Форум за породице
несталих и групе
за нестала лица
Одржан је први састанак регионалног Форума за породице
несталих, мрежа регионалне
координације удружења породица несталих лица и домаће институције надлежне за тражење
несталих лица у сукобима на
простору бивше Југославије. На
састанку се разговарало о тренутној ситуацији и напорима који
се подузимају како би се пронашло још више од 11 000 лица
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која се и даље воде као нестала.
Састанак је организовала
Међународна комисија за нестала лица – ICMP, 12. септембра у
Подгорици, а улогу домаћина,
као и вођење форума, преузео је
господин Драган Ђукановић,
председник Kомисије за нестала
лица Владе Црне Горе. Шеф
програма за западни Балкан г.
Метју Холидеј је у уводном излагању истакао важност сарадње
присутних институција како би
процесс тражења несметано
функционисао. Истакао је важност заједничког рада на јединственој бази података, која би
ускоро требала постати доступна јавности. Представници домаћих институција из региона су

понаособ поднијели извештаје о
свом раду одговарајући на питања која су им благовремено достављена од Регионалне координације.
Сутрадан је положено цвијеће на споменик цивилним жртвама ратова деведесетих на простору бивше Југославије, у парку
Побрежје, у Подгорици. Представници Хрватске комисије за
нестала лица и представници
породица хрватских удруга нису
присуствовали полагању цвећа.
„Суза”
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ЧЕДОМИР И РАДЕ – ОДАНИ БОРЦИ ЗА ПРАВА
ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ И
ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА СРПСКОГ НАРОДА
Омаж Чедомиру Марићу,
оснивачу Удружења
„Суза и Ради Матијашу,
дугогодишњем уреднику
билтена „Суза”
У октобру и новембру ове године обиљежавамо двије тужне
годишњице због губитка двије
најважније личности за Удружење „Суза”. Прије шест година, 28.
октобра 2016. напустио нас је Раде Матијаш, дугогодишњи уредник билтена „Суза”, а прије
двије године, 25. новембра, 2020.
упокојио се и оснивач и дугогодишњи предсједник Удружења
Чедомир Марић.
Ове редове посвећујемо
двојици неуморних бораца за
људска права, за очување идентитета свога народа, за несебично подучавање млађе генерације како градити бољи свијет.
Физички су нас напустили, не можемо више чути њихову живу
ријеч, али њихов траг се добро
види и он ће трајати. Јер, Раде и
Чедо су нас учили својим
примјером да живјети значи борити се, али храбро и поштено.
Сваки живот, па и њихов саткан
је од туге и радости, од бола, понекад, и непребола и среће. Због
тога ће њих двојица живјети у нашим сјећањима.

Чедомир Марић
(6. 6. 1941 – 25. 11.2020)
Тих, ненаметљив, брижаног
израза лица, одавао је утисак
човјека од повјерења. Тако је изгледао Чедомир.

Прије него га је вихор рата
1995. далеко однио од родног
краја, био је човјек код кога је, како се каже, ишло све по реду. Рођење у сеоској поштеној породици, одгајан у духу патријахалном, који је подразумијевао поштење и чојство, имао поштовање према сваком. Дјетињство
није било лако у ратним и поратним годинама Другог свјетског
рата, али ишло је набоље са надом и ентузијазмом. Онда је дошло школовање, запослење, женидба, стварање породице,
кућење и ангажовање у друштвеном животу заједнице којој је
припадао. Поштован и цијењен
међу родбином, пријатељима и
суграђанима, истицао се на радном мјесту, у спорту, друштвенополитичком животу. Највише је
био поносан на резултате које је
остварио са Културно-умјетничким друштвом у Голубићу. Заједно са својом Ђујом одгајао је у
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истом духу своје троје дјеце: Валентину, Чедну и Желимира и
поносио се њиховим израстањем у добре и поштене људе.
Марићи су били пресрећни када
се послије двије ћерке родио
син.
Вријеме је пролазило, Жељко је одрастао у кршног младића,
а 1995. године отишао је на одслужење војног рока. Није тада
било лако слати сина у војску јер
већ је текла четврта година грађанског рата. Био је то рат ниоткуд, набијен међунационалном
мржњом за коју нису били
спремни ни Жељко ни његови
родитељи, као ни већина нашег
народа. А наметнула се потреба
да се крене у одбрану свога огњишта и голих живота. Марићи
су се тјешили тиме да Жељко у
војсци умјесто пушке има сaксофон. Кнински градски дувачки
оркестар тада је преименован у
војни. У њему је Жељко свирао
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све до 4. августа 1995. године. А
онда, тог дана је нетрагом нестао. Народ крајишки кренуо је
на пут у неизвјесност, са њима и
породица Марић. За једну ноћ
остало се без свега што се годинама стицало. Али није то била
највећа трагедија породице Марић. Оно што је непребол био је
нестанак Жељка, Чединог и Ђујиног сина јединца, Валентиноног и Чедниног јединог брата.
Жељку се сваки траг губи у акцији хрватске војске, злочиначкој
„Олуји”. Данима и мјесецима су у
Србији дочекивали аутобусе са
ратног подручја не би ли се међу
размјењеним заробљеницима
појавио Жељко. Нада је умрла
оног дана 2003. године када су
сазнали Жељкову судбину. Двадесетједногодишњи Жељко, без
пушке у руци, је убијен. Боже, колике ли неправде. Жељко је
идентификован на Институту за
судску медицину у Загребу 8.
септембра и сахрањен 14. октобра 2003. године у породичној
гробници у селу Голубићу.
„Када сам након осам година
трагања покопао сина осјетио
сам олакшање. Човјек осјети
олакшање јер нема више неизвјесности, но бол остаје, њу нико
и ништа не може одстранити”,
говорио је Чедо.
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Та несретна „Олуја” из темеља је промјенила живот породице Марић. Трагајући за својим
сином Чедо је на своју отворену
рану додавао и бол своје породице. Знао је добро колико пате.
Његова Ђуја, храбра супруга и
мајка подносила је то на свој начин. Једно другом су жељели да
олакшају. Утјеха су им биле њихове ћерке Валентина и Чедна
са својим породицама. И оне су
на свој начин туговале за јединим братом и у бризи стрепиле
како ли ће родитељи издржати.
Онда је Чедомир себи рекао:
„Доста!” Одлучио је да сам стави
тачку на самоуништење од бола
и муке. По оној Ничеовој: „Што
нас не убије, учини нас јачим”.
Помирио се са ралношћу, прихватио губитак и желео двије
ствари: да посмртне остатке свог

Требало је смоћи снаге, знања и умијећа, разумијевања,
стрпљења, истрајности. Знало
се да ће борба бити тешка и дуготрајна. Знао је Чедомир, знале
су породице какви их све послови чекају:
Није лако борити се против
лажне и прљаве пропаганде,
објелоданити свијету и убедити
га да су у том несретном грађанском рату који је раскомадао
Југославију и Срби жртве.
Треба знати како се борити
да политичарима допре до
савјести да питање несталих
није политичко него хуманитарно питање.
А тек борба против једностраности и мржње, за истину и
правду. Смоћи снаге и разумјети
сваку мајчину сузу, без обзира
којој вјери и нацији припадала.

сина достојно сахрани и да настави борбу да помогне осталима, да их храбри и тјеши. Окупио
је породице које носе исту муку,
основао Удружење „Суза” и одлучно кренуо.
„Највећа је бол живјети у неизвјесности, то највише разара
породицу. Мене је лична трагедија усмјерила да окупим породице и да заједнички тражимо
своје нестале, да размјењујемо
искуства не би ли нам било лакше”, говорио је Чедомир.

Све оно што је проживио, сав
бол који га је сатирао Чедомир је
желио својим искуством да умањи код других. Стотине породица због такве оданости зна његов лик, захвалане су породице
за несебичну жртву коју је уложио да би им дао снаге да поднесу своју несрећу и прихвате
реалност.
Прије одласка на идентификацију својих најмилијих окупљао је породице и тјешио. Формирао је стручни тим који је раз-
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говарао са члановима породица
о томе шта их чека на идентификацији, да их припреми на то шта
ће тамо видјети умјесто лика
свог најмилијег, али да убије у
њима црва сумње кад виде само
кости као једини остатак својих
најмилијих, да вјерују науци и
ДНК анализи, да вјерују људима
који раде на идентификацији јер
су хуманисти и то је њихов посао.

Чедомирова благост и толеранција били су главно оружје
против мржње којом је разоружавао све оне који су насртали без
разумијевања и аргумената.
Преносио је лично искуство и
описивао олакшање када породица сахрани свог најмилијег
пронађеног члана. Та сама чињеница да су испод каменог биљега посмртни остаци онога кога смо дуго тражили, олакша душу. Говорио је да бол никада неће нестати, али ће бити много
лакше кад додирнеш камен јер
знаш да под њим одмара онај
који ти припада.
Чедомир је трећину свог живота проживио у болу. Везао је
уз себе стотине породица које су
носиле исти или сличан бол и
све то претварао у снагу за бор-

бу. Његова реченица је била:
„Нећемо стати док и последњем
НН лицу не повратимо његово
име и презиме”.
Залагао се свим бићем да се
обиљежавају датуми масовних
страдања његових сународника
у протеклом грађанском рату.
Покретао иницијативе за подизање споменика невино убијенима
на мјестима њиховог страдања.
Сматрао је то обавезом. Није се
обазирао на пријетње и свакојаке нападе. Сјетимо се само
хронологије немилих догађаја
око подизања и рушења споменика убијеним мјештанима села
Голубића, гдје је у неколико дана, током операције хрватске
војске званом „Олуја”, страдало
22 цивила.
Борио се до задњега даха
Чедомир. И кад му је тијело малаксало под тежином болести и
година живота, увијек је радо давао савјете онима које је завјетовао да наставе његову борбу. А
онда, тог кобног 25. новембра
2020. године, само нас је покосила вијест: „Умро је наш Чедо.
Уснуо је мирно, тихо, без ропца”.
Последњих година живота
Чедо је пензионерске љетне дане са својом Ђујом проводио у
родном Голубићу. Тамо су њих
двоје окупљали јутром на дружење уз кафу, своје комшије Мариће, на лијепо уређеном платоу у
хладовини густе одрине винове
лозе, дочекивали родбину и обилазили вјечно почивалиште свога Жељка.
Сада Чедомир почива крај
сина у вјечној кући, испод густих
крошњи чемпреса, у селу које је
толико волио. А Ђуја са поносом
чува успомену на свог човјека
који је био узор својој родбини и
многима који су га познавали.
Сјећање на њега чуваће његово
потомство и ми његови пријатељи.
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Раде Матијаш
(3. 7. 1948 – 28. 10. 2016)
Дана 28. октобра навршиће
се шест година откако нас је напустио наш пријатељ, иницијатор покретања билтена „Суза”
и њен дугогодишњи уредник Раде Матијаш. Током припремања
јубиларног 50. броја „Сузе” за
штампу Раде нам се јављао сваки дан из болнице да нам да
смјернице и савјете. Надали смо
се да је боље и да ћемо га ускоро видјети. Али Раде није издржао последњу битку са болешћу. У 68-ој години живота
преминуо је. Вијест се као муња
проширила међу пријатељима и
његовим колегама.

Комеморација је одржана у
прес центру Удружења новинара
Србије. Пуна сала, сви су плакали. С новинарском легендом из
Kнина комеморативни скуп се
опростио пјесмом „Кад облаци
крену с мора”. То је Радина најдража пјесма коју је слушао од
изворних група на Сијелу
тромеђе. Пјесму су у сузама извеле умјетнице и Радине добре
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пријатељице, Светлана Спајић и
Драгана Томић.
Раде је испраћен у родно село Стрмицу код Книна и 31. 10.
2016. сахрањен код Цркве Св.
Јована.
За човјека као што је Раде
можемо рећи да је био борац на
два фронта. На једном се борио
за права свог народа, како у Книну, тако и у избјеглиштву, а на
другом, за своје тешко нарушено
здравље.
Раде је човјек богате радне и
животне биографије. Рођен 3.
јула, 1948. у Стрмици на тромеђи Лике, Далмације и Босне. На
мјесту бурне историје народних
догађаја. Први текст написао је
1961. о обустави рада у Циглани
Стрмица због чега је могао, каже, лоше проћи.
Професионални новинар је
од 1970, дописник „Борбе”, а од
1985. и Вечерњих новости. Хроничар је града Книна. Идејни
творац и организатор пјесничке
манифестације „Далмацији у походе” која је окупљала најпознатије пјеснике тога времена. Његовом заслугом у Книну је извођен дио програма са Шибенског
фестивала дјетета, манифестације која и данас траје и која окупља дјецу из цијелога свијета.
Организовао је долазак позоришних и музичких група и солиста из читаве бивше Југославије
у свој град Книн. Списак свих позоришних представа и концерата био би предугачак. Книњани
су захваљујући Ради Матијашу
имали прилике да на позорницама свога града гледају велика
музичка имена и доајене југославенског глумишта.
Године 1973. основао „Сијело тромеђе” када је Радио Београд снимао „Село весело”. Тако се родила идеја за „Сијело
тромеђе” и постала један од његових најзанчајнијих пројеката.
Године 2008, опет у Стрмици,
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обнавља ту културну манифестацију која се одржава сваке године баш код цркве гдје је Раде
сахрањен. Послије 2016, на дан
манифестације, сваке године већина учесника Сијела најприје
положи цвијеће на гроб легендарног Раде. Манифестација
има велики значај за нематеријално културно наслијеђе српског
народа тога краја, па и шире.
Његује традиционалну пјесму

Раде је своје двије битке наставио је у избјеглиштву. Оснивач је неколико удружења у
Србији за остварење права избјеглица и очување културног наслеђа српског крајишког народа.
Био је први и једини предсједник
Демократске иницијативе Книн.
Дао је велики допринос у организовању манифестације „Крушедолска звона – крајишки црквенонародни свесрпски сабор” који се

Ојкчу. Послије Радине смрти његов син Игор насљедио је право
и наставио очево дјело. Организатори „Сијела” установили су и
повељу „Раде Матијаш”, која се
додјељује за заслуге у очувању
и промоцији народне традиције
са тромеђе Лике, Далмације и
Босне.
Након двије деценије професионалног новинарског рада Раде није ни слутио да ће постати
ратни извјештач. Већ нарушеног
здравља, пратио је догађаје на
првим борбрним линијама у рату
1991–1995. Избјегао је 1995. у
Београд.

