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УВОДНИК, Јована Марић - уредница
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ДРАГАНА ЂУКИЋ, предсједница Удружења „Суза”
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УВОДНИК. ЈОВАНА МАРИЋ - уреднииа

СЈЕЋАЊА НЕ СМИЈУ ДА БЛИЈЕДЕ
Дошла је и та двадесет седма година од најтрагичнијег августа у историји Срба Хрватске. Иако се
гинуло и раније, никада стотине хиљда људи није у
само неколико дана било приморано да остави своје домове и своју земљу. То је окосница постојања
нашег Удружења, наше полазиште и прича којој се
враћамо сваког новог љета, уочи дана обиљежавања годишњице прогона. Тако је и овог августа јер та
прича је за породице и чланове нашег Удружења
увек у фокусу, тема оних бројева који излазе сваке
године, непосредно пред годишњицу.
У овом, 59. броју, пажњу посвећујемо пројекту
који смо урадили у сарадњи са Међународним
црвеним крстом, а којим смо сви заједно још једном
покушапи да освијетлимо сјећање на нестале и погинуле чланове породица. На то која су од тих сјећања након скоро три деценије остала доминантна
у њиховим животима. Својеврсна круна пројекта
била је изложба коју смо свечано отворили у Кући
Ђуре Јакшића у Београду. О томе ћете детаљније
читати у овом броју, али свакако да се она због своје занимљиве структуре и дирљивих прича које их
прате, већ наметнула као један од најпотреснијих
пројеката који смо имапи прилике да урадимо. Свака слика је резултат појединачних суочавања са
прошлошћу о којима су породице дијелиле своја
искуства на специјално организованим радионицама, уз помоћ психолога и координатора МКЦК.

специјално за овај број. Човјек богатог искуства и
знања подијелио је са нама сјећања на дане одрастања у Дивоселу, мјесту страдања Срба у Другом
свјетском рату, баш као и у рату деведесетих. Професор Рајчевић је човјек Лике у којој је након школовања у Загребу, наставио свој живот. Његово
лично и професионално искуство дапо му је кредибилитет да о животу и страдањима Срба у Лици
почне да пише онда када Срба готово да у тим личким мјестима скоро и нема, да бар остане за незаборав и историјско памћење. Због свега тога му ве-

Желимо да будемо свуда присутни
У овом броју осврнули смо се и на све сродне
догађаје којима смо се трудили да, као и увијек,
присуствујемо, од првог састанка секретаријата
групе за нестала лица, преко обуке за чланове одбора регионалне координације, па све до обиљежавања годишњице оснивања Музеја геноцида.
Ни овог пута не можемо да будемо задовољни
идентификацијама, које се већ неколико година
уназад одвијају забрињавајуће споро.
Били смо присутни и на промоцијама књига које
су блиско повезане са нашом вјечном темом, страдањима Срба из Хрватске, а о њима можете прочитати на страницама пред вама. Једна од тих промоција била је и представљање књига професора
Миле Рајчевића са којим смо направили интервју
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лико хвала. Узећемо ту слободу да искажемо захвалност и у име свих породица убијених и оних
прогнаних који нису доживјели да се њихова страдања попишу и забиљеже.
Хвала и мјештанима села Мељновац који, упркос свим недаћама, не дозвољавају да њихово село потпуно замре. Сваке године кроз различите догађаје и иницијативе оживљавају сјећања на страдалне, али и оне срећније дане. Њима је такође посвећен један значајан дио нашег часописа.
Уколико знате за сличне иницијативе у крајишким селима, позивамо вас да нам пишете или се
јавите у канцеларију Удружења, како бисмо заједно забиљежили ваша дружења и труд којим своје
коријене отимате од заборава.

СУЗ*4

Драгана Ђукић. предсједница Удружења

НЕЗАБОРАВ ЗА ЖРТВЕ
РАТОВА ДЕВЕДЕСЕТИХ
Јењавање епидемије Ковид-19 и попуштање
епидемиолошких мјера дало нам је зелено свијетло да ове године конкуришемо на значајан број
пројеката и да сарађујемо са новим партнерима, а
све са циљем очувања сјећања на жртве ратова
деведесетих.
Захваљујући одобреном пројекту, по расписаном конкурсу организације Грађанске иницијативе, планирамо и припремамо материјал за издавање још једног, и то 60-ог, јубиларног броја часописа „Суза” до краја године.
Од почетка ове године организовали смо, по
традиционално устаљеном календару, три парастоса у Храму Светог апостола и евангелисте
Марка у Београду. Подршку за организовање парастоса пружили су Међународни комитет Црвеног крста (МКЦК) и Комисија Владе Републике
Србије. Парастос за страдале у акцији хрватске
војске „Масленица” служен је 22. јануара, за страдале Србе у Западној Славонији 1. маја и за
убијене на Миљевачком платоу 21. јуна 2022. године, о чему се сликом и речју више говори у часопису. Захваљујемо се породицама, поштоваоцима и пријатељима Удружења, представницима владиних и невладинихорганизација што памте и редовно долазе на поменуте догађаје.

ност дуже трајати”. Уз подршку Градске општине
Стари град, изложба је отворена 16. јуна у Кући
Ђуре Јакшића и трајала је 15 дана, до 30. јуна
2022. године.
Породице које нису сахраниле посмртне
остатке својих чланова породица, највише интересују помаци у процесу идентификација и ексхумација, којих готово да и није било у протеклом
периоду. И даље чекамо сусрете Комисија двије
државе по билатералном споразуму, чији заједнички рад и сарадњу кочи хрватска страна. Након
септембра прошпе године, када су идентификована само два лица, није било идентификација. У
Заводу за судску медицину у Загребу тек 30. јуна
ове године идентификовано је само пет лица. Породице су незадовољне динамиком процеса и не
виде начин како да утичу на убрзање и ријешавање судбине несталих лица.
Нама једино преостаје да наставимо са организовањемо акгивности које својим садржајем не
дозвољавају да проблем несталих падне у заборав, да постављамо питања, захтјевамо одговоре

НЕСТАЛИ - НЕ ЗНАЧИ ЗАБОРАВЉЕНИ
Већ смо писапи о Пројекту „Подршка породицама - меморијапизација”, који је подржао Међународни комитет Црвеног крста (МКЦК) и Градска
општина Стари град, са иницијативом да се настави психосоцијапна подршка породицама несталих и погинулих које живе у Републици Србији. У пројектним активностима учествовало је 16
породица, које су прошле читав процес психолошке подршке кроз радионице и које су, уз помоћ
умјетника, прењели на слику у облику сата сећање на нестапогчлана породице. Успјешноје реализована идеја да се пројекат крунише изложбом
радова породица несталих и погинулих под називом „Наслони моје време на своје, тако ће веч-

Ш СУЗЈ
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ДРАГАНА ЂУКИЋ. предсједница удружења ..Суза”
и не одустајемо док се сваком несталом не врати име и презиме.
Тиме мотивишемо породице да
истрају у дугој борби коју воде на
путу ка истини.
Наде полажемо и у Нацрт Закона о несталим лицима, који би
требао врло брзо да уђе у скупштинску процедуру и да буде усвојен до краја ове године. Његовим усвајањем регулисала би се
многа питања, као и питање за-

конског уређења проблематике
несталих. Саме породице немају
механизме да улазе у судске
процесе јер им је за ова нерешена питања потребна институционална подршка и заступање.
Сваки часопис„Суза” припремамо са посебном пажњом, сваки број часописа је борба за себе
јер за издавање нових бројева
немамо стална обезбеђена материјална средства. Августовски

број часописа „Суза” задњих година финансирао је Комесаријат
за избеглице и миграције Републике Србије, који подржава наш
рад, али никада не знамо да ли
ће нам неко обезбедити средства. Овај 59. број издат је захваљујући свесрдној подршци Комесаријата за избјеглице и миграције Републике Србије.

Драгана Ђукић, предсједница

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА 348 УБИЈЕНИХ СРБА
У ХРВАТСКОЈ АКЦИЈИ „МАСЛЕНИЦА”
У Цркви Светог Марка у
Београду данас је служен парастос поводом 29 година од
страдања Срба у Равним Котарима и на Малом Апану у
хрватској акцији „Масленица”,
у којој је убијено 348 војника и
цивила, а међу њима 35 жена и
троје ђеце.
Након помена представници Удружења несталих и погинулих лица „Суза” положили су вијенце и цвијеће код
споменика српским жртвама у
Ташмајданском парку.
Предсједник Савеза Срба из
региона Миодраг Линта подсјетиоје да је Хрватска на данашњи
дан прије 29 година извршила
агресију на јужни дио Републике
Српске Крајине, те оцијенио да
су главни кривци за агресију на
српску територију биле мировне
снаге УН (Унпрофор).
- Те снаге требале су да буду гарант мира, а њима су крајишки Срби вјеровапи да ће их
заштитити од проусташког режи-
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ма Фрање Туђмана - указао је
Линта.
Он сматра да је акција „Масленица” по свом карактеру била злочиначка јер је њен стратешки циљ био „прогон српског
народа са подручја Равних Котара ради стварања етнички чисте велике Хрватске”.

СУЗЈ

Линта је позвао Тужилаштво
Србије за ратне злочине да коначно покрене кривичне поступке за масовне злочине над
Србима у злочиначкој акцији
„Масленица”, међу којима је онај
на превоју Мали Алан на
Велебиту, у којем су „на звјерски
начин убијена 22 припадника

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ
Војске Републике Српске Крајине”.
Он је подсјетио да је предмет
са бројним доказима о злочину
на Малом Аланујош 2013. године предат хрватском тужилаштву, које није учинило ништа
да процесуира одговорне.
- Ово је још један у низу
доказа да је хрватско правосуђе
етнички мотивисано и у функцији оправдања безочне измишљотине да су Срби агресори и
злочинци, а Хрвати ослободиоци и жртве. Бројне чињенице потврђују да се у Хрватској величају и славе злочинци, а српске
жртве прећуткују, понижавају и
негирају - поручио је Линта.
Од укупног броја жртава у
хрватској акцији „Масленица”
расвијетљена је судбина 337
лица, док се 11 воде као нестала, укључујући и шесторо цивила, међу којима су три жене.