у мају организује, ево, већ скоро
двије деценије, у манастиру Крушедол на Фрушкој Гори.
Као дугогодишњи уредник
билтена „Суза” Раде Матијаш залагао се да читаоци добију што
више информација о важним питањима несталих и погинулих, о
актуелним дешавањима на пољу остварења права избјеглих и
расељених. Учествовао је у организовању Скупштина Удружења, иницијатор је и организатор
„Сузине” манифестације „Незаборав за нестале”, одржане
2015. у Дому војске, у Београду.
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Била је част познавати Раду
Матијаша и учити од њега. Његово приповиједање о занимљивим и мање познатим догађајима из историје книнског краја и
шире, његово знање и стручност, и никад неисписана књига,
природни дар за приповиједање,
остали су незабиљежени, већ
само у сјећању оних који су имали прилике и среће да их чују.
Био је пун енергије и елана. Нажалост, његов висперни ум, ведар дух и енергију није увијек
могло да прати његово тијело.
Раде је преживио три драматичне трансплатације бубрега, био
је годинама на дијализи, небројене дане по болницама, а да
притом ниједан његов циљ није
био занемарен или неостварен.
Подршка у свему била му је супруга Гордана. Она му је била
стамен и чврст ослонац за његов неуморни дух, она му је сваки
дан била као јутарње сунце које
најављује лијеп дан. Цијенећи
њену жртву, свјестан своје болести, која је сваког тренутка могла
постати кобна, Раде је припремао своје синове и своју драгу

Гоцу за живот послије своје
смрти. Био је њежан дјед својим
унучићима. Био је срећан човјек.
А Игор и Боро, поносни на свог
оца, као да су знали да неће још
дуго бити са њима, испунили су
му велику жељу: Да оде на највеће српско светилиште, Свету
Гору и манастир Хиландар. Ни
тамо није заборавио да понесе
наш часопис „Суза” и да га поло-

ТЕМА БРОЈА – Не заборављамо – слика гласнија од ријечи

жи на мјесто којим су некада ходали Свети Симеон и Свети Сава. Недуго потом, преминуо је.
Име Раде Матијаша већ је
овјековечено на повељи културне манифестације, а трага му
има на многим мјестима у Книну
и Београду. Носимо га у нашим
срцима.
Припремила:
Љиљана Радиновић-К.

ИНТЕРВЈУ

ЈОВАН КАБЛАР – ЖИВОТ ИСПУЊЕН
РОДНИМ КРАЈЕМ И УСПОМЕНАМА
ОД ГОЛУБИЋА, ПРЕКО КОСОВА ДО БЕОГРАДА
Сигурно је да не постоји нико
ко је рођен или води поријекло
из Крајине да није чуо за њега.
Скоро деведесет година живота
Јована Каблара званог Јове, из
Голубића код Книна, нису у
складу са његовом енергијом,
вољом, ведрином и спремнош-

ћу за акцијом, коју увијек има.
Рођен је 1933. године. Када видите насмијано Јовино лице и
чујете о његовим плановима за
следећу књигу, као и нова путовања која организује као предсједник Удружења пензионера
из Хрватске, тешко је повјерова-
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ти у годину рођења исписану у
личној карти.
Свједок и учесник најбурнијих времена у Крајини у 20. веку,
Јово није могао да сједи и у миру проводи своје пензионерске
дане са дјецом и унуцима. Латио се пера у осмој деценији и

23

ТЕМА БРОЈА – Не заборављамо – слика гласнија од ријечи

незаустављиво почео да биљежи својеврсне хронике Крајине,
родног Голубића, избјегличких
година проведених на Косову и
Метохији и Београду. А његово
сјећање сеже далеко у предратне дане, гдје је безбрижно детињство прекинуо рат у коме се
теже него у ранијим ратовима
распознавало ко је непријатељ.
„Имао сам 7 и по година, тек
сам кренуо у први разред, којег
нисам завршио када је настава
прекинута јер је почео Други
свијетски рат. Хрват Бего, до
јуче директор наше основне
школе, одмах је приступио усташком покрету као сатник и био
је распоређен баш у јединицу у
Голубићу. Опколили су село а
план им је био да Срби у Голубићу нестану, али наши мијештани су се подигли на устанак,
поучени примјером из Дрвара,
повезали се са Плавањцима и
успјели да их потисну”, присјећа
се Јово самог почетка Другог
свјетског рата. Било је то вријеме када су сви бирали стране,
а страна је било више него и у
једном рату прије. У Голубићу је
за вријеме рата било врло динамично, осим домаћих, било је и
доста група са стране. Ту су били четници из Херцеговине, из
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Босне, Приједора,
Дрвара...
Након што су
потиснути на почетку рата, усташе
више нису долазиле. Али јесу други.
Прво Италијани,
онда и Њемци.
Нико нам од њих
није добро донио,
сви су пљачкали,
односили, чак и
убијали”. Стране
су се бирале углавном тако што би
појединци ишли за
својим
пријатељима или родбином, а мање из идеолошких разлога. Један од њих био је и
Јовин отац, Милан. „Мој ћаћа је
на Светог Саву `43. године отишао у партизане. До тада се бавио кућом и имањем и није био
опредјељен. У партизане је отишао јер је тамо био његов рођак
Нико Каблар-Вурин, првоборац,
и други људи са којима је сарађивао”. Колико је то било конфузно вријеме говори и инцидент са херцеговачким четницима, кога се врло живо сећа Јово.
Био је са мајком и стрином када
су „налетјели” на четнике који су
носили капе са петокракама. На
њихово питање где су вам мужеви, мајка је простодушно рекла гдје и ви, у рову са партизанима. Tада им је и стрина наивно открила партизанску везу.
Само пуком срећом су Јово и
његова мајка избјегли малтретирање, док су стрину одвели,
тукли и ошишали до главе.
Сјећа се Јово још једног догађаја. Прије него што ће им се
отац и сам придружити, једне
вечери је код њих у кућу дошло
неколико партизана. „Осим оца,
били су ту још стриц и ђед. Одведу моји партизане у конобу, ту
се пило, причало. Ја сам био на
спрату у соби када, одједном,
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нешто пуче. Чујем ћаћу који каже: „Бјеж`те, пуче бомба!” Како
је један од партизана сједио, за
појасом му била закачена бомба коју је случајно млатнуо руком и она је пала и експлодирала. Гелер је прошао кроз таваницу на мој кревет”. Срећом,
Јово је тада већ са сестром
излетио напоље, захваљујући
оцу. У тој експлозији је неколико
њих рањено. Касније је један од
учесника овог немилог догађаја
зарадио и инвалидску пензију.
Наводно због борбе са четницима у Книну, а заправо се све
одиграло у описаном догађају у
коноби Јовине куће, стицајем
несретних околности. Тако су
отприлике изгледали ратни дани у никада мирном Голубићу.
Само организовање мјештана
спречило је крвавије догађаје
којих нису била поштеђена многа српска села у Хрватској тих
година.

Посљератне године
Након рата, ваљало је наставити школовање. Јово није ни
први разред завршио, а у међувремену је прошло четири пуне
године. У посљератној Југославији, мало је рећи да су дјеци
гледали кроз прсте, па се разред
лакше пролазио него икада прије
и послије тога: „Знаш сва слова?
Знам. Знаш да бројиш до 100?
Знам. Ај, у други разред”.
Занат је учио у чувеној циглани у Стрмици, а да би добијао плату, морао је да похађа
Школу ученика у привреди, у
Сплиту. У Циглани га је рођак
Нине (секретар партијске организације) „убацио” да учествује
на васпитним партијским састанцима. И тако је кренула и
његова привредна, али и политичка каријера. Јово је након завршене школе био гладан знања, па је наставио са усавршавањем. Дошколовао се уз рад и
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завршио техничу и вишу техничку школу у Загребу и стекао звање елетромашинског инжењера. Већи дио радног вијека провео је у електро привреди, на

Писана ријеч
пркоси забораву
Јово Каблар посjетио је
и нашу спомен собу, где се
уписао у Књигу утисака.
Многе догађаје, чије слике
и описи се тамо налазе, познаје и сам. Своје огромно
искуство, сjећања и записе,
одлучио је да остави за генерације које долазе, у
књигама које је до сада
објавио и које тек планира
да објави. Својим обимним
дjелом одужио је дуг завичају и свом богатом животу. До сада објављене књиге су: Коаутор је књиге „Голубић код Книна”, а аутор
књига: „Голубић – оаза у
книнској Крајини”, „Сјећања
– од Голубића до Београда”, „Голубић – насељавање, миграције и одрживи
повратак” и „Косово и Метохија – хроника времена
прошлог и садашњег”. У
плану је објављивање и
књиге сјећања аутобиоградског садржаја на своје
детињство.
пословима експлоатације и одржавању електромашинског постројења и хидромеханичке
опреме као руководилац техничке службе.
Јово је у својој примарној каријери био и предсједник стручног одбора Електропривреде
Хрватске за енергетско погонске послове. Након успјешне
привредне каријере, у неизвјесна времена по Србе у Хрватској,
почео је активније да се укључује у политички живот Книна.
Од социјалистичке омладине,
преко Комитета, мјесне заједни-

це да би ушао у избор од осам
кандидата за предсједника Општине Книн. Након гласања у
свим одборима, Јово Каблар је
ушао у најужи круг са још двојицом. У првом кругу гласања,
изабран је већином гласова за
предсједника општине, 1988.
одине. Било је то вријеме када
су увелико почињале трзавице
на националној основи између
Срба и Хрвата. Водити једну
међу највећим општинама са
већинским српским становништвом усред Хрватске није било
нимало лако. А поготово када је
постао заступник у хрватском
Сабору. Тензије су се осјећале у
ваздуху и у реторици, тада је
већ основана и странка Хрватска Демократска Заједница
(ХДЗ). Доносе се уставни амандмани, гдје се брише да су Срби
конститутивни народ, ћирилица
званично писмо и тако даље.
„Од нас 70 Срба заступника у
Сабору, који је бројао укупно
350 људи, само се нас двојица,
Боро Микулић и ја јављамо за
ријеч”.
Даље Јово као да нема потребу да коментарише, тиме је
ваљда све на ту тему речено. О
односу према њему и како се
све послије тога промјенило, каже следеће: „До тада, могу рећи, тамо сам наилазио на љубазност, вољели су
ме људи, прилазили увијек, вољели су и сам
Книн, који је непосредно прије
тога
доживио
разоран земљотрес. Међутим,
након те сједнице, не дај Боже
да би се неко
очешао о мене”,
уз смијех закључује наш саговорник.
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На приједлог пријатеља и сарадника др Тоде Ћурувије, иначе у то време члана главног
одбора Социјалистичког савеза
радног народа Републике
Хрватске, одлучено је да се у
Книну, симболично, код Цркве
Лазарице, на книнском Косову,
обиљежи 600 година Косовског
боја. У организационом одбору
су били и представници власти
обе националности. Тим поводом је проширен и асфалтиран
пут до манастира Крка. Свечана
академија је одржана у Дому
војске у Книну. Али на самој
централној манифестацији код
цркве, гдје се окупио велики
број људи, десили су се инциденти које су махом изазвали
људи са стране и то са српским
националним обиљежјима. Срећом, прошло је без већих посљедица, али то је био догађај
који је остао у памћењу. Само
двије године касније почео је
рат, основана је Република
Српска Крајина за чији је главни
град проглашен Книн. Јово се
нашао сада у новој улози на нивоу владе новоформиране републике.
Истовремено, у Хрватској је
осуђен на 12 година затвора
због оружане побуне, и низа
других кривичних дела у којима
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никада није учествовао.
Данас
сматра да су му
највише замјерили
његово предратно
учешће у Сабору.
Између осталог,
када је тадашњем
председнику
Предсједништва
Републике Хрватске Иви Латину,
након подношења
Годишњег експозеа, гдје од 19
страна колико је
имао експозе се на
15 страна разглаба о Србији, у лице
поставио питање:
„Јесте ви то подњели извештај о Србији или
Хрватској?” Због тога је био позван на разговор јер његово
држање у Сабору, верује, неко
тамо није заборавио.
Послије многобројних жалби
у посљератном периоду, успио
је да обори пресуду, али тамошњи позив на информативни разговор никада није прихватио.

Прво и друго
избјеглиштво
Јово је пред крај рата био постављен за председника Привредне коморе Републике Српске Крајине и са те позиције је и
отишао у избјеглиштво. Радио је
у први мах у Београду да би послије био пребачен у Приштину.
У Приштини је са породицом провео четири године, до бомбардовања`99. године, када се по други пут за кратко вријеме нашао у
збијегу. Тако је Јово дочекао и
испратио сва три рата која су се
за његова живота десила.
Данас Јово живи у Београду
са супругом Марицом, са којом
је у браку добио двоје деце, Јасминку и Предрага. Њихова највећа радост су сада унуци Маја
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и Алекса, и праунука Филипа.
Али, као што је на почетку текста речено, Јово не мирује ни у
„мировини”. Пише, објављује
књиге, оснивач је и предсједник
Удружења пензионера из Хрватске, организује трибине, промоције, путовања. Бори се за права пензионера. Али упркос дугогодишњој борби, данас каже:
„Нажалост, на то не могу бити
поносан. Годинама сам се борио за те заостале, неисплаћене
пензије. Организовали смо међународни научни скуп гдје смо
разматрали питања анекса Бечког споразума о сукцесији која се
тичу, између осталог, и права
пензионера. Апеловали смо на
владу да именује експертски
тим, даље се од десетак састанака радне групе није много одмакло. На тим састанцима је
речено да се заостале пензије
морају исплатити, али то се не
може никоме наредити. Сада је
пензионера све мање, али и даље представљају проблем који
нико не може или не жели да
ријеши. Радили јесмо много, али
направили нисмо ништа, првенствено због опструкције и помањкања политичке воље у
Хрватској и што Србија није на
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вријеме покренула ово значајно
питање. Тако су пензионери
остали ускраћени за своја основна права. Али Јово не одустаје. И то као да је била његова
водиља кроз цијели његов богати живот. Од почетака и школовања од кога није одустајао,
преко првог посла и шиканирања, па чак и увреда које је као
млад, необразован радник са
села доживљавао, па све до
хрватског Сабора. Уз много препрека, чак и једне озбиљне
здравствене узбуне, када му је
почетком `60-их година дијагностикована леукемија, Јово Каблар 4. новембра прославиће
свој 89. рођендан. Увијек ведар
и младог духа, као да тиме на
најбољи начин представља јачину и сналажљивост народа од
кога је потекао. Њега наше
Удружење сматра оданим пријатељем који никада не пропушта помене и конференције. Радујемо се његовој новој књизи
коју припрема и посебно незаборавним излетима на Косово и
Метохију које годинама неуморно организује.
Јована Марић
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ПОТРАГА У ЦРТЕЖУ
Радови на изложби „Наслони моје време на своје, тако ће
вечност дуже трајати", коју је
организовало Удружење породица погинулих и несталих
лица „Суза", направљени су у
облику сата, што симболизује
тешко време чекања и апел да
се процес проналаска несталих убрза
У Kући Ђуре Јакшића на београдској Скадарлији 16. јуна
отворена је изложба „Наслони
моје време на своје, тако ће
вечност дуже трајати” коју је
организовало Удружење породица погинулих и несталих лица
„Суза". Изложени радови резултат су пројекта „Подршка породицама несталих – меморијализација", који је обухватио 16 породица чији су најближи чланови
нестали или погинули током рата у Хрватској, а пројекат је подржао Међународни комитет
Црвеног крста, на чији конкурс се
јавило једино Удружење „Суза".
Отварајући изложбу Драгана
Ђукић, координаторка пројекта,
истакла је да се и даље бројна
лица воде као нестала, као бројеви и да су то „лица без имена
и презимена".
„Пролази трећа деценија у
трагању, породице нису посустале, настављају трагање с надом да ће пронаћи најмилије.
Сузе мајки нису усахле, али
јецај губи на јачини јер предуго
се чује. Година за годином пролази, доноси нове животне изазове. Време не може избрисати
трајање сакривеног и јаког притиска у грудима, умотаног надом да ће наши блиски бити
пронађени”.
„Радом на овим цртежима
нису ублажили патњу, патња
остаје иста, али сад могу да буду достојанствени у свом губит-

ку и да буду сретни што су вратили сећање на њихове особе”,
истиче психолошкиња Сања
Милосављевић
Она нам је казала и да су
њихове приче посебне, али и
једнаке у жељи да се пронађу
нестали и да „напокон упале
свећу која ће обасјати сећања,
пружити наду да живот може да
се настави".

за људско достојанство, идентитет, сећање и помирење. Да
би уопште дошли до радова,
требала је психолошка припрема. Већина је замрзла сећања и
ретко кад су имали прилику говорити о животима својих несталих, а да то није прича о рату
и страдању. Ретко кад имају
прилику да их се сете и причају
о њима и њиховим животима

„Радови породица враћају
лепе тренутке који су потиснути
дугогодишњим трагањем и неизвесношћу. Дају породицама
снагу, враћају несталима имена
и презимена. Овим радовима породице апелују на надлежне да
је крајње вријеме да се болна неизвјесност отклони и врати сваком несталом лицу идентитет”,
рекла нам је Драгана Ђукић.
Према њеним речима, изложени радови представљају огледало душа породица несталих, а направљени су у облику
сата, што симболизује тешко
време чекања и апел да се процес проналаска несталих убрза.
Они илуструју вредности везане

пре рата. У раду с њима ангажоване су две психолошкиње, Гордана Максимовић и Сања Милосављевић, која признаје да јој
је рад с породицама било можда нешто најтеже што је досад
радила, иако се психотерапијом
бави више од 15 година.
„Било ми је значајно и за
личну причу јер сам и сама пореклом из Лике, а одрасла сам у
БиХ, па сам кроз све ово прошла неки свој рат”, објашњава
нам Милосављевић.
Иако јој нико није страдао у
рату, истиче да је значајно преиспитала своје постојање, а додаје да су породице након дуго
времена поново реактивирале
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емоције које су имали према онима које су изгубили и који су нестали.
„Прилично је све потиснуто у
њима и доста се крије. Они то
не показују у свом свакодневном животу јер им се чини да
људи око њих то сматрају за
прежвакану причу, тако да им је
ово доста значило. Значило им
је да извуку из дубина, да изнесу све те емоције... Заједно смо
се смејали, плакали, делили искуства, некако су осетили да нису сами на свету. Мислим да је
то најважнија ствар која се десила. Kад сте у патњи чини вам
се да сте сами, а они се тако нису осећали на овим радионицама”, каже наша саговорница.
Kао искуство које су користили наводи искуства из земаља у
којима се овај пројекат раније
проводио.
„То је био Либан где је овај
пројекат почео, а онда и све ове
земље где постоје искуства избеглица, ратних дејстава. Од
истока је кренуло, па дошло до
наших простора”.
Напомиње да је било и страха од потиснутих емоција и
евентуалног беса, али да до тога није дошло.
„Нормално да је било плакања, дељења емоција са свима,
али нико није улетео из туге у
бес. Не желим да кажем да је
све било савршено, имали смо
своје успоне и падове, али видите по сликама да се на крају с
великим успехом завршило. Радом на овим цртежима нису
ублажили патњу, патња остаје
иста, али мислим да су додали
томе неку димензију поноса јер
они треба да се носе с овим што
су направили – сликама и причама и сад имају на ваги и тај
тас позитивних осећања изједначен, да могу да буду достојанствени у свом губитку и да буду
сретни што су вратили сећање
на њихове особе. На овим сликама су стварно њихове воље-
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не особе”, истиче Сања Милосављевић.
Породична сећања бележила
је Соња Росић, која има доста искуства у пружању психосоцијалне
и економске помоћи избеглицама, пре свега женама са децом,
јер се тиме бави од 1994. Но, без
обзира на то, истиче да је рад с
овом групом био велики изазов и
искушење јер је тема болна.
„Испред мене су усправно и
достојанствено стајали храбри
људи и говорили о губицима
својих најмилијих. Доживели
смо колико болна толико и растерећујућа искуства заједничким проласком кроз процес психолошких радионица”.
„Значило ми је да ипак још
неко мисли на нас, не само да ја
то у себи носим, да нико ништа
не зна шта се дешавало. Kако
су погинули, за то се чуло, али
за ово што је било лијепо и што
је сјећање на њих, о томе ме нико никад није ни питао”, каже
Невенка Добрић
А задатак, каже, није био нимало лак.
„Приказати лепа сећања људи на нестале чланове њихових
породица, блиске и драге особе, на начин да им се врати
идентитет. Пренети најтананија
осећања, и то осећања других
особа, осетити између речи њихову рањену душу, пропратити
те дармаре кроз изразе лица и
гестикулације, дубоко, искрено
осетити њихове филигранске
емоције и ничим их додатно не
повредити. Вратити им вољу,
оптимизам, подржати их у вери
и надањима”.
А испред ње само бели папир.
„Kуражим се мислима о храбрости чланова породица којима
су нестале драге и блиске особе,
о њиховом достојанственом подношењу бремена исцрпљујуће
неизвесности и надања које
траје 30 година. Наредног трена
огромна необјашњива пуноћа
зграби моје биће, увуче у себе,
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преплављује и испуњава простор. Наједном, симболика људских прича, доживљаја, сећања,
надања и разумевања. Из тих
дубина преносим осећај оптимизма, вере и надања који удахњују живот и тако остварују парадоксалан утисак и контраст у
односу на нестанак и трагедију”,
каже Соња Росић, која истиче да
је као уметница искористила
способност да изађе из себе,
прими и проживи њихову патњу
и бол, али и наду те да, кроз
цртеже и слике, преда искрену
емоцију, лепо сећање и љубав
на најпозитивнији могући начин.
А колико су се чланови породица доиста ослободили унутрашњих тензија и колико су одледили те тренутке?
Бранка Хинић стоји поред
цртежа „Додир". Поред њега пише: „Посвећено браћи Хинић.
Гојку, несталом 16. октобра 1991.
и Богдану, погинулом 5. августа
1995.
Из Личког Осика су. За ђевера Гојка каже да је радио у СУПу у Госпићу, да су га тог дана послали на посао где је ухапшен и
отада никаквог трага о њему нису нашли, додаје Бранка. За мужа каже да је страдао од гранате приликом повлачења. Он је,
као и већина мушкараца, остао
иза жена и деце, а његови остаци су 2013. ипак пронађени.
На слици њих двојица играју
фудбал.
„Приказала сам их док су били млађи. Волели су да играју
фудбал заједно. Муж је волео и
ситне животиње, па му је због
тога папагај на рамену, а ту су и
зечићи. На слици су и руке покојне свекрве која је имала само
њих двојицу и обојицу је изгубила у овом рату”, објашњава нам
Бранка истичући да је до краја
живота желела да сазна где су
им остаци, али да то није дочекала.
„Овде је умрла. Возила сам
је у Лику да је сахранимо јер је
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тамо, баш пред Олују, и свекар
умро и сахрањен је тамо. Онда
је она говорила стално: „Да ми
је отићи тамо па да умрем и будем сахрањена поред мужа”, па
сам је са децом одвела”.
Kаже да је осетила олакшање након свега, да је било тренутака кад је било тешко, да је
знала долазити кући сва ван себе, али да су на радионицама
причали и на крају је осетила
олакшање јер је испричала
своју судбину.
О Нади Бодироги, чији родитељи су 7. августа 1995. запаљени заједно са својом кућом у
Славском Пољу крај Вргинмоста
већ смо писали. Она је кроз овај
пројекат оживела сећање на њих
и на своје детињство у кући поред пруге. Испод наслова слике:
„Ћира” пише да је посвећено Самарџији Даници и Теодору, несталима 7. августа 1995.
„Ми смо се успављивали са
звуком Ћире и са њиме се будили ујутру за школу. Мој тата је
радио на железници и онда су
они знали кад пролазе поред наше куће обавезно да нас поздрављају. На слици сам ја себе скицирала како поздрављам, а ту је
и један јаблан. Сви су знали да је
кућа Теодора Самарџије поред
пруге, поред јаблана”, објашњава нам Нада слику истичући да
јој је рад на овом пројекту много
значио јер јој је помогао да јој,
осим патње и муке кроз које пролази годинама, остане у сећању
„и нешто најлепше из времена
док сам живела тамо".
Невенка Добрић, из села
Црквени Бок код Сиска, изгубила је сина и свекра. Слика „Пијета” посвећена је стога Синиши
и Петру Добрићу, унуку и деди,
који су заједно погинули 4. августа 1995. године.
„Њих двојица били су у трактору, а ја у приколици. У шуми
Зеленик убацила се Хрватска
војска која је пуцала из пушака и
убила њих двојицу. Малог Сини-

шу и свекра Петра од 62 године.
Трактор је отишао у провалију,
приколица се преврнула, пригњечила ме, а ја сам се онесвестила. Тад су наишли моји родитељи, зауставила их је војска.
Тата им је рекао да сам им ја
ћерка и питао да дође да види
да ли сам жива јер види да сам
пригњечена. Дозволили су му,
видио је да дајем знаке живота
па су му помогли да подигне
приколицу”, започиње своју причу Невенка која је сина сахранила у Босанској Kостајници, да би
га касније пребацила у породичну гробницу у Сремској Kаменици. За свекра су јој рекли да је
сахрањен у шашу, али никада
нису пронашли његове остатке.
Слика показује Невенкиног свекра и сина у пчелињаку.
„Свекар је био секретар школе и кад дође кући волео да се
бави са пчелама. Малом је деда
купио све за пчеларење и стално
су радили око пчела. Тад су били
најсрећнији”, објашњава нам.
И њој је рад на пројекту пуно
значио.
„Значило ми је да ипак још неко мисли на нас, не само да ја то
у себи носим, да ником не испричам, да нико ништа не зна шта се
дешавало. Kако су погинули, за
то се чуло, али за ово што је било лијепо и што је сјећање на
њих о томе ме нико никад није ни
питао. Зато ми ово јако пуно значи”, искрено ће Невенка, која каже да ће слику чувати јер јој је
пуно срце кад је види и сети се
какви су били пре.
Поред споменутих слика на
изложби, која остаје отворена
до 30. јуна, изложени су још и
радови Славице Башић, Нене
Благојевић, Мире Деветак, Богдана Драгишића, Јелке Јелаче,
Мирјане Kалинић, Душанке
Kојић, Радмиле Kрстић, Бранке
Kупрешанин, Душанке Мандарић, Славице Филиповић, Гордане Поповић и Пере Славуја.
https://www.portalnovosti.com/
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НАСЛОНИ МОЈЕ
ВРИЈЕМЕ НА
СВОЈЕ, ТАКО ЋЕ
ВЈЕЧНОСТ ДУЖЕ
ТРАЈАТИ
Приче посвећене
драгим особама несталим
у рату деведесетих
Текст „Порталновости” и њеног аутора Дејана Кужула из Загреба само је дио одјека у медијима на изложбу осликаних
предмета које су чланови породица несталих и погинулих израдили и представили јавности.
Мали је био простор у кући Ђуре Јакшића да прими све оне који
су дошли на отварање изложбе
за чији смо назив позајмили стихове Мике Антића „Наслони моје
вријеме на своје, тако ће вјечност
дуже трајати”. Изложба је била
отворена 15 дана и оставила запажене утиске на посјетиоце.
Уз свесрдну помоћ Међународног комитета Црвеног крста
– канцеларија у Београду, шеснаест представника породица
прошло је кроз психолошке радионице на којима се код учесника одвијао процес психолошког опуштања и ослобађања од
стреса проузрокованог нестанком и непознатом судбином
члана породице у протеклом
рату. Крајњи резултат је 16 слика на дрвеној подлози у облику
сата на којима су, уз помоћ
умјетнице, чланови породица
изразили лијепа сјећања на своје најмилије и тако личне емоције представили јавности.
Сваки осликани предмет
пратила је и емотивна прича посвећена несталом или погинулом коју су посјетиоци могли
прочитати или испод сваке слике или у двојезичном каталогу.
У овом броју билтена,
свим оним који нису имали
прилике посјетити изложбу
преносимо приче које су
пратиле изложене осликане
предмете:
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САЊАЛА САМ НОЋАС ДА ТЕ ИМАМ
Посвећено Башић Бранку несталом
4. августа 1995. године
Оно мало времена што смо провели заједно ми је мало, a
опет, пуно, толико тога си ми пружио. Ти си био увек моја чежња
и свега с тобом остала сам жељна. Делила сам те са свима, као
магнет си привлачио људе својом харизмом.
Ипак, знао си да бираш, знао си ко ти је
најјачи савезник, то је био спој најбољих, судар
комета. Знаш, ти и ја, брачни другови, родитељи, савезници, тандем снова. Вредно смо стварали, давали, окупљали… Зашто тебе да ми узму кад си ти толико дао свима?
Знаш, надоградила сам још један пар руку,
не дам да оном највреднијем што смо створили
ишта зафали.
Можда ово не знаш, али ја чувам сваки твој
дах, често сањам да те опет имам. А ово посебно желим да знаш, у мени и даље сева тај ватромет у глави, фешта, котлић и твоја љубав.
Аутор: супруга Башић Славица