Према расположивим подацима, у периоду од неколико
мјесеци након акције, у збјеговима је умрло још 165 особа,
махом старијих.
Акција је почела 22. јануара
1993. године и била је трећа по
реду агресија Хрватске на заштићено подручје УН, а у њој су
највише страдала српска села
Ислам Грчки, Кашић и Смоковић, као и етнички мјешовита села Мурвица, Црно, Земуник Горњи, Пољица и Ислам Латински.
Срби из тих села су побијени,
прогнани или одведени у затворе и логоре, а њихова имања су
опљачкана, опустошена и уништена.
Споменици културе, гробља
и цркве оскрнављени су или порушени, међу којима су Двори
Јанковић Стојана у Исламу Грчком са црквицом Светог Георгија
(освештана 1675. године), у којој

је сахрањен познати књижевник
Владан Десница, Црква Светог
Георгија у Смоковићу из 16.
вијека и Црква Светог Илије у
Кашићу, која је освештана 1872.
Акцију „Масленица” планирали су и извели хрватски генерали Јанко Бобетко, Анте Готовина, Анте Росо, Мирко Норац и
Младен Маркач, уз знање и одобрење тадашњег предсједника
Хрватске и врховног команданта
оружаних снага Фрање Туђмана.
Током агресије на јужни дио
Републике Српске Крајине начелник артиљерије сектора „Велебит” био је Албанац са Косова
и Метохије и бивши официр ЈНА
Агим Чеку, од чијих је граната,
усљед неселективног гранатирања по дубини подручја општина Бенковац и Обровац, страдало највише цивила.

„СРНА”

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ

СЛУЖЕН ПАРАСТОС УБИЈЕНИМ СРБИМА
ИЗ ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ
Навршава се 27 година од
страдања Срба из западне
Славоније у акцији хрватских
оружаних снага под називом
„Бљесак”.
У цркви Светог Марка у Београду служен је парастос страдалим Србима, а у Ташмајданском
парку положено је цвијеће на
споменик српским жртвама.
Дани око првог маја сваке године српским избјеглицама из
западне Славоније буде тешке
успомене на страдања најближих, напуштање вјековних огњишта и избјегличке колоне преко
„моста спаса” у Градишци.
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АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ
- На данашњи дан мени је
убијен брат и заробљен отац као
цивил, који је убрзо послије размјене преминуо од посљедица
заробљавања, то јест батинања
у Бјеловару и Вараждину -рекла
је Драгана Ђукић, предсједница
Удружења породица несталих и
погинулих лица „Суза”.
Мира Грујић, која је у „Бљеску” изгубила оца Ђорђа, каже
да сјећања на то првомајско јутро од прије 27 година не блиједе, а да је посебно болно што се
за великим бројем убијених и
несталих Срба из западне Славоније и даље трага.
Грујићева је рекла да су Хрвати прогнали Србе, али да им је
остала пуста и необрађена
земља.
Хрватске оружане снаге у
акцији „Бљесак” 1. маја 1995. године напале су Западну Славонију, која је била дио тадашње

Републике Српске Крајине и
простор под заштитом Уједињених нација. Нису штедјели ни избјегличке колоне, које су гађане
авионским бомбама и топовским
пројектилима. Епилог акције је
застрашујући.
- 283 укупно погинулих и несталих, међу њима је 58 жена и
осморо дјеце до 14 година, 165
случајева је ријешено до сада,
овај остатак је још неријешен нагласио је Саво Штрбац предсједник Документационо-информационог центра „Веритас”.
Предсједник Удружења „Завичај” Ненад Аврамовић рекаоје
да је, осим осјећаја туге код прогнаних и породица убијених, најприсутнији осјећај дубоке неправде јер нико није одговарао
за те злочине, али и поноса јер
се дапеко од западне Славоније
рађају неки нови Крајишници.

118 породица и даље трага за
својим најмилијима, а посебно
им је болно, кажу, што за злочине
над Србима у акцији „Бљесак” до
сада нико није осуђен. Кривични
поступци, који су покренути пред
правосуђима Хрватске, Србије и
БиХ, нису одмакли даље од
преткривичне фазе.
- Нама као породицама је то
просто несхватљиво. Ми прије
свега желимо да нађемо мир, а
онда и да правда буде задовољена - додала је Ђукићева.
Избјегли из западне Славоније поручују да се култура сјећања мора преносити и на младе генерације и да жртве „Бљеска” неће бити заборављене јер
би то, кажу, значило да су страдапе два пута.

„РТРС”

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ

КОМЕМОРАЦИЈЕ ЗА СТРАДАЛЕ У БЉЕСКУ
У Окучанима и Шеовици
одржани помени за српске
жртве страдале у операцији
Бљесак 1995. године
У цркви Светог великомученика Димитрија у Окучанима 2.
маја је одржан помен за све
српске жртве операције Бљесак
у којој су током 1. и 2. маја 1995.
године хрватске снаге побиле
велики број српских цивила.
Према подацима Веритаса,
најмање су 283 српска цивила
нестала или убијена, док је око
15.000 становника кренуло у
егзодус из кога се вратио мали
број људи.
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# СУЗЈ

АКТИВНОСТИ - ДРУГИ ПИШУ
Литургију и помен служио је
владика пакрачко славонски Јован. Осим предсједника СНВ-а
Милорада Пуповца, помену су
присуствовали и челни људи мањинских вијећа и српских организација, као и представници у локалним и жупанијским властима с
подручја западне Славоније.
Помен за страдале у Бљеску
одржан је и истог дана посли-

јеподне у селу Шеовица крај Пакраца, гдје су у нападу на збјег
на ногометном игралишту у селу
живот, између осталих, изгубиле
и седмогодишња Бранка Крајновић и 15-годишња Милка Босанац. Милкина мајка је рањена и
касније је подлегла озљедама,
док је отац убијен у злочину почињ еномјош 1991. у Граховљанима, подсјетио је пожешко-сла-

вонски дожупан Никола Ивановић, који је са доградоначелницом Пакраца Мирсадом Поповић Дамјановић и српским активистом из Липика Дарком Дерењом одао почаст страдалима.
Помен је одржао парох пакрачки
протојереј Ђорђе Теодоровић.

„НОВОСТИ” Загреб

АКТИВНОСТИ

ОБИЉЕЖЕНО 30 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА
СРПСКИХ ТЕРИТОРИЈАЛАЦА НА
МИЉЕВАНКОМ ПЛАТОУ КОД ДРНИША
не подсјетила како се догодио
злочиначки напад на српске територијапце.

Тијела убијених бачена
су на сметлиште у
крашкујаму

Удружење породица „Суза”,
као и претходних година, 21. јуна,
организовало је обиљежавање
годишњице страдања српских
територијалаца на Миљевачком
платоу. Помен за страдапе служило свештенство Цркве Светог
Марка у Београду, а присуствовапи су му чланови породица
убијених, представници других
удружења, пријатељи и пред-

ставници медија. Неке од породица због овог догађаја редовно
планирају свој долазак у Србију
чак из Аустрапије.
Након парастоса, окупљени су
се упутили до споменика погинулим Србима у ратовима деведесетих, у Ташмајданском парку,
гдје су положили вијенац и црвене руже. Прије тогчина представница Удружења „Суза” је присут-

Напад хрватске војске извршен је 21. јуна 1992. године, упркос Споразуму о примирју које је
потписано неколико дана раније
како би Дјечји фестивап у Шибенику био несметано одржан. То
је био први напад војних снага
Хрватске на Републику Српску
Крајину, након штојеУНПРОФОР
преузео улогу заштитних снага
на подручју РСК. У нападу је на
монструозан начин убијено 40
територијапаца.
Да су српски територијапци
мучени и убијани свједочили су
17 преживјелих заробљеника који
су након тортура у злогласним
затворима „Кулине” у Шибенику и
,Ј1ора” у Сплиту, „Кесрстинец” у
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АКТИВНОСТИ
Загребу, размјенјени у Неметину
14. августа 1992. године.
О овом злочину снимљена је
видео касета и врло брзо након
напада, та видео касета се нашла
у видео клубовима у земљама западне Европе, гдје се се изнајмљивала као хорор филм.
Жртве су бацане у Баћића јаму дубоку око 15 метара, код села Дриновци, у коју се до тада, а
и након тога, бацало гломазно
смеће.
Ексхумација посмртних остатака је била тешка, а идентификација још тежа
Тек два месеца након овог
злочина, Хрватска је дозволила
Међународној експертској комисији да изврши ексхумацију и
идентификацију. А то је трајало
још два месеца. Ипак, 12 лешева
је остапо неидентификовано због
тешког стања у ком су се налазили. УНПРОФОР је надгледао
ексхумацију тела српских територијалаца. За њихово вађење је
био потребан кран Хрватске
војске и тим спелеолога. Од 17.
јула до 1. септембра 1992. године
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хрватска страна предала је
српској, посредством Унпрофора,
21 тијело, а кости које су из јаме
извађене спаковане су у 20 врећа
измијешаних са костима животињског поријекла, што је отежало идентификацију убијених
Срба.

Тридесет година
дванаест породица
чекају идентификацију
Идентификовано је 28 тијела
и сахрањено у породичне гробнице. Дванаест тијела нису се могла
идентификовати класичном методом, па су покопана у заједничку гробницу на новом гробљу
у Книну.
Од тада до дана данашњег,
30 година је прошло, породице
још увијек чекају на ексхумацију и
идентификацију посмртних остатака дванаест лица, како би их
достојно сахранили у породичне
гробнице, са именом и презименом.
Због чега Хрватске власти немају политичке воље да ексхуми-

рају дванаест гробова са книнског
гробља и идентификују посмртне
остатке, породицама није јасно.
То само говори колико се политика умјешапа у рјешавање хуманитарних питања, чиме се
успорава процес тражења несталих лица.