KАРИЈАТИДА
Посвећено Благојевић Мирку несталом
1. маја 1995. године
Хеј, јеси ли чуо новости: Постаћемо бака и дека! Хеј, чујеш ли
ме, где си? Где си? Чезнем да ти кажем ове најрадосније вести, али
страхујем да се опет изнова суочим са празнином чија ми бука пара
уши већ пуних двадесет и седам година. Иако смо доживели тектонски поремећај, наш дом се није срушио откад си нестао јер сам
се претворила у стуб, главни носач конструкције. Наша духовна кућа, наше огњиште је и даље живо, а Kости ћемо причати приче о
декиној физичкој лепоти, умној снази, љубави према фудбалу и неустрашивости.
Kако да објасним колико ме је заболело и дотакло то што је Сандра тражила твоју мајицу да у њој спава док сама чека да постане
мајка? Kако да објасним колико ме то истовремено
рањава и радује? Сада схватам да је у том кратком
периоду вашег заједничог живота кондензовано
бесконачно много љубави, а моја девојчица је, иако
мала, добила највећи дар – татино обожавање.
Ти је својим супер моћима и даље чуваш, штитиш и успеваш да је без физичког присуства водиш
на путу сазревања од татине принцезе до зреле жене која ће ускоро постати мајка. Волим те.
Аутор: супруга Нена Благојевић
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ЋИРА

Посвећено Самрџија Даници и Теодору несталим 7. августа 1995. године
Неизвесност пролази кроз мене и тутњи као воз који смо поздрављали сви заједно. Мекани укус колача моје мајке, који миришу на љубав и безбрижност, не дозвољава да се моја нада заглави. Kао нога
на прузи, прузи коју никад нисам прешла. Још увек стојим ту где сам помешала укус колача, трагања
и борбе. Воз вози и увек пролази кроз и поред мене. Поздрављам све путнике виорећи татином капом
железничара као заставом и објављујем примирје међу помешаним укусима и у мени детиње пламти
живот као огањ који траје.
Још увек стојим на месту где ћу стајати. Још увек у себи негујем наду. Па онда опет кроз мене протутње страх и немир.
Kада имате родитеље какве што сам ја имала, онда вам једина
жеља буде да их мазите, пазите, да им угађате док старе, и да
им узвраћате сву љубав и нежност које сте добили, а ја сам их
добила много. Никако нисам желела да ми се догоди оно што ми
се догодило, да будем сурово спречена у тој намери да их размазим, да им удовољавам, да их пазим. Нико не заслужује такав крај. Шаљем поруку из свог срца, исконском добротом и
сангом дечије љубави, свирам на све трубе – да се никада никоме овако нешто не догоди! А онда ме само једна мисао
умири - невиним жртвама припада вечни мир.
Аутор: ћерка Нада Бодирога

SUZA

31

ТЕМА БРОЈА – Не заборављамо – слика гласнија од ријечи

НАША ПУТОВАЊА
Посвећено Деветак Мирку несталом
4. августа 1995. године
Некад сам бринула бриге да ли ћеш безбедно стићи и када
ћеш се одвоијити од тог волана да би сигурно дошао нама, а где
смо сада? Давно сам престала да бројим колико је врата отворено и затворено без одговора на увек исто питање: Где си, да
ли је неко нешто видео, сазнао? Уморила сам се од саосећања,
разумевања и осећаја да се све зна, а опет ја остах празних руку,
али и даље срца препуног љубави према теби.
Девојчице су биле мале, Цеца се родила у избеглиштву, а
њихова питања су била велика и тешка. Најтеже је било пронаћи
прави одговор на њихова невина, искрена, дечија питања. И не
могу више да проценим да ли ми је теже падало трагање или одговори на њихова питања. Не могу да се сетим тренутка када су
наше ћерке схватиле да више нећеш доћи ни на један рођендан.
На све начине сам покушавала да им будем и отац и мајка. Свој
живот сам посветила њиховом одрастању, образовању, носим
те у себи све ове године да за њих атмосфера буде као да си ту.
Када останем сама, зажмурим и сећам се наших
заједничких путовања, највећих радости када смо породично
одлазили код твојих родитеља на село. И по навици, ширим руке и тонем у твој топли, снажни загрљај. У мом срцу
и у мојим мислима, ми смо као на слици, заједно, једна велика, срећна и непобедива породица.
Аутор: супруга Деветак Мира
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ПИЈЕТА

Посвећено Добрић Синиши и Петру – унуку и деди –
заједно погинулим 4. августа 1995. године
Никада нисам мерила своју чежњу за тобом неким временским аршином, јер љубав мајке када жуди
за својим чедом исцрпљује временске оквире, сунчеве системе и сваки облик премеравања. Постоје
тренуци који у себи носе читаве еоне раздвојености, али у мом сећању и у мојој љубави према теби,
сине, нема раздаљина, само се у забораву отвара понор. Истина, држала сам твоје руке, сине, кратко,
али у мамином си срцу заувек.
Никад се нисмо и никад се нећемо растати. Јер, сећање на тебе је сувише живо у мени и одвећ преслатко, слађе од меда. Ти и даље имаш моћ да на моје препукло срце ставиш мелем и своју мајку реанимираш. Ти си моја највећа бол, али и мој лек, ти си слаткоћа, ти си мед. У љубави која се са
тобом родила добила сам снагу да премостим страхове за које раније нисам занала
да постоје, пронашла снагу коју црпим из твоје невиности и морала сам постати јача од смрти да би ти у мени живео.
А ти си се, пчелице, сам, без своје кошнице, винуо пут сунца. Ти си
зенит у сумраку нашем, а твоја младост нам је подарила снове. Замишљам да тамо негде, са својим вољеним деком, у мудрости коју си прерано почео да спознајеш, градиш савршено прецизне хексагоне ћелије
саћа којима успеваш да саставиш небо и земљу, тако да између нас
нема празног простора и готово да могу поново да те дотакнем.
Аутор: мајка и снаха Добрић Невенка
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ВИНОГРАДЕ, МИЛИ РУКОСАДЕ,
КО ЋЕ ТЕБЕ САДА ОРЕЗАТИ,
КО ЋЕ ТЕБЕ САДА ОБИЛАЗИТИ?
Посвећено Старчевић Николи несталом
4. августа 1995. године
Вредан, радан, поштен и поносан старац вечито у покрету,
потпомаже се штаком, али свакога дана неуморно обилази виноград, орезује, сади нове чокоте, обезбеђује благослов са неба за
све своје драге. Он је садио, давао нови живот, терао инат злу
које се спрема.
А зло долази, свестан је он свега. Једном је већ гледао такав
филм као младић, али ни тада није савио кичму, па неће ни са
својих деведесет година.
Чокоти напредују, рађају, сазревају, а он пркосно шета између редова и не реагује на ветрове који све јаче дувају. Постају ти
ветрови олујни, ломе нове
гране, чупају остареле чокоте, пустоше виноград, али
старац стоји и пркоси.
Неко је себи дао за право
да узме његов, али и многе
друге недужне животе. Сада на месту винограда расте коров, а стари деда нестао је у ветру.
Сваки пут када јака кошава зазвижди између грана и зграда,
чујем пркос и глас старца који ђаволу не да да ликује. Виталном,
вечно младом старцу, ни сликарска четкица није могла надодати
године.
Аутор: унук Драгишић Богдан
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ДОДИР

Посвећено браћи Хинић, Гојку несталом 16. октобра 1991. године
и Богдану погинулом 5. августа 1995. године
Присутна сам и ја на овој композицији, иако вам се на први поглед чини да нисам. Супруга и снаха,
чувам успомене, одржавам породицу, усмеравам децу на прави пут, не допуштам нитима да се раскину. У мојим мислима су и даље руке згрчене у болу, нади и вапају за додиром вољених синова. Руке
моје покојне свекрве, мајке Богдана и Гојка, чезнуле су да још једном дотакну снажне и топле дланове своје деце. Можда некад...негде...опет.
Ту, између генерација, између улога, мајка, супруга и снаха, увек у сенци,
али снажно и стамено као светионик, трудим се да обасјам све оне које волим. Смишљам начин да премостим вртлог неизвесности, чекања и болног страдања вољених.
На тренутак зажмурим, један...два...три...слика породичне идиле
је пред очима, два брата у полету, заносу, пуни живота, весело јуре
за лоптом, деца се раздрагано играју, а ја, лака попут птице проматрам и осећам смисао живота. И ето, само у том тренутку можете ухватити благи, загонетни осмех на мом лицу.
Аутор: супруга и снаха Хинић Бранка
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ТВРД ЈЕ ОРАХ ВОЋКА ЧУДНОВАТА
Посвећено Јелача Марији несталој
5. августа 1995. године
Бака Марија седи наслоњена на штаку са чежњивим погледом, поред ње лежи пас, а млечна кравица пасе и спрема се да
дарује млеко за свакојаке бакине ђаконије.
Чека бака некога од својих, а хвала Богу, има петоро деце,
много унучића, али живи сама. Неће бака са кућног прага! Није
ником ништа крива, није ником ништа дужна, не плаши се никога
до Бога.
Чува сећање на деку, одржава кућу и окућницу и нада се тренутку када ће сва деца и сва унучад бити на окупу. Зато је увек
на столу постављено за све, а бака седи испод ораха са надом
у очима.
Нестала је бака Марија, а са њом и орах. Нема ко да дочека
децу, нема топлих очију које ће испраћати и чекати поновне
сусрете.
Тражимо, али не налазимо,
желимо, али не успевамо,
вичемо, али нас не чују, молимо, можда нас услише!
Вољена бако, не заслужујеш да будеш број, смисао твог постојања је увек био да будеш наш орах.
Живот тече као поток покрај бакине куће, године пролазе, сећања
нових нараштаја су нека друга сећања. Ипак, има и оних који не заборављају своје корене.
Аутор: снаха Јелача Јелка

О, КЛАСЈЕ МОЈЕ
Посвећено Калинић Михајлу несталом
5. августа 1995. године
Он прожима све што створи и уради снагом сопственог духа,
јачином несебичне љубави. Док родно село трепти под сунцем, он
истински воли земљу, воли живот и воли људе. А волети земљу и
волети живот кроз труд значи бити најприснији са најскровитијом
тајном живота. Мој Михајло је спознао да сејати семе са нежношћу
и убирати жетву са радошћу значи да ће вољени кушати њене
плодове. Јер, рад је љубав која излази на светлост дана.
Скупљени у твоје наручје, попут снопља
пшеничног, ми не дамо да се успомене отму
забораву, сјај очију рефлектује твој лик.
Живот се развлачи као гипко тесто откад
си нестао. Наша ћерка и ја, зрно до зрна,
блиско, умешено попут хлеба, божије светковине и твог последњег дара, настављамо
заједнички живот у јединству између стварности, неизвесноти и радосних успомена.
Аутор: супруга Калинић Мирјана
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ЉУБИМ ТЕ ПЕСМАМА
Посвећено Којић Кости несталом
1. маја 1995. године
Лепота је у једноставности, а у једноставности је лепота. Наша кућица, трем, почетак дана, јутарња кафица, чашица разговора. Добро, да додам ту и једне вртоглаве брке, шармерски осмех и баш овакав поглед. Ништа више на слици није тако обично, ово је идила, ово је врхунац наше љубави, ово је наше златно јутро.
Препустила сам се љубави, а она ме је ранила, разапела,
оклесала. Попримила сам облик празне столице која чека да се
вратиш на наш јутарњи ритуал, столице које си тако вешто правио. Али, иако сам спознала бол превелике нежности, иако ме је
баш ово идилично поимање љубави ранило као срну, крварим
драге воље и радосно јер сам са тобом
спознала љубав, јер је вредело тебе упознати и са тобом живот створити. А када се угрејете на огњу љубави, оваква
јутра постају траг у бесконачности.
И тако, моја јутра и данас почињу са тобом, кувам кафицу
за двоје, препричавам ти своје снове, нежно ти упућујем љубавне
речи. Током дана летим на крилима твоје љубави, а онда усним
са молитвом за тебе и слављеничком песмом на уснама. Ма колико болело, све бих опет са тобом испочетка! Променила
бих, ето, само то да си дуже са нама и физички присутан.
Аутор: супруга Душанка Којић
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ТАТИНЕ ЗЕЛЕНЕ ОЧИ
Посвећено Боромиса Пери несталом
4. августа 1995. године
Прва у мислима, а у ствари последња слика дана када си отишао. Прелепо, осунчано јутро, стазица омеђена зеленилом, исте
такве очи и последњи поглед. У мом срцу помешани љубав,
страх, понос. Такав какав си био, ниси могао да останеш, морао
си отићи. Одрасла сам, схватам.
Некада одласци у шуму, сакупљање гљива. Плетена кошара у
једној очевој руци, а у другој моја детиња ручица. Осећај сигурности и топлоте када ме тата држи за руку. Нежности и љубав које
ме преплављују и висока трава која ме грли. Погледам одоздо,
сунце ме мало заслепи, али кроз жмиркање угледам његове
сјајне зелене очи. Свет изгледа велики, али сигуран.
Кроз деценије се до данас пробија звук мотора, чује се издалека, па све ближе и за собом доноси црвени Томос.
Омиљени мотоцикл који је стизао свуда. Тата на њему са качкетом на глави. Враћа се
са посла, плави радни мантил мирише на
прерађено дрво.
Радосно рзање Белог Сокола, које
најављује очев долазак. Његов љубимац, вољени коњ, био је као члан породице, мажен и пажен, друг у игри. Још увек памтим шкрипање снега под саоницама које је Бели Соко вукао, чиме би отац обрадовао децу из села сваке зиме.
Када је племенита животиња легла последњи пут и није више могла устати, тата је стигао да се поздрави са њим последњи пут. Иза очију пуних
суза, запекао га је и лош предосећај, наговештај зле коби.
Дуго га нема, али и даље, понекад као да је ту, потпуно присутан.
Аутор: ћерка Крстић Радмила
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ТАТА, НЕКАД СМО МОГЛИ СВЕ
Посвећено Новковић Бранку несталом
4. августа 1995. године
Тата. Реч која у мени и данас буди буру емоција. Емоције се у
мени концентрично шире, праве слапове, баш као и водопади које
смо заједно посматрали и у којима смо уживали. Припремио си
своју мезимицу за све лепе ствари које се могу десити, али ме ниси припремио за једно – недостајање.
Тако ми фале наша путовања, а сваки свој слободан тренутак
посветио си мени. Припреме, паковање, путовање, трк, излет, како је живот био леп! Сценографија језера ствара утисак величанствености, моћи и бесконачности. Твоји загрљаји, топле речи, мој
осећај сигурности, све ми то стално недостаје да комплетира слику. Од тренутка када сам то изгубила, покушавам да схватим. Некад помислим да су се моји сузни канали улили у језера и да том
моћном снагом природе успевам да до тебе поново дођем. Али
када се духовна раздаљина међу нама сасвим смањи, сузе престају, ти их бришеш, тата не допушта да његова мезимица буде
уплакана.
Мрзим звук
возова, они ме
подсећају на наша путовања којих више нема, а сада
ове величанствене пејзаже стварају моје очи при свакој помисли на тебе. Путује твоја јединица кроз живот
са тобом, а без тебе.
Ех, мој млади отправниче возава, моја нада меандрира, прави слапове, ствара буку водопада и на
крају се улива директно у твоје срце. Ми смо у возу
који плови, јер ми можемо све.
Аутор: ћерка Бранка Купрешанин
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КАМЕНА УСПАВАНКА
Посвећено Бјелобрк Васи несталом
5. августа 1995. године
Отац троје деце, два сина и ћерке. Ћерка је, наравно, твоја мезимица.
Водио си ме са собом док си играо балоте, успављивао си нас
песмама из твоје драгоцене песмарице, бринуо си о нама и био
наш штит. Нисам имала снаге да признам да је мој штит поломљен у парампарчад, а тако бих волела да нисам морала да правим нови, који сам градила од јачине твоје љубави коју си ми пружио, али без твог присуства.
Долазиш ми у сан, тада чујем твој умирујући глас како ми говори стихове, пружам руке да те загрлим. Моје руке остају празне,
моје срце не престаје да крвари и јеца, моја
снага се полако отапа, разум се опире
свему ономе што о теби сада знам. А
Цетина и даље тече...Њен извор је
немерљиво дубок, као и моја ту-

га, као и моја љубав. Мој мили оче,
планине бих померила, границе избрисала, ток реке изместила, само да
твоја песма поново буде цела.
Аутор: ћерка Поповић Гордана
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КАДА АВГУСТ НЕ БИ ПОСТОЈАО
Посвећено Славуј Ђури несталом
21. августа 1998. године на путу
ка манастиру Свети Врачи
Порасли из истог корена, кроз животе нам је текла младост, цео
свет нам је био под ногама. Нас два брата, два пута, два „хавера
љута”. У својој јачини и моћи пред нама се отварао живот, улазили
смо у пубертет, а ти си мени био једини узор. Мајстор конверзацијског жанра, филозоф у души, срца природно наштимованог на
љубав, прецизно си хватао све фреквенције лепоте и знања. Пливао си шмекерски на том таласу живота.
Давно то беше, у земљи која не постоји више, рат је порушио
све оно што је мој брат могао да створи. Корачам нестабилно откад
си нестао, осиромашен за све оно што смо могли проживети заједно, а трајно и неповратно обогаћен лепотом твога духа.
Чујем твој глас на свакој радио станици, у свакој песми којој је
љубав одредница, сетном звуку гитаре...Чујем свакодневно твоје
изговорене речи у нашем последњем телефонском разговору на Преображење:
„Немој да бринеш, брате!”
Видим те свуда, у свакој прочитаној књизи, у бради свога сина,
освиту сазнања, видим те у свему што долази, брате мој.
Аутор: брат Славуј Перо
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КРАТАК СПОЈ
Посвећено Мандарић Јовану несталом
6. августа 1995. године
Гледам у небо препуно звезда, трагова прошлости. Како је чудно гледати у нешто што у овом тренутку можда и не постоји. У нешто сам сигурна, моји осећаји су стварни, они се по принципу
струјног кола наизменичне струје претварају из лепоте у бол и онда
опет из боли у лепоту. Наша младалачка љубав се као море таласа
између обала наших душа. Покушавам да ухватим те обрисе, те таласе, ту невидљиву материју. Волела бих да сам била сидро и
чврсто те везала за себе, да се никада од мене не одмакнеш... Али
љубав не везује, љубав је једро, љубав даје крила. Као вешт познавалац струјних кола, електрицитета и свих невидљивих таласа,
заједрио си на том бурном мору и пловиш неким другим, мени још
увек недокучивим димензијама.
Колико ампера износи јачина моје чежње
да све у вези са тобом буде достојанствено и
чисто? Моје срце куца под јаким напоном, тече једносмерном фреквенцијом, моје мисли
усмерене су ка теби у свакој јединици
времена.
Хвала ти за море, пучину, загрљај и за снагу коју сам од тебе добила
као мушкарца, да никада не одустанем од својих снова.
„Сви смо ми једно, људи су међусобно повезани невидљивим силама”, Никола Тесла.
Аутор: супруга Мандарић Душанка
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ТЕТИНА ЉУБАВ
Посвећено Бјеговић Босиљки несталој
9. септембра 1993. год.
Моја тета Босиљка је сву децу своје браће и сестара окупљала
око себе, као пилиће. Увек лепа реч за нас, увек свежи, тек испечени колачи, као у старој народној дечјој песми у којој се пева „Ту ми
седи тетка, колачиће пљеска”. Осим колача који су ме радовали и
сладили моје детињство, грејало ме и поверење које сам осећала
према тети, обострано, узајанмно, које је вечно чувало наше мале,
женске тајне.
Живот испуњен љубављу, али и вредним и преданим радом,
поштовањем традиције и обичаја. Када је слава – трпеза без
премца, на столњаку са чипком, блиставо белом, чуваном само за
ту прилику.
Једнога лета, тета на стогу сена, већ прилично стара, ока страдалог од кравиног рога, мршава, али кадра да се избори са свим
радовима...И остала је на тој земљи, земљи коју је толико волела,
да чува и живи живот на који је навикла. Окружена са неколико
старица, самих на своме, као и она. Стамене, непоколебљиве,
спартанских навика, у борби са временом и природом. Самовале
су на ободу мрачне и тајанствене шуме, столетног
дрвећа које је шапутало помало претећи. И једнога дана више их није било.
Сада ја, одавно тетка некоме, онако како сам научила од своје тета Босиљке, желим само да испуним својој тети последњу и највећу жељу, да буде сахрањена
како доликује једном достојанственом животу.
Многи ће се запитати зашто су тета од деведесет лета и неколико њој блиских несталих старица приказане као неупоредиво млађе жене. Одговор позајмљујем од Микленђела: „њихова младост одраз је њихове честитости”.
Време пролази, кругови се затварају, ово сећање остаје...
Аутор: братаница Пилиповић Славица
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Гледам слике мојих људи, гледам, а у грлу ми се „кнедла” стеже. Где сте, мили моји, где ли су вас душмани скрили?
Ми смо, мили моји, вама дужни, да вас нађемо и да вас се сећамо. Нека буде борба непрестана, али
ми вас, мили моји, нећемо заборавити.
Хвала Удружењу „Суза” за све што радите и што чувате сећање на наше страдале.
Зорка Поповић и Сара Станчевић
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4.08.2021.
Ја, Радмила Крстић, ћерка несталога Боромиса Пере: Спомен соба, ова у коју данас улазимо ја и моја
Славица Бишић…. Нимало није лако, али не смемо дати забораву своје најмилије.
Моја туга за мојим драгим татом.
Боромиса Перо, Башић Бранко, Стамболија Перо и Бањац Бранко – мало је причати и написати бол
који нас обара већ пуних 26 година.
Битно је знати не дати ову нашу храброст и истрајност забораву. Идемо даље, злочин се зна, морају
се, уз Божју помоћ пронаћи. А свима нашима који су нестали и страдали, нека им Господ подари царство
небеско.
Ова Спомен соба, захваљујући Удружењу „Суза”, дели тешке и емотивне успомене.
Свака ова фотографија наших рођака, браће, отаца, заслужује да се никад не заборави.
Вјечна им слава!!! Амин!
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Хвала свима који се боре да се страшни злочини не забораве. Ова Спомен соба нека буде свима понос на њихове најдраже. Хвала вам што сте ово урадили.
Вера Поткоњак из Дивосела
Сестра мог великог брата Поткоњак Ђорђа – Браце
Београд, 9. 09. 2021.
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ИСПОД СТАРИХ ЧЕМПРЕСА
ЈЕДНА МЛАДОСТ СПАВА
Марић Желимир (16. 6. 1974 – 5. 8. 1995)
Сјећање сестре Чедне
на вољеног брата
Жељков млади живот однијела је хрватска војна акција
„Олуја”, 05.08. 1995. Покошен је
рафалним хицима испред зграде у којој је одрастао, учио вољети и поштовати свијет око себе. У тренутку погибије имао је
свега 21 годину. Ни данас, 27 година након тог кобног дана, ми,
његови најближи, нисмо научили да живимо без њега, тек са-
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мо, сродисмо се са тугом и боли, која се попут неког оклопа
вуче за нама у сваком кораку.
Осим сјећања, које свако од нас
чува у дубинама својих душа,
пажљиво пазећи да се не оскрнаве честим спомињањем,
остало нам је премало физички
опипљивих успомена, које би
смо могли додирнути као доказ
Жељковог бивствовања на
овом свијету. Свега неколико
фотографија скупљених из родбинских албума, понека ситница
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и хладан, црни мермер његове
вјечне куће. Писати о Жељи
значи завирити у она сјећања
што су скривена и боле највише,
око којих бедеми стоје чврсто
сазидани. Не да бисмо заборавили, већ да не паднемо ничице
под њиховом тежином. Но, кренимо путем управо тих сјећања
на један угашени млади живот.
Желимир, или Жељко, Жељо, како смо га звали, рођен је у
Kнину, 1974. године, као треће
дијете у породици Чедомира и
Ђује Марић, који су прије њега
добили и двије ћерке, Валентину (1967) и Чедну (1968). Радост
и срећа поводом његовог рођења прерасли су у неизмјерну
љубав свих чланова породице.
Жељу је било лако вољети –
његова благост и љепота душе
огледавала се у топлом погледу
његових тамних очију.
Жељо је дјетињство проводио на релацији између Kнина и
Голубића, које је сматрао својим
домом. Попут остале дјеце тог
времена, дани су се састојали
од безбрижних игара са другом
дјецом и великим интересовањем за ствари око себе. Поједине играчке имале су велики утицај на њега и посебно се везао
за њих. Једна од тих био је свакако камион „кипер”, који је био
тек нешто мањи од њега, дјечачића са неких 2-3 године. Нагнувши се над камион и гурајући
га поред себе, јурцао је којекуда
толиком брзином, да смо били
зачуђени спретношћу и снагом
којом је то радио. Његова опчињеност камионом и непрегледне вожње напријед - назад по
далматинском сеоском кршу,
брзо су излизале точкове, те је
тата, да би продужио вијек његове омиљене играчке, сам истокарио дрвене точкове и поставио их на камион. И трајали су,
а посебна је трајност и важност
једног од тих точкића који се налази у кући породице у Голуби-