Казне за злочин
минималне, правда
није задовољена
Према подацима ДИЦ „Веритас”, за злочин на Миљевачком
платоу осуђена су двојица припадника Хрватске војске - један
на три године и осам мјесеци затвора, док је другом изречена затворска казна од три године. Пред
Хашким трибуналом за овај злочин нико није процесуиран, иако
за то постоје валидни докази који
су достављени свим релевантним домаћим и међународним
организацијама и институцијама
које се баве заштитом људских
права и ратним злочинима.

„Суза”

АКТУЕЛНОСТИ

Како у Хрватској остварити право на статус цивилне жртве рата

КАКО ДОКАЗАТИ РАЊАВАЊЕ У КРАЈИНИ?
Немогуће је прибавити медицинску документацију која је
издана на подручју РС Крајине
јер је већина уништена у „Олуји”
Двоје малољетне дјеце у доби
од 17 и 5 година (имена позната
редакцији) рањеноје у зиму 1993.
на ширем подручју Бенковца од
гранате испаљене с положаја
Хрватске војске у селу Врана.
Ови данас одрасли људи међу
бројним су цивилним жртвама
рата од 1991. до 1995. Они су
заједно са још 55 особа преко
Правног одјела Српског народног
вијећа предапи захтјев за одштету по новом Закону о цивилним
страдапницима из Домовинског
рата.
Према Правилнику о начину
остваривања статуса и права
цивилних страдалника из Домовинског рата, цивилне жртве с
почетка текста морају испунити
низ предувјета како би оствариле
одштету за рањавање. Потребна
им је, између осталог, ратна медицинска документација о лијечењу која потјече из раздобља непосредно након рањавања, а
најкасније до 30. септембра 1996.
Двоје страдалника рат је провело на територији тадашње РС
Крајине и избјегли су у Србију у
аугусту 1995. Медицинска документација којом располажу 29
година након трагедије врло је
оскудна. Једна особа има извјештај доктора специјаписта који га
је оперирао, издат тек 1998. године у Београду. Друга особа посједује само један оригинапни
папир на којем је дијагноза исписана руком.
Правилник у том спучају предвиђа још једну могућност, а то је
да се могу уважити накнадна са-

знања о околностима страдавања од надлежне полицијске
управе, сазнања Државног одвјетништва Републике Хрватске и
други докази од надлежних
тијела РХ. Међутим, правници из
СНВ-а су у процесу прикупљања
доказа за странке увццјели да је
немогуће прибавити медицинску
документацију која је издана на
подручју РС Крајине јер је већина
затечене документације уништена за вријеме и након „Олује”.
Конкретно, податке о рањавању
двоје дјеце с подручја Бенковца
данас не посједују Дом здравља
у Бенковцу, болница у Книну ни
Државни архив у Задру. Тим поодом смо се обратили Министарству здравства. Тражили смо од
њих информацију гдје се налази
ратна медицинска документација
с наведеног подручја.
У допису који потписује министар Вили Берош наводи се да је
то тијело јавне власти утврдило
да „нема сазнања гдје се тражена
информација напази”. Објашњено је да „Кризни стожер Мини-

ш сузј

старства здравства, као правни
сљедник Главног санитетског стожера Републике Хрватске - заповједне структуре Интегрираног
ратног здравственог сустава у периоду 1991. до 1995, није у посједу ратне медицинске документације с подручја града Бенковца” .
Милена Чапић Јелић из Правног одјела СНВ-а се нада да новим законом и подзаконским прописима неће бити онемогућено
остваривање права цивилним
жртвама рата путем крутог тумачења законских норми, поготово
када је ријеч о медицинској документацији којом подноситељи
захтјева требају доказати да су у
рату задобили минимапних 20
посто инвапидитета. Појашњава
да за инвапидитет ипи болест
настапу као посљедицу заточеништва медицинска документација треба датирати 30 дана
након пуштања ипи бијега из
заточеништва. Болести психе
доказују се на основу прве медицинске документације двије године након заточеништва.
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АКТУЕЛНОСТИ
Закон о цивилним страдалницима из Домовинског рата
Хрватски сабор је усвојио на 7. сједници одржаној 15. српња 2021.
године.
Закон је ступио на снагу 31.07.2021. године (Народне новине
84/21).
Законом су прописани условии и процедура за остваривање
статуса и права како би се осигурало да права из закона остварују
само невине жртве Домовинског рата.
Такође, омогућит ће се члановима породица несталих цивила
у Домовинском рату који још нису проглашени умрлим остваривање права по овом закону.
У Закону је изричито прописано да права не могу остварити
припадници, помагачи или сурадници непријатељских војних и
паравојних постројби који су суђеловали у оружаној агресији на
Републику Хрватску.
Текст закона може се прочигати на сајту:
ћИр5://уууууу.2акоп.ћг/2/2851/2акоп-о-см1пЈт-51габа[пЈсЈта-Ј2РотоуЈп5коа-гаЈа
Обрасци за попуњавање захтјева налазе се на сајту:
ћИр5://уууууу.2аагећ.ћг/о5ћ/апуапЈе-5ЈаЦЈ5пЈћ-Ј-бшаЈћ-ргауа-см1пЈћ5 ЈГ /17 3 1 12

Двије цивилне жртве предале
су захтјеве с документацијом коју
посједују. Имају овјерене изјаве
свједока свог рањавања, као и
накнадне изјаве доктора који их је
лијечио у Бенковцу 1993. Чапић
Јелић све то сматра достатним
доказима. Наводи да СНВ још
увијек нема нити једно издано рјешење, апи да прати имплементацију новог Закона о цивилним
страдалницима из Домовинског
рата.
- Надамо се да ће се циљ постићи и да ће статус цивилних
жртава рата бити признат након
предугог периода игнорирања
њихове животне ситуације и посљедица проживљеног - поручује Милена Чалић Јелић.

„Новости” - Загреб /пише
Ања Кожул

АКТУЕЛНОСТИ

У САРАЈЕВУ ФОРМИРНА РЕГИОНАЛНА МРЕЖА
УДРУЖЕЊА ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Дана 15. марта 2022. године у Сарајеву је
формирана Регионална мрежа удружења породица несталих лица са подручја бивше Југославије којом приликом је потписан Меморандум о
разумевању (МоР) у организацији Међународне
комисије за нестала лица (МНКЛ), изворно: 1п1гепаИопа! соттЈзбЈоп оп МЈббЈпд Регвопз (1СМР).
Овим МоР се утврђују услови и разумевање
између партнера укључених у рад на заједничким регионалним пројектима који се односе на
допринос решавању питања лица несталих у сукобима на подручју бивше Југославије.
Церемонији потписивања МоР, поред удружења породица несталих лица са подручја бивше
Југославије, присуствовали су и исказали своју
подршку представници домаћих институција надлежних за тражење несталих лица из региона,

10

дипломатског кора и Међународне комисије за
нестала лица (МКНЛ), уз финансијску подршку
Владе Уједињеног Краљевства кроз пројекат
„Обезбеђивање ефикасних, одрживих, мултилатералних и на владавини закона заснованих механизама за тражење несталих лица у оружаним
сукобима у бившој Југославији” ,
Потписивањем Мор се поново успоставља
Регионална координација у виду мреже удружења породица несталих лица у оружаним сукобима у бившој Југославији, чиме ће се обезбедити
да сва удружења несталих лица који су потписници МоР имају иста права и обавезе у оквиру мреже и потврђује се њихова опредељеност за
заједничко деловање по питању решавања проблематике несталих лица.

ф СУЗЈ

АКТУЕЛНОСТИ

„Овај Меморандум о разумијевању потврђује
опредијељеност удружења породица да раде
заједно како би осигурали истину, правду и репарације кроз механизам у којем све породице и
сва удружења имају једнака права и дужности”,
рекла је Кетрин Бомбергер, генерална директорица Међународне комисије за нестале особе
МКНЛ или (1СМР).
Генерална директорица Бомбергер описала
је споразум као „хисторијски” и рекла је да “координација породичних удружења из цијелог региона омогућавање да владе у свим државама позову на одговорност за провођење истрага што је
кључно да се преостале нестале особе пронађу
и идентифицирају” .

Састаку у Сарајеву, који је организовапа
Међународна комисија за нестала лица, присуствовала је чланица Српске координације
породица и предсједница Удружење породица
несталих и погинулих лица „Суза”, Драгана
Ђукић која је том приликом потписала Меморандум о разумјевању.

МКНЛ је предводио регионалне напоре који су
омогућили да се више од 70 посто оних који су
нестали током сукоба 1990-их пронађу и идентификују, али остало је још око 11.000 особа које
треба пронаћи.

Удружења породица несталих особа са простора бивше Југославије окупила су се у Регионалној координацији 2005. године како би заједнички лобирали за рјешавање питања несталих
особа.
„Породице су годинама доприносиле доношењу закона и потписивању споразума и радиле на
прекиду шутње и манипулације”, рекла је Семина
Алекић, предсједница Координације удружења
породица несталих из Босне и Херцеговине. Гђа
Алекић је истакла да „без рјешења проблема несталих не може бити правог мира”. Она је нагласила да се сва удружења која још нису дио мреже
могу придружити.
„Уједињено Краљевство вјерује да је боља регионална сарадња кључна за постизање напретка”, рекао је британски амбасадор у Босни и Херцеговини Мат Филд. “То ће помоћи промовирању
мира, стабилности и регионалног помирења.
Укључивање породица у напоре да се разријеши
питање оних који су још увијек нестали је од суштинског значаја. Потписивање Меморандума о
разумијевању је велики корак у правом смјеру”.
Меморандум о разумијевању је један од елемената МКНЈ1 пројекта за јачање регионалне сарадње у рјешавању случајева несталих особа,
који подржава Влада Уједињеног Краљевства.

# СУЗЈ

Извор: т/\м. Јстр.ЈпЊз/пе \л/з/

11

АКТУЕЛНОСТИ

ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ ОДБОРА
РЕГИОНАЛНЕ КООРДИНАЦИОНЕ МРЕЖЕ
ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ
У организацији Међународне
комисије за нестала лица 1СМРа, у Подгорици је 29. марта 2022.
године одржана је радионица за
јачање изградње капацитета Регионалне координационе мреже
Удружења породица несталих
са подручја Југославије.
Учесници радионице, чланови одбора мреже, коју чине представници из Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Косова и Метохије, унапредили су
своје вјештине у писању пројеката који имају за циљ прикупљање средстава, јачање и изградњу капацитета Регионалне координационе мреже. Члан одбора
из Републике Србије, испред
Удружења породица „Суза” из
Београда и Удружења родитеља
и породица ухапшених, заробљених и несталих лица СР Југославије, била је Драгана Ђукић,
предсједница удружења Суза.

Учесници радионице у дводневном раду имали су прилику
да кроз групни рад дефинишу
циљеве и потребе Регионалне
координационе мреже и са кон-

кретним примејрима сачине предлог пројекта који би могао користити у будућем раду.

„Суза”

АКТУЕЛНОСТИ

ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК СЕКРЕТАРИЈАТА
ГРУПЕ ЗА НЕСТАЛА ЛИЦА
Дана 2. јуна 2022. године одржан је први састанак Секретаријата Групе за нестала лица (Секретаријат) у Загребу. Организатор састанка била је Међународна комисија за нестала лица
(МКНЛ), а присуствовапи су представници надлежних домаћих
институција Републике Србије,
Црне Горе, Хрватске, Босне и
Херцеговине и тзв. Косова.
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Први састанак Секретаријата
је одржан ради припреме и усаглашавања Годишњег извештаја
Групе за нестала лица (ГНЛ),
који ће се предложити на усвајање на следећој седници ГНЛ.
Годишњи извештај ће потом бити презентован на посебном догађају у склопу самита Берлинског процеса.

# СУЗЈ

Током састанка разматран је
Нацрт извештаја који је припремила МКНЛ. Група за нестала
лица (ГНЛ) је на својој шестој
седници, одржаној 6. и 7. децембра 2021. године у Сарајеву,
основала Сектератијат са циљем припреме и усаглашавања
редовних извештаја ГНЛ.

АКТУЕЛНОСТИ

ОДРЖАН ПЕТИ САСТАНАК ОПЕРАТИВНЕ ГРУПЕ
ЗА БАЗУ ПОДАТАКА АКТИВНИХ СЛУЧАЈЕВА
ЛИЦА НЕСТАЛИХ УСЛЕД СУКОБА НА ПОДРУНЈУ
БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Дана 1. јуна 2022. године одржан је пети састанак Оперативне
групе за базу података акгивних
случајева лица несталих услед
сукоба на подручју бивше Југославије (ОГ за базу података) у
Загребу. Организатор сасганка
била је Међународна комисија за
нестапа лица (МКНЛ), а присуствовапи су представници надлежних домаћих институција
Републике Србије, Црне Горе,
Хрватске, Босне и Херцеговине и
тзв. Косова.
ОГ за базу података састала
се по пети пут како би наставила рад на припреми јавног
објављ ивања „Базе активних
случајева лица несталих у сукобима на простору бивше Југославије” (База података).

Током раније одржаних састанака, ради усклађивања података, у Драчу и Подгорици уочено
је да поједине разлике у вредностима података нису суштинске,
већ техничке природе и да се могу превазићи програмским решењима у самом софтверу Базе података. Овим би се значајно
смањиле разлике у вредностима
података, а самим тим и дуплирани случајеви несталих лица.
Циљ састанка је било постизање
договора и доношења одлука о
томе на који начин сгандардизоватиодређене категорије података како би тим програмера МКНЛ
извршио измене софтвера.
Ово је од великог значаја за
смањење броја дуплираних
случајева несталих лица у Бази

података, али ће и олакшати
будући рад ОГ за базу података, у циљу усклађивања преосталих различитих података
ради припреме базе за њено
јавно објављивање.
Група за нестала лица (ГНЛ)
је 2018. године формирала ОГ
за базу података како би се
спроводиле активности предвиђене Оквирним планом за решавање питања несталих лица
из сукоба на подручју бивше
Југославије, потписан у Хагу 6.
новембра 2018. године.

Извор:
Мрз://тт.кгп1.доу.г8/

13

АКТУЕЛНОСТИ

0ДР1АНА ПРЕМИЈЕРА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА
„ПУТ У НЕПОЗНАТО”: - ДЕЦА „ОЛУЈЕ" ДАНАС
Војна акција „Олуја” почела је
4. августа 1995. године нападом
на тадашњу Републику Српску
Крајину у којој је протерано
220.000 Срба, а скоро 2.000 је
убијено. У колони која је тада,
измучена ратом, кренула за
Србију, било је на хиљаде маполетника, натераних да преко ноћи одрасту. „Пут у непознато” је
документарни филм о њима, запис који остаје како се страдање
српског народа не би никада заборавило.
Данас одрасли и успешни
људи, а током „Олује” само деца
жељна безбрижног детињства,
које им је неправедно одузето,
одлучили су да пред филмском
екипом испред које стоји редитељ Ненад Јуришић, испричају
све оно што их мучи скоро три
деценије. У Југословенској кинотеци је, 20. априла у вечерњим
сатима, владао мук, док су се
током премијере филма о овом
тешком историјском поглављу
Срба, слушапе њихове исповести о страдању и тражењу места
на ком ће коначно осећати припадност.
„Нисмо мислили да одлазимо заувек, ја сам веровао да ћемо се вратити. Кренуо сам у избеглиштво убеђен да није трајно, а онда сам схватио да вероватно никад више нећу видети
место у ком сам живео и одрастао”, говори наш истакнути васкуларни хирург др Срђан Бабић,
који ради на Институту за кардиоваскуларне болести ,Дедиње”.
Некада гладни, жедни и
уморни, у колони која је деловала као да нема краја, саговорни-
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ци редитеља Ненада Јуришића,
присетили су се својих највећих
страхова и најружнијих успомена због којих цео филм гледате
немо и са кнедлом у грлу.

смо да чујемо лупање у соби куће, а онда кидање постељине са
кревета. Хрватски војник је био
рањен и у нашој кући је превијао
рану. Схватипи смо да ако от-

„Мапо нас се сетило да у јурњави понесе воду. После нешто
више од два дана пута бипи смо
гладни и жедни. Сећам се да
сам имао само малу флашицу
воде и таблу чоколаде, која се
на сунцу потпуно истопила”,
прича Иван Обрадовић.
Документарац „Пут у непознато” заиста верно осликава
свој назив - безнађе, страх, одсуство воље, туга и борба за голи живот се у потпуности преносе на гледаоца, па чак и да нисте имапи додирних тачака са
жртвама највећег злочина над
Србима, после исповести деце
„Олује", биће вам у потпуности
јасно како је ова неправда уништипа стотине хиљада живота недужнихљ уди.
„Скривапи смо се у подруму.
У једном моменту су се изнад
наших глава чули пуцњи. Могли

крију где смо, то ће значити да
смо сви мртви”, у документарцу
се присећа Ђурђица Поповић.
Ни по доласку у Србију, покушај да преживе и прилагоде се,
избеглицама није ишло ништа
боље, макар на самом почетку.
„Полиција нас је претресала
на граници, тражећи оружје и
били су изненађујуће груби. Тада сам схватио - ни овде нећемо бити прихваћени и овде смо
људи који се сматрају опасним”,
закључио је Милан Јапапак.
„Пут у непознато” је историјски запис, који се тиче свих
нас и који би неизоставно требало погледати јер не смемо никада заборавити Србе из Крајине
и допустити да избледи сећање
на страдање Крајишника, који
свој живот деле на пре и после
колоне.

т СУЗЈ

ИЗВОР: Б92

АКТУЕЛНОСТИ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА МУЗЕЈА
ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У БЕОГРАДУ
Памтити без мржње
На Дан сјећања на жртве холокауста, који се подударио са Великим петком, најтужнијим даном у
хришћанству је, више него симболично, обиљележен дан када је прије тачно тридесет година основан Музеј жртава геноцида, са сједиштем у Београду. Атријум Народног музеја био је испуњен до последњег места, званицама: представницима власти, сродних организација и амбасада.
Према ријечима директора Музеја, историчара
Дејана Ристића, музеј је за ово време постао међународно призната и значајна институција: „Српски
народ је стекао историјско искуство геноцида током
Другог светског рата, који има своју вишедеценијску
генезу, страшну четворогодишњу манифестацију и
подједнако застрашујуће последице које осећамо

„Суза” међу званицама
На позив организатора, свечаности су присуствовали и представници Удружења породица
нестапих и погинулих лица „Суза”. Раније ове године, представници Музеја на челу са директором Дејаном Ристићем, посјетили су нашу Спомен собу у Нушићевој улици у Београду. Са нама су у неформалном разговору након обиласка
подијелили своје снажне утиске, а ми са њима
спремност на сарадњу и узајамну подршку. Обиљежавање јубилеја Музеја геноцида била је
прилика и да позовемо неке од присутних високих званица да дођу у Удружење и обиђу нашу
спомен собу. Били смо пријатно изненађени да
су новопостављена амбасадорка Србије у
Хрватској Јелена Милић, као и епископ Јован
упознати са нашим радом. Обоје су изразили
жељу и спремност да обиђу Спомен собу нашег
удружења. Стога се надамо да ћемо их у што
скорије вријеме, и онда када им обавезе у Хрватској то дозволе, угостити у нашим просторијама.
данас,” рекоје Ристић и додао: „Та трагедија је опомињујућа, али и катарзична јер нам даје обавезу да
памтимо без мржње и жеље за осветом, са нама типичном племенитошћу и достојанственошћу.”