ћу, једна од заиста ријетких
ствари које постоје и данас,
много година иза нашега Жељка, а која нама, погледом на њу,
са тугом и радошћу пробуди
сјећање.
Опчињен брзинама и знатижељом, тражећи одговоре на
нека своја питања, Жељо је једним приликом побјегао баби
Злати, која га је чувала и убрзо
га је „цијели” Kнин тражио. Било
му је тек 5 година. Сати су пролазили, а Жељу нисмо могли
наћи. Паника се увукла у сваког
од нас… А онда га је са прозора
робне куће, у центру града, а
ипак недалеко од зграде у којој
је живио, угледала мамина колегиница како претрчава улицу.
Жељо је био отишао на оближњу жељезничку станицу и проматрао возове како долазе и одлазе. Интересовало га је како се
управља тим гвозденим аждајама, како се смјењују на колосјецима и како читав тај систем функционише.
У родном граду Книну, у Основној школи „Народни хероји”
завршио је основну, а у Средњошколском центру Електротехничку школу. Иако по природи знатижељан, дијете са милион питања, није био једнако
одушевљен школским обавезама. Негдје са његовим поласком
у школу, у Kнину је оформљен и
Градски дувачки оркестар гдје је
Жељко почео свирати кларинет,
а потом мини саксофон и на
крају саксофон. Саксофон је постао његова нова љубав за коју
се везао и која ће га пратити
кроз остатак живота.
Саксафоном је постизао љепоту музичког изражавања. Неуморно је вјежбао, понекад по
слуху скидајући ноте и свирајући пјесме које смо вољели.
Пјесму групе „Азра”, „Ако знаш
било што”, одсвирао је у даху да
би ми доказао да је саксофон
заступљен у музици тога време-
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на, оплемењујући њену вриједност. Свих ових година, већ на
прве тактове те пјесме, спустим
се у дубине сјећања… Пред собом видим његову плаву мајицу,
фармерке и саксофон у руци и
слушам музичке тонове… Не
осјећам сузе које се котрљају
низ лице, не осјећам присуство
других људи, не живим у датом
тренутку. Јер, ти минути припадају само мени и њему и неком
изгубљеном времену.
Развијали смо блискост и
повјерење, градили тим, као
млађи и безбрижнији, што наравно није било фер према Валентини, која је била старија од
нас и осјећала већу одговорност. А ми, ми смо по оној Балашевићевој, били дерани.
Саксофоном је једно вријеме
обогаћивао и оркестар KУД „Голубић”, али је ипак његово музицирање припадало дувачком
оркестру града Kнина. Оркестар
је свирао на свим већим манифестацијама града, на прославама, али су имали и своје јутрење, када су пролазили улицама града свирајући „буднице” и
„корачнице”. Тада бисмо на балконима ишчекивали њихово
појављивање и са осјећајем поноса тражили његов лик. Усклађеност њихове изведбе и корака, специјалност тог оркестра,
сазданог од разних инструмената, позиваће на сјећање у сваком другом граду у којем смо се
касније затекли и сусретали неке друге градске оркестре. За
нас је и у тим приликама, у мислима, постојао само један оркестар - онај у којем смо погледом
тражили нашега Жељу.
Завршетак средње школе је
Жељу дочекао у ратном окружењу. Израстао је у витког момка
атлетске грађе, тамне, равне и
кратке косе и тамних крупних и
надасве искрених очију. Младић, рекло би се, као и сви други
пред којима је тек стајао живот,
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праћен радозналошћу коју доноси младост, тек је почињао своје
авантуре и тражења, тек је учио
да воли. Волио је своју Н.М.
Тих ратних година, Жељо је
по властитој жељи и крштен, а
за кума је изабрао свог пријатеља из дјетињства, Александра
Маркоша.
Александар и Жељко су дијелили многе заједничке догодовштине, понеке тајне и љубав
према музици. Случајношћу или
ипак не, пјесма коју су слушали
посљедњих мјесеци свог свјетовног дружења обиљежила је
управо пјесма „Вјеруј” Ленија
Кравица Believe, Lenny Kravitz.
„… The Son of God is in our face
Offering us eternal grace
If you want it, you got to believe…”
(„Син Божји је пред нашим лицима,
Пружајући нам вјечну благодат,
Ако желите, морате вјеровати…”)
Њихово пријатељство, а касније и кумство, засновано је на
међусобном разумјевању и поштовању. Александар познаје
Жељу као изузетног човјека,
храброг, оданог и поштеног, радозналог и пуног питања у којима, тражећи одговоре, није штедио себе. Присјећајући се посљедњих мјесеци дружења са
Жељком, сузних очију, Александар га описује као смиреног и
надасве срећног младића.
Но, ратно окружење није било безболно ни за младост тога
времена те се тако и Жељо нашао на редовном одслужењу
војног рока. Будући да је градски дувачки оркестар преименован у војни, а његови чланови били потребнији у оркестру,
тако је и Жељо убрзо повучен
са одслужења војног рока и
препустио се обавезама у оркестру. Његово музицирање прекинуто је „Олујом”. Тада су сви
тонови утихнули.
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Из Kнина и околине кретало
се тих дана како је тко могао и
успио. Жељо није имао привилегију да напусти Kнин и придружи се породици. Остао је затечен у свом дому испред којега
га је дочекао рафал. На ту болну истину чекали смо годинама.
Јер, осам дугих година Жељко
је био само једно од имена на
дугачком списку несталих лица.
Гдје је наш Жељко? Шта се
догодило? Питали смо се, свако
у свом болу, но, одговора на та
питања није било. Сваки поглед
у даљине га је ишчекивао, прећутна ослушкивања у којима
није било његовог гласа. Живјели смо у нади да ће се однекуд појавити, да је само отишао
да нешто види, да пронађе одговор на неко своје питање. Живјели смо истовремено у страху
да ће нас покосити она лоша
вијест од које смо стрепили, да
ће убити и наду и да ће бол по-
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стати још јача. Ћутали смо и навикавали се на тај мук поштивајући право мајке, оца, сестре на
сопствену бол. Вријеме је пролазило, а бол је увијек била ту.
Једнако интензивна и стална.
Информација није било. Залуд су била мамина путовања у
Бања Луку, у Kнин, чим се могло
отићи. Џаба је баба Анђа Марић, одлазећи из Kнина неколико пута у Сплит, обилазила Лору
питајући да није наш Жељо међу заробљеницима. Џаба је тата
носио Жељину слику да с њом у
руци дочекује аутобусе са заробљеницима из Хрватске. Нитко га није видио, препознао. Џаба су била лутања улицама Београда, нашег новог пребивалишта, мјеста у којима смо поново
почињали градити домове…
Жељо се није одазивао… А пролазиле су године…
Отац Чедомир, остао је стуб
породице у тим тешким годинама. Своју бол претворио је у
борбу, у трагање за истином.
Шта се десило његовом јединцу? Шта се десило свим тим људима? Kако су могле хиљаде
људи тек тако да нестану?! Да
их нема. Чадомир Марић, Жељков отац, је основао Удружење
породица несталих „Суза” и
заједно са другим породицама
наставио потрагу. Био је посвећен свом задатку. Није се жалио
и није причао много о материјалу са којим се сусретао: фотографије мучених, убијених
тјела, обраде података, трагање
за њиховим изворима и бесконачно пребројавање и исправљање спискова, сакупљање података. Поштовао је свако име
са списка и разумио сваку породицу која је била обједињена истом боли. Трагао је неуморно.
Сваку ексхумацију доживљавао
је као успјех и надао се да ће се
процеси проналажења скратити.
Са ексхумацијама дошло је и до
идентификација путем ДНK ана-
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лизе, понајвише преко Института за судску медицину у Загребу. Сваки извјештај Института
дочекан је са зебњом, страхом и
надом.
Људи са којима се сусретао,
у било ком облику сарадње у току трагања за истином, гајили су
поштовање и повјерење у његову искрену борбу. Kада је 8. септембра 2003. године Институт,
обрађујући, између осталих, и
податке наше породице, дошао
до скоро 100 % преклапања узорака крви коју су дали мама, тата и сестра Валентина са посмртним остацима Жељка, више није било сумњи. Но, особље Института није хтјело да Чедомир пронађе те податке у
штуром штиву извјештаја, већ су
га позвали и саопштили му ту
вијест у телефонском разговору. Био је то крај потраге у којем

је и задња нада да ћемо опет чути и видјети нашега Жељка
убијена, нестала. Никада више!
Срца препуклих од туге, отац
Чедомир и мајка Ђуја са сестром Валентином и њеном породицом, као и многи други блиски рођаци припремали су се за
посљедњи испраћај вољеног сина и брата, братанца, кума, пријатеља. Ја сам, хиљадама километара далеко, са својом породицом, гушећи своје јецаје, у немогућности да присуствујем испраћају, писала моје посљедње
збогом мојој блиској души, мом
брату и најбољем пријатељу.
У вјечну кућу испраћен је 14.
октобра 2003. године. Испратио
га је и његов кум, Александар.
Испратили су га рођаци, пријатељи, кумови, комшије и познаници. У име градског (војног) оркестра посљедњи поздрав је
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упутио Игор Матијаш, његов рођак, школски друг и човјек с
којим је дијелио ноте. Оставио је
нашем Жељи сталак са нотама,
да му се нађе, ако му некад, тамо горе затребају…
Сваке године, 5. августа, пронаћи ћете нас на истом мјесту,
окупљене око породичне гробнице у којој су положени посмртни остаци нашег вољеног
Жељка, на мјесту гдје му се новембра 2020. године придружио
и његов отац, уснивши свој посљедњи сан. Kада вам поглед
падне на високе чемпресе што
их вјетар лагано њише чувајући
наше уснуле, видјет´ћете нас ту
испод њих, на мјесту бјелог
цвјећа, мириса тамјана и топлине свјећа, над спомеником од
црног хладног мермера, гдје тишину ломе јауци мајке сломљеног срца.
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У ЈАСЕНОВЦУ ОБИЖЕЊЕН ДАН СВЕТИХ
НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ
Свети Архијерејски Сабор
СПЦ је 2010. године донио одлуку да се спомен Светих Новомученика Јасеновачких прославља 31. августа по јулијанском, односно 13. септембра по
грегоријанском календару. Од
тада сваке године ова прослава
се литургијски обиљежава у манастиру Јасеновац, у организацији Епархије слановске.
Ове године се празник Светих Новомученика обиљежио
заједно са успоменом на седамдесет седму годишњицу пробоја
Јасеновачких логораша и осамдесету годишњицу битке на Ко-

зари и почетка акције Дијане Будисављевић спасавања дјеце из
логора Млака и Стара Градишка.
Централна прослава празника одржана је у суботу, 10. септембра о.г. у Манастиру Светог
Јована Крститеља у Јасеновцу,
светом архијерејском Литургијом коју је предводио Патријарх Српски Г. Порфирије са
више Високопреосвећених и
Преосвећених
архијереја
Српске православне цркве и сестрињских православних цркава. Оваквим саборним окупљањем настављено је његовање
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традиције и молитвеног јединства око Светих Новомученика,
чији спомен остаје уписан у
цијелој васељени православној.
"Нека Бог да како би молитвама Светих Новомученика
Јасеновачких мир Божји, љубав
и радост дошли међу све нас овде сабране и све друге људе.
Нека донесе мир Божји да буде
са свим људима добре воље,
али и међу онима који нису добре воље да се молитвама Светих Новомученика Јасеновачких
одобровоље", рекао је Порфирије.
Затим се окупљеним вјерницима обратио Митрополит црногорско-приморски Јоаникије, казавши да су, уз Србе, у Јасеновцу страдали Жидови и Роми.
“Јасеновачки мученици помијешали су своју крв с голготском крвљу Исуса Христа и тако
прешли у нови живот и задобили вјечност. Када је патријарх
Герман 1984. године рекао:
'Праштамо, али не заборављамо', рекао је то из осјећаја присуства Светих мученика на овом
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светом мјесту. Ако је Господ већ
њих поставио, како онда да ми
не отворимо своја срца за
опроштај, али не и за заборав.
То не значи да скупљамо гњев и
мржњу. Не дао Бог. Тако би одбили милост Божју од себе. Него, да његујемо литургијско памћење. То је право на незаборав.
Злочинци су чинили све да затру не само њихове животе, него и њихов спомен. Убијани су
више пута. Први пут кад су лишени живота, а онда кад су
свјесно и плански затрани сви
трагови страдања који су се могли затријети, као и злочинства
злочинаца. Страдали су и од наше немараности, заборава, свађа и раздора. Дошло је време да
заједно прославимо Бога који је
примио свете мученике. Зато се
данас сјећамо на овом мјесту
свих злочина, нацистичких и
усташких. Уздижемо се у славу
свих мученика и отварамо своја
срца за љубав Божју да нас загрли и препороди. Тако је то свуда гдје су страдали невини, и
стари и млади. То мјесто Бог
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обиљежи печатом сјећања”, казао је Јоаникије, нагласивши да
су недавно коначно окончане
подјеле с Македонском православном црквом и то прије свега
захваљујући патријарху Порфирију и митрополиту Стефану.
Казао је и да се вјерници морају
молити за мир у свијету и призову Божју милост како би се окончао рат који се сада води.
Међу окупљеним вјерницима
и политичким представницима
били су члан Предсједништва
БиХ Милорад Додик и замјеник
пожешко-славонске жупанице
Никола Ивановић.
Након Свете Литургије на
хумци поред Каменог цвијета
преломљен је славски колач, а
бесједио је владика милешевски
Атанасије (Ракита). Након тога
учесници обиљежавања овог
празника који су допутовали из
Србије, посјетили су у Пакрацу
Цркву Свете Тројице и Владичански двор са библиотеком.
Милојко Будимир, члан
Одбора за Јасеновац СПЦ

IN MEMORIAM

МИЛЕ МЕДИЋ (1933-2022)

СТЕФAН НЕМАЊА, ВЕЛИКИ ЖУПАН СРПСКИ,
„ЗАВЕШТАЊА” СВОМЕ РОДУ
ПЕЧАТИО ЈЕ ПРЕКО МИЛИНОГ ПЕРА
У другој половини августа сазнали смо тужну вијест да је преминуо књижевник Миле Медић.
Ми Крајишници углавном смо
упознати са његовим радом и
дјелом.
Ко је човјек? Можда су се
многи питали. Али кад споменте
„Завештања Стефана Немање”,
има ли ког Србина да за то није
чуо?
Миле је човјек који је живио
тихо и скромно дуго година у
свом стану на Новом Београду.
Књигама се бавио читав живот.
Љубав према свом Завичају шумила је до краја његовим венама
и написаним књигама као пјенушави водопад Крчић на извору
ријеке Крке гдје је Миле провео
дјетињство. Његова животна сапутница Лела била му је у свему
подршка. Послије Лелине смрти
био је усамњен и тужан. Ћерка
Сања, плод њихове љубави,
успјешна жена, брижна ћерка и
мајка, живи на другом крају
свијета. Опет су књиге биле његова највећа утјеха. Често је одлазио на Лелин гроб и носио
вјенчиће од жутог маслачка орошене топлим сузама. Лела је
највише вољела цвјетове маслачка јер су је подсјећали на сунце. Маслачци су код Мила чували најљепша сјећања на заједнички живот. Маслачци су били
као поезија између Леле и Мила
која их није раздвајала никад.
Двадесет другог августа ове
године, Миле је уснио свој вјеч-