Посебно потресну и надахнуту бесједу је имао
епископ пакрачко-славонски Јован, који је уједно и
предсједник Управног одбора Музеја и велики познавалац теме. Између остапог је похађао магистарске студије из јеврејске културе у спомен установи Јад Вашем. Након штоје подсјетиодајетачно
педесет година након страдања Срба на Козари основан музеј, говорио је потресне стихове поеме
Скендера Куленовића „Стојанка, мајка Кнежопољка”. Подсјетио је да на Београдском универзитету
није одбрањен ниједан докгорат на тему Јасеновца
и да је Музеј национална, матична и централна институција која има прецизне задатке да уобличи национални наратив о страдању у 20. вијеку.
Министар унутрашњих поспова Србије, Александар Вулин, повезао је Јасеновац са зпочинима из
поспедњег рата „Зато што српски народ није говорио и није знао ништа о Јасеновцу, зато је доживео
да му се понови Јасеновац кроз „Олују”. Подсјетио је
и да је требало да прође 80 година од злочина да
јасеновачке жртве добију макар улицу у Београду.
Министарка за рад, запошљавање и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић навела је да је музеј
институција од прворазредног значаја за Србију и
читав српски народ.
Свечаности су присуствовали и предсједник Скупштине Србије Ивица Дачић, предсједник Српске
академије наука и умјетности Владимир Костић, као
и председник Матице српске Драган Станић, тадашњи градоначелникБеограда Зоран Радојчић и друге
званице.

т сузл

Јована Марић
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Породице осликаним предметима јавности
представиле своје вољене нестале особе

НАДА ДА ЋЕ ИХ ПРОНАЋИ ЖИВИ
У ЊИХОВИМ СРЦИМА
Пројекат „ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА НЕСТАЛИХ - МЕМОРИЈАЈ1ИЗАЦИЈА”, чија је сврха
ОДБРАНА
ДОСТОЈАНСТВЕНОГ СТАВА ПРЕМА НЕСТАЛИМА, Удружење „СУЗА” је реапизовало уз подршку Међународног комитета Црвеног крста канцеларија Београд. Имплементација пројекта је започета
15. новембра 2021. године.
За потребе реализације пројекта потписан је споразум о сарадњи између Општине Стари
град и Удружења „Суза”, за коришћење општинског простора
током реализације програма.
Кроз активности је пружана
психолошка подршка породицама несталих лица, са методологијом комбиновања наративне и
арт терапије, а у циљу смањења
симптома стреса код учесника
радионица.
Кроз разговор са учесницима
одвијао се процес психолошког
опуштања и ослобађања од
стреса проузрокованог нестанком и непознатом судбином члана породице у рату деведесетих
у Хрватској. На основу лијепих
сјећања, креиране су скице за
ликовна рјешења слике у облику
сата, који имају психолошку компоненту повезивања са несталом особом и ослобађање корисника од унутрашњих тензија,
заглављених и залеђених у тренутку губитка. Сваки осликани
предмет прати нежна прича посвећена несталој особи.
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Чланови породица несталих
изразили су захвалност због иницијативе Удружења да се освеже контакати и комуникација, а
нарочито због иницијативе која
пружа нов и иновативан психолошки приступ проблему несталих путем заједничких сусрета,
дружења и разговора.
Финиш „меморијализације”
крунисан је изложбом шеснаест
осликаних предмета коју је Удружење „Суза” у сарадњи са Међународним комитетом Црвеног
крста и уз подршку Општине
Стари град уприличила у Кући
Ђуре Јакшића бр. 34 у срцу Скадарлије, Београд.

„Суза”

ШСУЗЈ

Почело је у Крагујевцу
Међународни комитет Црвеног крста је августа 2021. године
започео велики пројекат пружања психолошке и психосоцијалне
подршке, као и активности меморијапизације породицама несталих лица која живе на територији Србије. Пилот пројекат реализован је у сарадњи са Црвеним
Крстом Србије, канцеларијом у
Крагујевцу. Успешна реапизација
пилот пројекта свечано је обележена у Скупштини града Крагујевца 9. децембра, поводом Дана
људских права, који се обележава 10. децембра, уметничком изложбом „Заробљено време”. На
изложби је било представљено
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17 уметничких дела насталих на
групама психолошке подршке.
Изложбом уметничких радова породица нестапих, жели се скренути пажња јавности на хуманитарну димензију проблема несталих
људи, обичним људским причама и специфичним потребама
ових породица.
Идеју и значај овог пројекга је
потом препознало Удружење породица несталих и погинулихлица „Суза” који су дошли са захтевом за реализацију пројекта. У
периоду од децембра 2021. до
јуна 2022. пројекат је успешно
реализован, а уметнички предмети свечано експонирани на изложби у Кући Ђуре Јакшића 16.
јуна под називом „Наслони моје
време на своје, тако ће вечност
дуже трајати”.

У току је почетак рада на пројекту са Црвеним крстом Војводине, а до краја године су у плану и пројекти са Црвеним крстом
Беграда и Ниша.
На основу свог вишедеценијског рада са породицама несталих, пажљиво ослушкујући све
потребе породица широм света,
М КЦКје дизајнирао пројекат који
је настао као одговор на постојеће психолошке потребе и има
за циљ да током група подршке
породицама помогне да:
• Изађу из изолације и уче једни
од других како да се носе са
својим проблемима;
• Ублаже стрес изазван неизвесношћу/олакшају терет кроз размену искустава;
• Нормапизују и толеришу амбивапенцију - прихвате парадокс
двостране ситуације - „Моја вољена особа је нестапа апи је и
још увек присутна (у мојим мислима)”;
• Ојачају механизме превладавања;
• Развију вештине реинвестирања енергије у друге акгивности
и људе;
• Ојачају унутрашње капацитете
и учине их применљивим у свакодневном животу;
• Пронађу смисао у својој ситуацији и открију (креирају) нову

наду - „Надам се да ћу пронаћи
нестапог вољеног члана породице и идем напред са новим
надама и сновима”;
• Ревидирају емоционапну везаност (атачмент) за нестапу особу - одржавање стапног унутрашњег односа са нестапом
особома, а истовремено улагање емоционалне енергије у
пронапажење нових односа и
веза. То значи и пуштање и
сећање на вољену особу - туговање за изгубљеним, апи и
радовање због онога што је заувек остапо иза те особе;
• Акгивно раде на одржавању
сећања на нестапу особу кроз
креирање симболичких предмета који на најбољи начин
представљају нестапу особу.
Све наведено је прорађено
кроз специфичне теме и акгивности током група подршке, а
оне обухватају: прављење хронолошког низа у догађајима и
животима породица нестапих;
психоедукација о неспцеифичном губитку; психоедукација о
породичној динамици; креирање
симболичких објеката са елеметима арт и наративне терапије;
меморијапизација и психоедукација о повезивању у заједници.
Гордана Максимовић, психолог,
координатор пројекта

Од скице до слике
Како сликар објашњава преношење емоције на слику:
Уједно, болно и растерећујуће сазнајно искуство заједничког
проласка кроз процес психолошких радионица. Куражим се храброшћу чланова породица којима су нестале драге и блиске особе, а они достојанствено подносе бреме исцрпљујуће неизвесности већ скоро 30 година и не губе наду.
У мени тескоба. Испред, бели папир за скицирање као провалија, празан. Наредног трена огромна необјашњива пуноћа преплављује осећања, испуњава простор где мом присуству нема
места. Врти ме по орбити изазова и искушења.
Наједном, симболика људских прича, доживљаја, сећања, надања и разумевања. Све то вас зграби, увуче у себе и однесе далеко. Одатле преносим осећај оптимизма, вере и надања који
удахњују живот и тако остварују парадоксалан утисак и контраст
у ондосу на нестанак и трагедију.
Соња Росић, сликарка

СУЗЛ

17

ТЕМА БРОЈА - Да сјећање не блшеди

Оспобађање од притиска
нагомиоланих емоција и
болних сјећања
Поменути циљеви пројекта
остваривали су се кроз групни
рад на радионицама, обрађивање задатих тема и психоедукацију.
У току рада успостављена је
активна комуникација међу члановима породица нестапих, учесници су препознавали међусобне
сличности и емоционапно се повезивали. Многи су пронашли повезнице у виду заједничких пријатеља, даљих рођака ипи неких
животних догађаја из тог времена. Све је то довело до збл ижавања и жеље за поновним сусретима и јаке мотивације за остварење заједничког пројекта.
На првом сусрету, у који су
ушли под видним емоционалним
набојем, доживели су значајно
олакшање када су после толико
времена изнели приче о нестанку својих вољених. Ослободив-

ши се притиска нагомиланих
емоција, учесници су лакше наставили рад. И на следећим сусретима бипо је повремено болно, обновиле су мучне успомене,

делови сећања који су заборављени или потиснути, билоје бурних емоционапних реакција, али
и подршке од остапих и међусобног уважавања. Поједине
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активности на радионицама су
доводиле до изношења веома
емотивних искустава која говоре
о њиховој тузи и доживљају губитка вољене особе, необичним
осећајима и сновима које су имали. Неки су били мотивисани да
и са члановима својих породица,
разговарају о стварима које се
већ неко време нису помињале.
Преко свих сећања дошло је и
до препознавања истих искустава у сећањима других, повезивања са особама које су прошле
исте доживљаје и јачања осећања припадности групи.
Захваљујући свему овоме,
заједнички рад постигао је двоструки ефекат - остварење циљева пројекта и прикупљање великог броја података значајних за
креирање меморијалног објекта,
који су касније током рада са
уметницом преведени у симболички садржај.
Сања Милосављевић, психолог,
фацилитаторка пројекта

пиш у

СВЕНАНИ ПРОГРАМ ОТВАРАЊА ИЗЛОЖБЕ

У Кући Ђуре Јакшића 16. јуна 2022. је отворена изложба
„Наслони моје време на своје, тако ће венност дуже трајати”
Удружења породица несталих и погинулих лица „Суза”.
Изложени радови аутора из 16 породица, чији
су најближи чланови нестали или погинули током
рата у Хрватској, настали су у склопу пројекта
„Подршка породицама несталих - меморијализација” Удружења „Суза”, који је реализован у сарадњи и уз подршку Градске општине Стари град.
Изложби, која је симболично отворена тачно у
подне пригодном поезијом и изворном народном
песмом далматинске Буковице, коју је појала Светлана Спајић, присуствовали су председник општи-
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не Стари град Радослав Марјановић, заменик
председника Александар Тодоровић, председник
Скупштине Душан Петрић, шефица регионалне
Канцеларије Међународног Црвеног крста Јелена
Стијачић, председник Комисије за нестала лица
Републике Србије Вељко Одаловић, аутори радова, чланови њихових породица, родбина и пријатељи, представници Удружења „Суза” и многобројни
суграђани.