ни сан. Он и Лела опет су се
срели. Сада ће у рајској башти
тихо снивати заједно. Слава им
и хвала.
Умјесто опроштајног писма драгом Милу преносимо
читаоцима како су се „Завештања Стефана Немање” „отела од свог творца и започела
свој властити, необични самостални живот”, што илуструје књижевник Радомир
Милић, у свом чланку, објављеним јуна 2006. године на сајту
http://riznicasrpska.net. Чланак
објављујемо у цјелости:

Светачка Висина
или инок смртни
Једанаест „Завјештања Стефана Немање” средином деведесетих потресло је Србију од
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исконских дубина до исконских
висина. „Завјештања земље,
крви, гробова и костију, неба и
звијезда, језика, цркава, државе,
власти, књиге и писма, пјесме и
свирке, имена српских". Тај глас
прошао је кроз само срце опкољеног народа и још увек драматично одзвања у њему. Име писца мало је ко чуо — био је то
глас самог Стефана Немање. И
све се, опет, потврдило. Традиција је жива сакрална нит и сила
духа која може проговорити у
свакој епохи, кроз свакога од
нас. То се непогрешиво препознаје, та једноставна и делотворна реч наједанпут распршује све
натрухе времена, заблуде и изневеравања, има обновитељску
моћ. А праве књиге одувек бирају своје писце.
Средином деведесетих година прошлога вијека Србијом се
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проширила једна занимљива
прича. Неки српски пјесници су
— каже прича — посјетили Хиландар. У разговору са светогорским монасима чули су да је отац
Симеон (замонашени Стефан
Немања) своје посљедње земне
дане на Светој гори проводио са
својим сином Растком (будућим
светим Савом). Чули су и да је
тих дана отац сину говорио у перо своја завјештања, завјештања
која оставља и сину своме и роду
своме. Растко је слушао оца и
све пажљиво записивао...
Чувши да су ти записи сачувани и да се налазе управо ту, у хиландарској ризници, манастир-

ски гости су се најежили од узбуђења. Пожељели су да их виде.
Монаси су записе завјештања
Стефана Немање изнијели на
видјело, пјесници су их одушевљено ишчитали и преписали. Те
преписе су, као непроцјењиво
благо, понијели са собом...

Књига кроз писца
Завјештања Стефана Немање кружила су Београдом, а потом и широм Србије — у почетку
од руке до руке и од уста до уста,
а касније на све могуће начине.
Представљање многих књига по-

МИЛЕ МЕДИЋ је рођен 1. фебруара 1933. године у селу Ковачићу код Книна, у засеоку Медићи, од мајке Милице и оца Саве.
Завршио је основну школу у Ковачићу, гимназију у Книну,
књижевност и језик студирао је у Загребу, а дипломирао у Београду.
Бавио се издаваштвом и писањем.
Живио је у Београду. Преминуо је 22. августа 2022. године.
Сахрањен на Новом гробљу у Београду.
Већи дио свог књижевног рада посветио је завичајним темема. Године 1980. написао је књигу „Народни хероји Книнске
крајине”. Роман „Камен са Динаре” посветио је прогнаном народу
Книнске крајине и родноме граду Книну. У књизи „Книн, Крајина”
пише о стравичној пропасти и прогону српског становништва из
Книна и Крајине, у времену од 1991 до 1995. године.
Друга велика тема Мила Медића је српски средњи вијек , доба Немањића. Написао је роман „Вијенци Немањића” из којег се
развио засебан вијенац или круг, култни „Завештања Стефана
Немање”, а из „Вијенци Немањића и роман „Многаја љета”.
Питањима српског језика Миле је посветио велику пажњу. О
томе је написао књиге: „Најезда страних ријечи на српски језик”,
Нолит 2000-2001, која је добила Нолитову награду; „Обмане и
заблуде бранитеља страних ријечи”, Српска књига, 2004, у којој
се залаже за одбрану српског језика од прекомјерне употребе
страних ријечи. Написао је и „Медицински латинско-српски и
српско-латински ријечник”, те много других радова.
Са својом женом Лелом написао је књигу „Српска имена
српској дјеци”, Епархија канадска и Српска књига 2001, са 7500
имена са подацима о поријеклу имена, њиховом значењу и старости.
Писао је путописе, расправе, чланке из књижевности, ликовне умјетности, позоришта и других области културе и живота.
Као издавач уредио је и издао више од 500 књига.
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чињало је или завршавало дијеловима Завјештања језика или
Завјештања књиге и писма. Врсни
глумци, нарочито Гојко Шантић и
Љуба Тадић, надахнуто су изговарали те ријечи. Завјештања су
се, у облику монодраме, могла
чути на валовима Радио Београда. Снимане су ТВ емисије, читаве серије емисија у којима су у
цијелости читана сва Завјештања, њих 11 (Завјештања земље,
крви, гробова и костију, неба и
звијезда, језика, цркава, државе,
власти, књиге и писма, пјесме и
свирке, имена српских). Интернет је омогућио да се завјетне
ријечи Стефана Немање брзо
пренесу широм свијета, а појавило се и издање на ЦД-у...
Добрица Ерић је, док је био
уредник у Нолиту, објавио „Завештање језика” у облику пергаментног свитка, а полеђину сваке објављене Нолитове књиге
тог времена украсио је истим записом (са потписом: Из Хиландарске повеље). Љубивоје Ршумовић, одговарајући на новинарско питање Милоша Јефтића, позвао се на Немањина
Завјештања, изговорио Завјештање језика у цијелости, „онако
како га је Немања изрекао Светом Сави", и закључио: „Шта бих
ја, инок смртни, имао да додам
овом светачком Завештању?
Ово је пророчка беседа, ово би
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требало свима нама, Србима,
писцима посебно, да буде заклетва! Нисам наишао у другим
језицима на сличан аманет".
Текла је година за годином...
и Срби широм свијета су Завјештања Стефана Немање прихватали као нешто своје, као нешто што им припада, што је њима и за њих написано, као истинско завјештање Немањино...
Свих тих година у Београду је скромно и тихо живио
један човјек који се књигама и
језиком бавио читав живот.
Свих тих година у излозима
књижара стајала је једна књига на којој је писало: Завјештања Стефана Немање, Миле Медић. Мало ко је обраћао
пажњу на потписано име. Kо
га је и запазио, најчешће је помишљао да се ради о приређивачу Немањиних завјетних
ријечи. Многи су, имајући
књигу у рукама, успијевали
пронаћи потписника да би га
питали одакле му препис, како се може доћи до изворника,
предлагали да се објави и фототипско издање...

стити, необични, самостални живот.
Људи су се опирали сазнању
да је оно што су већ прихватили
као стари Немањин завјет писао
њихов савременик, човјек којега
могу видјети, срести, додирнути,
са којим могу непосредно разговарати. Осјећали су се чудно,
као да им нека невидљива сила
отима нешто њихово, нешто
што су већ прихватили као властито предачко наслијеђе. Суштину тог осјећања јасно је исказао Добрица Ерић, на свој
простодушан и искрен начин.

„Знаш ли ти шта
си написао”
Мало коме је Миле Медић успијевао објаснити да „изворни
рукопис” не постоји, да Стефан
Немања није за собом оставио
Завјештања, да је прича о пјесницима који су са Свете горе донијели препис измишљена, да је
Завјештања Стефана Немање
написао он сам, као ауторско
књижевно дјело. Да га је тако и
објавио. Указивао је на чињеницу да је књига од свог првог издања јасно потписана, да је у ТВ
емисијама јасно изречено име
аутора, да је у неким емисијама
и сам гостовао и о томе говорио... Узалуд. Kњига се, од самог почетка, отела од свога
творца и започела свој вла-

стојевском поставио „страшни”
Висарион Бјелински када је
Фјодор са стрепњом дошао код
њега да га пита није ли можда
прочитао његов рукопис: „Знате
ли Ви шта сте написали?"
Заиста, шта је то Миле Медић написао? Написао је књигу
која није добила ни једну једину
званичну награду (неке друге
његове књиге јесу). Написао је
књигу на чије су се дијелове
чланови и предсједници разних
књижевних жирија радо и често
позивали у многим приликама,
које су хвалили... све док нису

МИЛЕ И ЛЕЛА МЕДИЋ

Kада је сазнао праву истину, рекао је Медићу: „Свака теби част,
али ја та завештања и даље доживљавам прво као Немањина,
па онда као своја властита — ти
можеш тек на треће место."
Било је и оних који су писца
оптуживали за груби фалсификат, за намјерну подвалу читаоцима, за подметање властитих
ријечи Стефану Немањи. Чињеница да је Миле Медић потписао своју књигу и да је тако потписана објављивана од самог
почетка, од првог издања, као
да ништа није значила. Било је и
оних који су, сазнавши да је то
ауторски рад, Медићу постављали чувено питање које је До-
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сазнали да је писац жив и да је
ту, међу њима. Написао је књигу
тако да су ријечи које у њој изговара Стефан Немања масовно
прихваћене као изворне, старе
осам стотина година. Написао је
књигу око које се од самог почетка, испрела легенда... Написао
је књигу којој је припала највећа
могућа награда — многобројни
читаоци је радо читају, препричавају, памте и чувају. Написао је књигу која живи свој самостални, чудесни, непредвидиви
живот још за живота писца. Мало ли је?
Припремила:
Љиљана Радиновић-К.
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Ако сјећања пренесемо у ријеч, у документ, у предмет, било умјетничког
или свакодневног, употребног карактера, ми ћемо нашим сјећањима
подарити чврстину, трајност и истинско свједочење

ИЗЛОЖБА „ЗНАМЕНИТИ СРБИ ДАЛМАЦИЈЕ”
ЧУВА НАШЕ КОРИЈЕНЕ

Крајем 2021. године и током
ове 2022. на страницама медија
могли смо често прочитати наслов: Отворена изложба офтографија „Знаменити Срби Далмације…”. Пратећи материјал на
изложби је и каталог са фотографијама великана и њиховим
биографијама, који посјетиоци
могу бесплатно преузети (одштампан је у 500 примјерака).
Како пише Мелиса Вилов у
предговору каталога „Знаменити
Срби Далмације”, изложба обухвата фотографије укупно 105
великана, Срба поријеклом из
Далмације. На овом списку, међу експонатима, нашле су се фотографије великана из различитих области. Представљени су
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академици, доктори наука, књижевници, свештена лица, јунаци,
спортисти, новинари, вајари,
сликари, политичари, глумци...
Међу истакнутим личностима
нашли су се Симо Матавуљ, Герасим и Божидар Петрановић,
Никодим Милаш, Стефан Кнежевић, Сава Бјелановић, Руђер,
Теодора и Божо Бошковић, Петар Јагодић Куриџа, Раде Матијаш и многи други. Свако од
представљених личности на свој
начин је допринео ширењу културно-историјске баштине и тако
стекао заслугу да својим именом
и фотографијом буде део ове изложбе.
Многи од њих неправедно су
заборављени и мало се споми-
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њу у историјским енциклопедијама. Споменимо само једног
међу њима, који је једна од
највећих, а можда и највећа
жртва владајућег режима, великомученика, Петра Јагодића Куриџу. Због окрутости Млетачке
Републике, чувајући свој национални и вјерски идентитет,
дијелећи судбину свог народа,
Куриџа се ставио на чело отпору
– Куриџиној или Буковачкој буни
српског народа Далмације,
1704.године. Буна је у крви угушена, а преваром и издајом католичког попа, Куриџа је ухапшен, осуђен је 9. јула 1706. године и утамничен у Венецији, по
злу чувеном казамату „Пози". Ту
у надчовјечанским, правим Танталовим мукама, издржава 40
година, без дана помиловања!?
Када је изашао из затвора 9. јула
1746. године, био је глув и
слијеп. Није му дозвољено да се
врати у родне Билишане. У књизи „Мост уздисаја” Мирко Жежељ о смрти Петра Јагодића биљежи: „У једној старој матици
цркве Св. Илије у Задру, међу
стотинама безначајних забиљешки о смртима Грка и Србаља, има једна и значајна и занимљива. Она нам на грчком
језику казује да се 9. априла, љета господњег 1749, представио у
Задру богобојажљиви јереј Петар Јагодић, из задарске околице, по народности Србин”. Нема
обиљежја Куриџиног гроба.
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Завичајно удружење „Далмација” Суботица из Суботице још
једном са поносом истиче плод
свога рада захваљујући Милораду С. Кураици, секретару овог
Удружења.
Ово је друга изложба коју је
припремио Милорад С. Кураица.
Већ смо га упознали по врло
успјешној изложби „Доситеј и
српско Плавно 1769-2019. године.
„Вишегодишњи рад на прикупљању материјала о Србима у
Далмацији, уобличен је у производ од изузетног културно-историјског значаја. Аутор изложбе
Милорад С. Кураица желео је да
изложбом подигне свијест о важности културе сећања, те је изложбу отворио речима „Велики
смо колико се сећамо великана”,
истакла је Мелиса Вилов.
Јованка Савић Вукановић у
свом тексту за каталог изложбе
пише: „Сјећања, колико год била
племенита и извирала из дубине
нашег бића и наше свијести, с
временом се тање и блиједе.
Она су само појединачне танке
нити које нас вежу за важне датуме и никада нијесмо сигурни
докле ће трајати и колико се у
њих можемо поуздати. Али, ако
их пренесемо у ријеч, у доку-

мент, у предмет, било умјетничког или свакодневног, употребног карактера, ми ћемо нашим
сјећањима подарити чврстину,
трајност и истинско свједочење.
Кратко речено, само оно што је
записано оставља траг и историјски печат. У том свјетлу једино и можемо сагледати ову изложбу „Знаменити Срби Далмације”, која је и сачињена са циљем да се наше српско културно
биће, поникло и живјело на просторима Далмације, отргне од
заборава, да се кроз живот и
дјело многих наших духовних великана, интелектуалаца, мислећих људи, културних радника,
научника и стваралаца, сачувају
наши коријени, наша традиција и
наше вишевјековно трајање на
подручју Далмације. Једном
ријечју, да се сачува наша иден-

то шта смо имали и шта имамо;
да се подсјетимо ако смо заборавили да сами себе протумачимо; да своје највеће људске и
цвилизацијске вриједности сјединимо и да се по њима, и као
појединци и као народ и као нација, у свијету препознајемо.
Историјске катаклизме, као
оне деведесетих, сада већ прошлога вијека, могу нас, и као
појединце и као народ, физички
измјестити, сузити и тренутно успорити, али наше духовно и национално биће не могу прекинути ни утријети. А то најрјечитије
потврђују симболи нашег бића,
великани нашег народа, чији
портрети на овој изложби сада
разговарају с нама, учећи нас да
БИТИ СВОЈ И БИТИ СЛОБОДАН – нема цијену. Ту цијену они
су својим животом искусили,

ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
„Знаменити Срби Далмације”
аутора мр Милорада С. Кураице
Путања и календар отварања:
• Суботица, 26. новембар 2021. год.
• Нови Сад, 18. децембар 2021. год.
• Батајница, 30. јануар, 2022, Световетосавска академија и
изложба
• Нови Сад, „Сајам завичаја", 13. фебруара 2022. год.
• Чикаго, 21. мај 2022. год.
• Чикаго, Галерија Српске народне одбране,19. јун 2022. год.
• Станишић код Сомбора, 09. јул 2022. год
• Кикинда, 05. август 2022. год.
• Зрењанин, 12. август 2022.год.
• Панчево, 05. септембар 2022. год.
Воде се интезивни разговори да се изложба одржи у Вршцу,
Београду, Будимпешти, Трсту, Цириху…
титетска лична карта као најсигурнији траг постојања, за јучер,
данас и убудуће, и најнепосреднији залог нашег трајања. Ова
изложба је наше постоље. Боље
рећи, једна коцкица у мозаику
нашег историјског постоља, али
коцкица која има невиђену свјетлосну моћ да обасја нашу прошлост; да се и сами увјеримо у
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многи од њих маргинализацију.
Ни највеће муке нијесу успјеле
да им спусте цијену! Овим славним именима с временом ће се
засигурно придружити и још нека
која су исто тако својим животом,
именом и дјелом показала како
се на највратоломнијим историјским раскрсницама изабирају
прави путеви.
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Након свега реченог, можемо
само упутити честитке, изразити
дубоко поштовање према иницијатору, аутору изложбе Милораду
С. Кураици, и кроз робију, мучење, заточеништво, ланце, презрење и Завичајном удружењу
„Далмација” Суботица, активном
и вриједном колективу, покретачу
и ослонцу многих сличних пројеката и акција везаних за нашу историју, као и Општини Суботица,
која је увијек помагала и излазила у сусрет оваквим идејама”.
Аутор, мр Милорад С. Кураица је у свом говору на отварању
изложбе „Знаменити Срби Далмације”, 26. новембра 2021. године у Суботици истакао:
„ВЕЛИКИ СМО КОЛИКО СЕ
СЈЕЋАМО ВЕЛИКАНА! И подсјетио на ријечи др Хаваша Реже: „Мала Далмација може да се
поноси прошлошћу. Не само да
су храбри борци, већ су и духовни великани на којима им сваки
народ може да завиди".
Милорад је рекао да је изложба покушај да се на прави начин претвори у дјело максима
„Моје свето, а и твоје свето, сво-

је чувај у моје не дирај”. Истакао
је да је основни критеријум био
да се нађу у плејади ових великана чињеница да су животом и
радом на прави начин примјенили велику мисао бесмртног и
једног од најумнијих Срба, нашег
Петра Петровића Другог Његоша: „Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити”.
Захваљујући сарадницима
проф. др Вељку Ђурићу Миши-

ни, др Војину Кaлинићу и др Милану Гулићу, захваљујући свима
који су помогли реализацију
изложбе (Мелиси Вилов, Ненаду
Ђукићу, Милораду Савићу, Кости
Новаковићу), захваљујући доприносу који су дали и град Суботица и градоначелник Стеван
Бакић, који су финансијски у цијелости подржали овај пројекaт
Завичајног удружења „Далмација” Суботица, изложба је изазвала велико интересовање и
постала значајни културни догађај. Од оног дана када је први пут
представљена јавности, 26. новембра 2021, у Суботици, врло
брзо инересовање за њу показали су и други па је изложба добила епитет „путујућа”. Свој пут
прошла је кроз многе градове, како у Србији, тако и ван њених граница. И ту није крај. Она ће наставити свој пут убудуће, она ће
расти обогаћена новим заслужним ликовима из прошлог и садашњег времена.
Припремила:
Љиљана Радиновић-К.

МИЛОРАДОВА БИОГРАФИЈА
Мр Милорад С. Кураица, од оца Стевана и мајке Симеуне, рођен је 09.10.1956. године у селу
Плавно код Книна. Основну школу „Доситеј Обрадовић" завршио је у родном мјесту, Школу ученика
у привреди у Книну, а дипломирао 1979. године на Педагошком факултету у Ријеци. Радио је у Книну
и Дубровнику, а био је и директор Републичког завода за тржиште рада у Републици Српској Крајини.
Након прогона српског народа из Крајине, августа 1995. године, живи у Суботици. Радио је у Националној служби за запошљавање, Филијала Суботица, одакле одлази у пензију 2005. године. Сарађивао је у „Дубровачком вјеснику”, „Политици”, „Српском гласу”, „Српском радио Книну”, „Прегледу” и „Пословима”, огласним новинама Националне службе за запошљавање, затим са „Вуковом задужбином” и Српском академијом наука и уметности, као и са другим институцијама и медијским
кућама. Објавио је четири књиге: „Народне пјесме из Книнске крајине”, два издања, „Доситеј у Далмацији” и збирку еротских народних пјесама „Крајишки црвен бан” и двије у електронској форми, те
стотињак стручних и осталих радова.
Велики је поштовалац лика и дјела Доситеја Обрадовића, једног од највећих српских просвјетитеља. У знак сјећања на Доситејев долазак у село Плавно код Книна (250. годишњица), припремио
је 2019. године, организовао и поставио изложбу фотографија „Доситеј и српско Плавно 1769 2019”. У међувремену, домаћини изложбе били су Нови Сад, Београд, Зрењанин, Станишић код
Сомбора, Пожаревац и Суботица. Иницијатор је, непосредни учесник и организатор пројекта Санација и уређење Доситејеве „Братске куће” у Плавну.
Секретар је и активни члан Завичајног удружења „Далмација” Суботица од његовог оснивања,
12. јуна 2010. године.
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Послије паузе због пандемије настављена крајишка смотра на Тромеђи

СТРМИЦИ ПЈЕСМОМ У ПОХОДЕ
ном умјетнику и извођачу част
да се појави на највећој смотри крајишког фолклора. Организатори подсјећају да је прича о Стрмици почела још 1974.
године када се у том селу на
тромеђи Лике, Босне и Далмације, захваљујући покојном Ради Матијашу, снимала тада популарна емисија радио Београда „Село весело”. Управо у
част оснивачу Сијела и његовом дугогодишњем организатору, Управни одбор „Сијела”
је одлучио да додјели овогодишњу плакету „Раде Матијаш” пјевачкој групи „Извор
Цетине” из Цивљана. Плакета
се додељује сваке године за
изузетне заслуге у очувању
традиције и културног идентитета.

Колико су се Крајишници и
остали гости и учесници ужељели „Сијела Тромеђе”, било
је јасно и прије самог почетка
званичног програма. Насмијана
и позната лица јављају се, препознају у гомили, пјевачи вјежбају гласове у групи, фолклораши намјештају ношњу, чују
се звона са Цркве Рођења пресвете Богородице. Стари, познати амбијент, најзеленији
крајолик и поглед на брда у даљини, најљепша су сценогра-

фија и овог 26. „Сијела Тромеђе”. Јер, како песма каже: „Расте јаблан покрај Бутижнице, нема љепшег села од Стрмице”.
Знају то и сви учесници па
им не пада тешко што управо
ојкачка група Стрмица сваке године отвори сабор химном
„Сијела” „Волим Босну, у срцу
ми Лика, Далмацијо, љубави
велика”. То је та предност домаћег терена на коју сви беспоговорно пристају. Годинама се
може чути да је сваком народ-
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Низале су се након тога
пјевачке групе „Плитвице” из
Коренице, „Богатник” из Жегара, са дипларом Обрадом Милићем, „Вукови са Динаре” из
Полаче, КУД „Доситеј Обрадовић” из Книна, затим групе из
Дрвара, Бачког Јарка, Приједора, Ервеника, Костајнице. Те
вечери традиционално су наступали КУД „Никола Тесла” из
Београда и женски хор „Просвјета” из Сплита, затим КУД
„Мира Лукач” из Дрвара, које
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носи име дугогодишње кореографкиње КУД-а и драге пријатељице „Сијела Тромеђе”,
онда Светлана Спајић са својом пјевачком групом и КУД
„Гаврило Принцип” из Босанског Грахова. Специјални гост
био је пјевач Раде Јоровић.
Програм је одјављен као и
сваке године уз поздрав: „Видимо се догодине на 27. „Сијелу Тромеђе”. Био је то уједно
и позив упућен Стрмичанима и
осталим Крајишницима расу-
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тим по читавом свијету, који су
и ове године у великом броју
пратили уживо пренос преко
интернета. Дуго се послије завршетка орила пјесма и играло
коло у порти Цркве Мале Госпојине, гдје се од првог посљератног, обновитељског сабора
сваке године одржава највећа
манифестација крајишке пјесме и игре. Догодине у Стрмици!
Јована Марић

ПОЕЗИЈА

ЂОРЂЕ БОСАНАЦ
Рођен 1939. године у питомом славонском селу Доњи Рајић,
општина Новска. Усташе су му мајку Милуну објесиле 1943, а следеће године стрељале оца Велимира. Са очевим родитељима, дједа
Савом и баком Сајом и старијом сестром Љепосавом бива избјеглица
по селима Рајићи, Кусоње, Чаглић, Бјелановац, на обронцима Псуња.
Априла 1945. године враћа се у родно село гдје завршава основну
школу. Потом одлази у интернат у Нову Градишку, нешто мало у Загреб и на крају доспијева у Београд ,гдје од 1960. до 1964. завршава
Средњу електротехничку школу „Никола Тесла”.
Радио је у београдској фабрици „Пупин” три године, а затим отишао у Сарајево. У тамошњем предузећу ПТТ радио је 25 година. Тамо се оженио са Станом, званом Анђелка. Добили су сина Велимира
и ћерку Биљану.
Опет, због рата у Босни, 1992. године, са породицом бјежи у Београд, гдје ће 1999. преживјети бомбардовање од стране НАТО снага.
Ђорђе живи на Новом Београду. Инвалид је.
Пјесме пише од младих дана. Велики број својих пјесама посветио је супрузи Анђелки, која је преминула дан прије него што је Ђорђе оперисан на клиници. Никада прије их није објављивао. Много рукописа
нестало је у Сарајеву. Не би ни ове збирке било да Ђорђе сасвим случајно није срео новинара Милорада
Кецмана, који се по истој невољи нашао на ортопедској клиници У Београду. Захваљујући њему, збирка
пјесама Ђорђа Босанца „Од наде до безнађа” угледала је свјетло дана.

ПОРУКА ПАЛОГ БРАТА
Мићи Миљићу, моме шураку,
палом 1991. у борби против усташа
Кад пођеш, секо, да береш цвеће
Бери га увек росно, пре зоре
Дај га на поклон мајци нашој
Да ми је ране што мање боле.
Рођена секо, немој да плачеш
Што ме равница себи узе
Знај да оном што за земљу паде
Највише сметају сузе
***
Тамо на Сунцу тишине
У топлом мирису славонских њива
Мирује његова душа мека
И својим вечним сновима снива
Некада срећан, пун младости бујне
Јурио је ногама лаким
Почесто свраћао у кафане
И знао се са сваким
Волео девојке веселе, фине
Живео у њиховом свету
Лебдео над шумом славонском
И увек први био у лету

Био је често у туђој земљи
Ишао куда ноге га носе
Али се увек враћао радо
Међу своје кровове косе
Ту, међу њима, душа се његова
Као јарбол у небо диже
А њиве равне, дугачке, меке,
Докле ти поглед стиже
А јутро топло када сване
Пуши се плодна славонска равница
У њему срце расте без краја
Огромно, широко, без граница
Заволео је ту равницу
Топлу и меку пуну снова
И остаде овде на вечној стражи
Усред тих њива и кровова
Погоди га душманин мрски
Ту на бранику крај пољског пута
Пресече његову веселу младост
Што цветним пространством сада
лута

МОЈ ДОМ
Колико то туга трајати може
За отетим прагом за родном кућом
За цветом што расте сам у башти
Великом на крову чуваркућом
И прозор што ми на исток гледа
Одакле сунце увек ми свиће
Колика може та љубав бити
И што сам даље све већа биће
Сад неко други на прозор гледа
Неће исток да му се румени
Неће му бити топло на срцу
Као што је топло било мени
Ни њива неће њему да роди
Ко што је некад рађала нама
Уместо беле пшенице јаре
Њему ће рађати само слама
Рођени доме ја сам у теби
Иако туђе небо ме гледа
Немој да примаш уљезе стране
Јер моја душа ником те не да
Припремила: Љиљана Радиновић-К.
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