СУЗ*4
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родном комитету Црвеног крста на подршци пројекту и државној Комисији за нестапа лица Републике Србије, која предано
ради на решавању судбине нестапих, уз
све тешкоће са којима се суочава.
Председница Удружења „Суза” Драгана
Ђукић је нагласила да ова изложба много
значи породицама нестапих лица у ратовима деведесетих.
„Овим радовима вратили су цдентитет
нестапим чпановима своје породице у нади да ће једног дана имати прилику да их
пронађу и, сходно обичајима, достојанствено сахране и упапе свећу за покој душе
својих најближих. Захвапни смо општини
Стари град што је то препознапа и што нас
је безрезервно подржапа и изашпа у сусрет, што је посебно важно за породице несталих”, истакла је Драгана Ђукић.
,Добро дошли у вашу и нашу кућу Ђуре Јакшића. Није моменат за велике речи, али морам да нагласим да ћете увек имати подршку, разумевање и
да ће вам општина Стари град и држава Србија
пружити сву потребну помоћ да истина и правда о
страдању нашег народа изађу на видело и да коначно сазнате судбину несталих чланова ваших
породица и ваших најближих. У тој борби нисте сами. Напокон, после више година о томе говоримо
отворено и без стида, у центру Београда и у централној српској општини. Зато је важно да се као
друштво боримо за културу сећања, да не заборављамо, јер људско достојанство нема боју и националност”, поручио је председник Радослав Марјановић и захвалио породицама несталих који су
евоцирањем успомена омогућили ову изложбу,
Удружењу „Суза” које више од двадесет година
истрајава да ова тема не падне у заборав, Међуна-

Изложени радови у Кући Ђуре Јакшића су резултат психолошке подршке породицама нестапих
са циљем одбране достојанственог става према
нестапима.
„Осликани предмети у облику сата симболизују
тешко бреме чекања, које траје више од три деценије и уједно представља апел да се процес сазнања о судбини и нестапих - убрза. Радови, садржајношћу и лепотом, илуструју вредности људског до-
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стојанства, идентитета, сећања и помирења”,
нагласила је водитељка програма изложбе,
глумица Маја Колунџија Зорое.
Учесници пројекта „Подршка породицама
несталих - меморијализација” су чланови породица Башић Славица, Благојевић Нена, Бодирога Нада, Деветак Мира, Добрић Невенка,
Драгишић Богдан, Хинић Бранка, Јелача Јелка,
Калинић Мирјана, Којић Душанка, Крстић Радмила, Купрешанин Бранка, Мандарић Душанка,
Пилиповић Славица, Поповић Гордана и Славуј Перо.
Тим пројекта „Подршка породицама несталих - меморијализација” чинили су психологментор Гордана Максимовић, психолог Сања
Милосављевић, сликар текстила Соња Росић и

представнице Удружења „Суза” Драгана
Ђукић и Љиљана Радиновић.
Изложба „Наслони моје време на
своје, тако ће вечност дуже трајати” је
отворена до 30. јуна ове године.

Извор: тт.з1апдгас1.огд.г8
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ПРОФЕСОР МИЛЕ РАЈЧЕВИЋ:
„ЗАВИЧАЈ ЈЕ САМО ЈЕДАН"
Богата и трагична историја Лике
Да су људи нашег краја од посебног кова саздани познато је
оддавнина. Професор Миле Рајчевић, неуморни хроничар Лике,
истраживач и публициста, најбољи је представник те посебне
сорте људи која и у најтежим
временима трага за истином и
бори се писаном речју, да је
отргне од заборава.
Иако у родном крају није био
од августа 1995. године, његове
слике су и те како живе, а приче
пуне историје коју је морао забиљежити, не само за архиву него
и за све будуће генерације. Јер
те приче на мјесту њиховог настанка више нема ко да прича.
Али, кренимо од почетка. Миле је рођен 1938. године у Дивоселу, засеоку Клиса, у општини
Госпић. Други свјетски р а тје од
безбрижног живота направио
оно што би се могло описати само ријечима: пакао на земљи.
Усташе су му убиле оца и старију сестру, Миле је пуком срећом
преживио нечувена страдања
мјештана Дивосела, које је описао у својој новој књизи „Свјетла
угашених огњишта”.
.Дивосело је доживјело своју
велику трагедију и катаклизму у
Другом свјетском рату. Од 1941.
до 1945. године у Дивоселује погинуло и на звјерски начин убијено 1307 становника или 60.3%
тадашњих мјештана. Од тога
1155 цивила, 384 дјеце, (од тек
рођених беба до 15 година живота)”, говори Миле.
Готово да нема стратишта
широм тадашње НДХ гдје нису
страдали мјештани Дивосела.
Одлокалнихстратишта Мацоли-

не и Јарчје јаме, па до Јасеновца, Јастребарског, Јадовног.
Нажалост, ту се прича о страдањима Дивосела и његових
становника не завршава. Оним
последњим, којима је посветио
дио своје нове књиге, и сам је
био свједок.
„У грађанском рату 1991. до
1995. године историја се поновила након тачно 50 година. Хрватска је под Туђманом наставила
Павелићеву политику геноцида у
Независној држави Хрватској, до
милитаристичких акција „Бљесак” и „Олуја”, етничког чишћења
Срба уз подршку Њемачке, Ватикана, САД и НАТО-а”.
У књизи професор Рајчевић
даље наводи податке да је у Госпићу само 1991. године убијен
161 Србин, од тога њих 125 су
били цивили, 38 жена и 36 припадника територијалне одбране.
„Упади хрватске војске у Дивосело и околна српска села били су свакодневни. Дана 16. новембра 1991. године војска је
упапа у Дивосело и убила 13
мјештана. Трагедија Дивосела,
Читлука и Орница догодила се 9.
септембра 1993. године у операцији названој „Медачки џеп” . Тога дана Хрватска је изненада извршипа агресију на српска подвелебитска села иако су била
под заштитом снага УН-а, који је
на овим просторима био већ 18
мјесеци, па су мјештани због те
опуштености доживјели потпуно
изненађење. Тих дана је у овој
операцији на свиреп начин убијено 88 Срба и то 46 војника, 6
милиционара, 36 цивила од којих
је њих 26 старије од 60 година.

% СУЗЈ

Међу њима је бипо 30 мјештана
Дивосела (два тјела нису пронађена). Послије ове акције, ова
села су етнички очишћена, потпуно спаљена, уништена инфраструктура, затровани бунари. У
грађанском рату у Хрватској, до
1995. године, убијено је и на свиреп начин ликвидирано 75 мјештана Дивосела и 20 мјештана
Читлука. У овим селима нестало
је живота, села су потпуно спаљена, народ побијен и протјеран.”
Миле је све оно што је чуо,
видио и пронашао у југословенској архиви, ставио у запис који је
осјетио не само као потребу, већ
и обавезу према родном крају:
„Као човјек који је као дијете
преживио покољ у Дивоселу 5.
августа 1941. године и проживио
све голготе ратног и послијератног периода, страхоте и страдања српског народа у грађанском
рату у Хрватској 1991-1995. године, човјек који је живио и стварао читав радни вијек на овим
просторима, осјећао сам се компетентним да се прихватим пера
и генерацијама оставим писане
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трагове о народу који је живио на
овим просторима, да покољења
памте и не забораве. Сјећања на
немиле догађаје још су свјежа и
дала су ми снагу да их преточим
у књиге јер српски народ није заборавио да је изгнан са својих
вјековних огњишта и земље која
је била ризница свега најдрагоцијенијег што су створили.”

Дуг према сеоској школи
у којој је научио
прва слова
Професор Миле Рајчевић је
прву књигу о родном крају објавио 2013. године, бипа је то монографија ,Дивосело, Читлук и
Орнице у времену и трајању”,
својеврстан споменик селима
свог завичаја. Као педагог који се
за ту професију ишколовао на
Фипозофском факултету у Загребу и који је читав радни вијек провео као професор, а касније и директор школе у Госпићу, осјетио
је још једну обавезу: да запише
богату историју школства у Лици.
То је учинио у књизи: Историја
школства Лике од 1752-1995. године. Онаје плод вишегодишњег
ауторовог истраживања, прикупљања изворне архивске грађе
са терена, консултовања стручне
литературе. О интимним разлозима да отргне од заборава два и
по вијека формалног образовања у ЈПици, каже:
„Водила ме је идеја дуга према завичају и основној школи у
Дивоселу гдје сам научио прва
слова. И носталгија за завичајем
који је остао тамо далеко. Што
сам више и даље одлазио од
њега, сјећањима и душом био
сам ближе њему”.
Професор Рајчевић је пописао све школе које су икада радиле на подручјуЈПике. И не само
то, пронашао је податке за сваку
школу у сваком селу, када је
отворена и до када је радила.
Најстарије школе су биле у
мјесту Медак и Заложница, отворене 1752. године. Гимназије до
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четири разреда су имали: Кореница, Оточац и Грачац, док је
гимназија у Госпићу била једина
кпасична гимназија, отворена
1860. године. У књизи је обрађена и ратна историја школства, те
је остало забиљежено да су неке
школе престале радити јер су се
напазиле у ратном подручју, попут оних у Дивоселу и Читлуку.
Зато се становништво упућивало из Госпића ка Книну, апи и у
Републику Српску, па и даље.
„И данас, што је трагедија, у
тим нашим српским селима више нема школа, нема дјеце, нема народа. У мом селу гдје сам
рођен, основна школа је отворена 1869. године. Последњи путје
у њој зазвонило 1991. године.
Убрзо је престапа са радом јер
су зенге нападапе читаво вријеме. Да би 1993. године потпуно
уништена и спаљена.”
Ова школа имапа је до тада
славну историју. О томе свједочи
и податакда 1900. године у селу
није било неписмених људи, што
је била права ријеткост за рурално подручје тог времена. Дивосело је дало велики број интелектуалаца, четрнаест свештеника, а потомци Дивосељана су
и данас угледни љекари и професори а међу њима је и сам
професор Рајчевић као и чланови његове породице.
Славна и лијепа историја села потпуно је преокренута 5. августа 1941. године када су га
усташе напале. Народ се дао у
збијег према Велебиту, али су их
они опколили и у року од два-три
дана побили 907 жена, дјеце и
осталог цивилног становништва.

Музеј геноцида
на отвореном
Посљератни период је био
због тога махом посвећен обнови села, електрификацији и асфалтирању. Када се таман мислило да је несрећа остала далеко у прошлости, десио се грађански рат, који је трајно промијенио
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слику овог и околних села.
У страдапном Госпићуданас
нема ниједног споменика, од
1870. године, када је први подигнут, па до данас, није остао
ниједан. Нико се није ни потрудио да макар мало врати живот
од прије рата у ова пострадапа
личка мјеста. То није спучај само
са селима некада претежно насељеним Србима, већ и тамо
гдје су Хрвати били у већини.
Људи одлазе трајно из села у
градове и то најчешће у иностранство.
Иако Миле није био у родном
селу од 1995. године, гледа слике и слуша свједочења рођака и
пријатеља и ситуацију познаје
боље него многи који живе у непосредној близини:
,Данас су ова села углавном
пуста. У Дивоселу је обновљено
десетак кућа у којима нико не живи. Само преко љета дође понеко да обиђе гробове својих предака, запали свијеће и одлази.
Нити им ко пише, нити има ко да
их прими. Све рушевина до рушевине. Села личе на музеј геноцида на отвореном.”
О томе да ће се нешто у будућности промијенити, Миле не
гаји наду. То је и један од разлога због чега ће књиге које је написао временом све више добијати
на значају, јер историја тог краја
се, изгледа, завршава тамо гдје
и његова хронологија завичаја,
1995. године.
„Сјећања на немиле догађаје
још су свјежа и дала су ми снагу
да их преточим у књиге јер
српски народ није заборавио да
је изгнан са својих вјековних огњишта и земље која је била ризница свега најдрагоценијег што
су створили.” Иакоје прву књигу
објавио у позним годинама, Миле се није заустављао. Своје богато знање и велику енергију
усмјеравао је у даља истраживања и записе за незаборав и будућа покољења.

Јована Марић
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„СВИЈЕТЛА УГАШЕНИХ ОГЊИШТА”
- МИЛИН ДУГ ЗАВИЧАЈУ
У препуној сали општине Нови Београд, 18. јуна одржана је
,дупла” промоција књига професора Мила Рајчевића. Осим најновије публикације под именом
„Свјетла угашених огњишта”
своју промоцију имала је и двије
године раније објављена: „Историја школства Лике”, која због короне није тада била представљена јавности.
Ни велика врућина није спречила многе заинтересоване да
присуствују промоцији и чују бесједе о лику и дјелу професора
Рајчевића. На промоцијије између осталог говорио професор
Милан Почуча, правник који је
рекао да је, припремајући се за
промоцију, хтио да прочита свједочење једног од преживелих
који је као дијете прошао кроз
чак осам концентрационих логора, али је убрзо схватио да нема
снаге да то чита наглас. „Често
живот није довољан доказ да је
неко ту био, постојао. Зато што
живота сада у личким селима
нема, могло би се закључити да
га није ни било.”

Милин сарадник и пријатељ
Јово Каблар напоменуо је да је
књига „Свјетла угашених огњишта” од посебног значаја јер говори о злочинима који не смију бити заборављени. ,Дко ми, старија генерација, не запишемо шта
се догађало, бојим се да млађи
тек неће јер они то нису проживели као што смо ми тад.”
Водитељка програма Ђурђица Драгаш, некадашња је ученица професора Рајчевића која је
прочитала своју прву написану

пјесму о ужасима из Другог светског рата.
Историчар умјетности Милојко Будимир посебно се осврнуо на то да у свим личким селима сада вјероватно нема толико
људи као што их има у овој сали
и да је то посљедица политике
која је вођена још од 17. и 18.
вијека. Рецезент Ђорђе Пражић
између осталог је позвао младе
програмере да направе виртуалну туру кроз личка села која описује у својим књигама професор
Рајчевић. На крају,
присутнима се обратио и аутор наводећи своје мотиве за писање
које је сублимирао у ономе што
је давно рекао
Иво Андрић: „Да
је сваки човјек доживотно дужан чинити добра дјела у
своме родном мјесту, без обзира колико их је до тада
урадио.”

Јована Марић
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ПР0М01-1ИЈА књиге

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 0 ПРОЦЕСИМА ЗА
РАТНЕ ЗЛОНИНЕ ПОЧИЊЕНЕ У ХРВАТСКОЈ

У укупној структури осуђених
пред судовима у Хрватској свега је 3,1 одсто процесуираних
припадника хрватских снага,
док су сви остали Срби и припадници ЈНА, изјавио је данас у
Београду предсједник Документационо-информационог центра
„Веритас” Саво Штрбац.
Представљена књига о процесима за ратне злочине почињене у Хрватској Фото: СРНА
Штрбац је, на промоцији
књиге „Процесуирање ратних
злочина почињених током рата
у Хрватској 1991-1995. године преглед и анализа", рекао да су
његови сарадници и он обрадили 3.706 имена процесуираних,
од којих је већи број гоњен пред
хрватским судовима.
Он је додао да је обухваћено
и 117 људи процесуираних пред
српским судовима, од којих су
54 Хрвати, а остало Срби.
Према његовим ријечима,
књигом су обухваћени и осуђени у процесима у Црној Гори,
један Бошњак осуђен у Сарајеву, те 22 лица процесуирана
пред Хашким трибуналом.
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- Међу њима је седам Хрвата, од којих нико није осуђен и
15 Срба који су сви осуђени или
су умрли чекајући пресуде - навео је Штрбац.
Штрбац сматра да је књига
значајна и због тога што људи
који су ратовали у Републици
Српској Крајини могу да виде да
ли су процесуирани у Хрватској.
У то је, како је истакао, могао
да се увјери и Јован Цвијетић из
Вировитице, који је ових дана
ухапшен у Грчкој према потјерници Хрватске, само да је позвао „Веритас” и питао
да ли је на
списку процесуираних.
На промоцији у Дому
војске о књизи
су, осим аутора, говорили
историчари
Милан Гулић
и Жељко Вујадиновић, те
адвокат Душан Братић.

Гулић сматра да је књига
"Веритаса" и Штрпца важна јер
представља "убојито свједочанство о тешком времену".
- Историја неће моћи да заобиђе ову књигу, која ће трајати
и бити кориштена. Ова књига је
круна рада Штрпца и његових
сарадника, који су се прихватили одговорног посла и на једном
мјесту сакупили изузетно значајне податке - рекаоје Гулић.
Вујадиновић је истакао да
иза књиге стоји огроман напор
њених аутора, јер нико не може
ни да замисли колико је времена потребно да се дође до
аутентичних докумената и да се
толики подаци прикупе, обраде
и систематизују.
Братић је оцијенио да књига
„Веритаса” и Штрпца има национални значај и да ауторима
треба одати посебно признање
зато што су радили посао којим
је држава требала да се бави.
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МЕЉНОВАЦ СТРАДАЊЕ И ВАСКРС
Село које је два пута брисано са географске карте
(По причањ у Саш е Крњ ајића)

Мељновац је 1995. грдине
спаљен до темеља
Мељновац, личко село (сада
се зове Мелиновац) напази се
испод планине Пљешевица, на
граници БиХ, удаљено 25 км од
Доњег Лапца. Већ тридесет година готово пусто. Село сличне
судбине као и већна српских села у Републици Хрватској послије рата деведесетих. Четрдесет четири куће тада је остало
без својих домаћина. И споменик
антифашистичкој борби на Дреновачи је срушен. Све што подсјећа на живот и суживот је уништено, по други пут у задњих
осамдесет година. Његови становници су избјегли и расули се
по бијелом свијету. Има их у
Србији, Ирској, Енглеској, Швицарској и гдје све не.
Али коријен се лако ишчупати
не да и веза са родним крајем
лако се не прекида. Кости мељновачких предака су прах свети
који опомиње. Као да дух њихов
живи у сваком дрвету, шуми, стази, камену. Тај дух привлачи и
обавезује живе. У данашње вријеме привлачи још јаче јер су
припадници српског народа спознапи свој “гријех”: ономад, пристајући да у име мира, у име човека и Бога, у име братства и
јединства забораве злочине почињене почетком Другог свјетског рата, али тиме и да не спомињу своје мученике, верујући
да ће добро побиједити. Опростили су вјерујући да су тако
прошпи кроз духовно чистилиште. Али, нажалост, почетком деведесетих прошлога вијека, поновио се злочин од истих мрзитеља.

СТАРА ТАБЛА
(И 2

албуи з С аш е КрњаЈИћа)

МЕЉНОВАЦ по други
пут ниче из пепела
Група ентузијаста који воде
порекло из села, спонтано су се
окупили 2008. године и спознапи
завичајну енергију која их спаја.
Одлучили су учинити све да своје село подигну из пепела и поново оживе. Одлучили су да сваке године организују служење
помена жртвама усташког поко-
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ља у Другом свјетском рату и тај
завет оставе својим потомцима.
Покренули су иницијативу да у
селу опет засвијетле електричне
сијалице које ће повратити наду
и жељу да се обнове порушена
огњишта, очисте запуштена имања, поправе излокани путеви.
Обратили су се надлежнима са
40 сакупљених потписа. Упоредо, надајући се позитивном одговору, Мељновчани су почели из
темеља обнављати своје куће и
уграђивати електро инсталације.
Године су пролазиле, захтјев
се понављао, али на њега нико
није одговарао. Џаба обраћање
начелнику Доњег Лапца. Мељновчани нису одустајали, Стрпљиво су крчили пут до рјешења.
Једини човек који их је саслушао, Милорад Пуповац покренуо је иницијативу за електрификацију, на чему су му они веома
захвапни. Требало је чекати тринаест година од подношења захтијева да се нешто почне деша-
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вати, Локална самоуправа је сасјекпа шибље и поправила пут
па су мјештани лакше долазили
до својих кућа. А онда 2021. године, угодно изненађење - почели су радови на успостављању
електро-мреже. У једном дијелу
села постављени су стубови,
развучени каблови. Очекује се
постављење остатка каблова и
изградња трафостанице. Послије двадесет шест година у селу Мељновац на видику је електрификација. Ишлоје тешко, али
упорношћу вредних Мељновчана и залагањем Милорада Пуповца власти су удовољиле захтјеву и стварају услове за нормалан цивилизован живот. Мељновац се буди.
Реализацијом овог значајног
посла очекује се још бржа обнова кућа у селу, поред 11 обновљених. Мјештани се надају да ће
једног дана поново прорадити и
хотел „Железно” и да ће Пљешевица својом љепотом пригрлити
љубитеље природе.

Саша Крњајић организује
дружење Мељновчана и
одржава помен за невино
страдале
Саша је одушевљен што му
је пружена прилика да може дати допринос у обнављању своје
дједовине. Ту, у очевим Мељновцу и сусједном селу Лохову,
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одакпе му је родом мајка, провео је најљепше тренутке свога
дјетињуства. Рођен је у Београду, 1978. године, гдје и данас живи. До почетка школовања и касније, све до 1995. проводио је
распуст у том малом личком селу. Од 2003. године три пута годишње посјећује завичај, крчи
запуштено и срушено, обнавља
да би своје успомене оживио у
лијепом амбијенту.
Окупља и храбри мјештане
заједно са Вапентином Брдар,
правницом, која несебично помаже око правних савјета. Сви су пуни ентузијазма, долазе на своја
огњишта, друже се и сложно
испомажу каоједна породица.
Од 2016. године редовно организују окупљање у селу, што је
већ постало традиција. Једино
2020. године, због короне, то је
изостало. Ове године планирано
је шестоокупљање 3. августа, по
Светом Илији, као и до сада.
Саша са својим земљацима
чини да мјесто Мељновац код
Доњег Лапца подигне из пепела
и оживи. Мељновчани дубоко
поштују земљу натопљену невином крвљу својих предака, свјесни су да их само нераскидива
нит између прошлости и садашњости чини да сагледају трагедију и да буду поносни на припадност богољубивим народу
који вјерује у свевишњу правду.

Зато својим залагањем желе
оставити аманет потомцима да
никад не забораве своје поријекло и коријене.
За душе невиних жртава
усташког терора, од 2019. године одржавају помен крај Делић
јаме код Завоља, близу Бихаћа,
где је 28. јула 1941. недужно убијено и у јаму бачено 100 људи из
села, међу којима су Сашини
најближи рођаци.
Саша је покренуо иницијативу да се спомен плоча поред Делић јаме обнови.

Саша је упознао Пају
Пацана Солаћ, свједока
усташког покоља и
страдања свог прадједа
и дједа код Делић јаме
Сашин прадед Мипан Крњајић рођен 1895. године и његов
син Јово Крњајић рођен 1918. године су одведени заједно са 100
мјештана из села Мељновац, 27.
јула 1941, године, у село Скочај
код Бихаћа у Б и X. Недужне
цивиле српске националности
усташе су везапе жицом и даље
спровеле до мјеста Завољ и Делић јаме безданке. Мјештани су
препознали међу усташама Блажу Ковача и Маријана Роксандића, учитеља. Парадокс је да је
многима од њих био учитељ баш
тај Маријан Роксандић који је 28.
јула 1941. своје ученике бездушно у јаму бацао.
Најмађе жртве Другог свјетског рата из села Мељновац су:
Крњајић (Лазо) Милка и Боја
(1939)убијене21.јула, 1941. године на локацији гдје је касније подигнут споменик устанка на Дреновачи. Годину дана касније убијена је њихова мајка Анка рођена
1903. (девојачко Љубојевић). Тада је у селу убијено још 20 људи.

(Извор књга „Небљуси НОР"
из 1941. године издана 1981.године, књигу написао Богдан Чучак, пуковник.)
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Непозната судбина
Сашиног дједа Петра
Крњајића несталог
1995. године

ПАЈО-ПАЦАН СОЛАЋ (1910), прежиејели сеједок усташког покоља 1941. год.
И САША КРЊАЈИЋ , У АПАТИНУ, 2006. год.
(Из албума Саше Крњајића)

У поменугој књизи је забиљежено сведочење Солаћ Паје званог Пацан, рођеног 1910. године, о усташком покољу 1941. године. Пајојеједан од шесторице
преживјелих у бјегу испред Делић јаме.
Саша Крњајић је имао прилику да 2006. године упозна Пају
посјетивши га у старачком дому
у Апатину. Он је доспио у тај градић колонизацијом 1945. године
када се велики број мјештана
Мељноваца ту доселио. Апи
Мељновчани никада нису прекидали везу са својим старим Завичајем. Пајо је Саши причао о

догађајима усташког покоља и о
свом бјекству испред Јаме у Другом свјетском рату. Списак убијених на том стратишту забиљежен је у књизи ,Доњи Лапац у
НОР-у”, објављеној 1985. године. Књигаје допуњена подацима
добијеним од потомака жртава.
Пајо - Пацан је умро 7. априла 2007. године. Поживио је 97
година. Својим потомцима је
оставио свједочење и опомену
да крв невиних жртава и земљу
на којој је она проливена треба
поштовати како се усуд понављао не би.
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Када су почели ратови деведесетих питапи смо се да ли се
историја понавља. И Зашто? Колико смо грешни према жртвама
које смо намјерно „заборавипи”?
У име којих идеала? А срах од
усташког терора из Другог свјетског рата многи нису заборавили. Тај страх је оставио дубок
траг у душама наших дједова и
очева. Да ли је доприњео српском отпору и спашавању живота по избијању грађанског рата у
држави званој СФР Југославија?
Можда је то кључ разумијевања
међунационалних сукоба.
Четири године отпора и крвавог рата. Неко је кројио нове границе због својих интереса? Ђавоља работа! Опет невине жртве.
Опетзбијегови. Аданас незапамћена пустош, празна села, неоране њиве, непозната гробишта, некажњени злочини, непозната судбина несталих.
Петар, син Милана и Стоје
Крњајић, рођен 1920. године, из
Мељановца, одувијек је чувао
овце, један је од хиљаде несталих. Не зна се о њему ништа од
5. августа 1995.године.
У Другом свјетском рату оца
Милана и брата Јову убише му
усташе и бацише у Делић јаму
са стотинама њихових сународника 1941.године.
А Петар као двадесетједногодишњи младић одведен је у заробљеништво у Њемачку гдје је
провео четири године. Смрт га је
мимоишла и он се враћа кући послије рата. Живи са породицом
свог брата Лазара. Тада се из заробљеништва у село вратило
тринаест мјештана. Петар није
био много причљив и никада
није говорио о годинама заробљеништва. Старио је као самотњак, чувао овце и мирно и повучено живио. Био је виталан и
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УСТАШКИ ЗЛОЧИН
КОД ДЕЛИЋ ЈАМЕ

нестао 1995. у селу Мељновац (Лика)
бистрога ума. Никада се није женио, а много је волио дјецу. Често их је увесељавао доносећи
им шумске јагоде и љешњаке. А
и дјеца су њега волела и поштовала. Саша се сјећа, кад је као
седмогодишњи дјечак, на вашару, на Илиндан купио играчкупиштољ. Испаљујући меткиће
пред дједом Петром схватио је
колико Петру смета и сам помен
на оружје па макар оно било и
играчка. Од тада, Саша се никада није играо том играчком.
У мају 1995. године пала су
села у околини Бихаћа (Лохово,
Рачић, Рипач). Мјештани села
Мељновац, знајући шта се десило 1941. године, напустили су
село и стационирали се у Небљусе и друга села око Доњег
Лапца, а недуго затим избјегли
понајвише у Србију. Брат Петров
Лазар, дјед по оцу Саше Крњајића, са породицом избјегао
1995. у Србију. Тада већ седамдесетпетогодишњи Петар није
желио да напусти село, није желио да остави своје стадо оваца,
иако је слутио да се над селом
опет надвила зла коб као 1941.
године. Можда се понадао да
најгоре неће дозволити војници
Канађани, припадници УНПРОФОР-а који су били стационирани у близини. Али се показало
да они нису били никаква зашти-
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та. Петар је нестао. Његов унук
Саша нема прецизне податке
шта се десило са дедом. Има
неколико верзија приче о Петровом нестанку и страдању. Жеља
Сашина је да се пронађу његови
посмртни остаци и сахране у
Старој Пазови поред његовог
дједа и бабе, тј. рођеног брата
Петровог.
Из ове приче, када сагледамо све иницијативе и активности Мељновчана, оне су наизглед различите (иницијатива
за електрификацију, обнова
кућа, годишња окупљања, комеморације на стратиштима
својих предака), али то су заједничке потребе Мељновчана које их повезују са корјенима. Оне су једна тканица где су
на основу времена складно
уткане нити прошлости, садашњости и будућности.
Када питате Мељновчанина
одакпе је, увијек ће рећи: „Из
Мељновца” без обзира на
којем крају свијета живи. Тамо
гдје су прадједовска гробишта
и стара станишта јасно одређУЈУ припадност сваког човјека
јер као магнет привлаче. Сличне потребе и жеље имају сви,
а посебно они који су присилно
напустили свој родни крај.
Забиљежила: Љиљана Радиновић

т С У ЗЈ

У бездану Делић јаму на
Завољу изнад Бихаћа, усташе су доводиле Србе, мушкарце, жене, дјецу и старце,
још током јуна па све до аугуста 1941. године, и у њу
бациле 894 српска цивила
из Мељиновца, Личког Петровог Села и околних села.
Само у једном дану, 28.
јула 1941. године усташе су
похватале и побиле 92
српска сељака из села Мељиновца опћине Доњи Лапац. Њих су похватали код
њихових кућа и одвели на
губилиште недапеко Завоља гђе су их побили из ватреногоружја, покпали ножевима, а неке и живе, све бацили у Делић јаму - безданушу, недалеко Завоља.
О том злочину усташа из
села Боричевца и неких
других сусједних хрватских
села над својим комшијама
Србима испричао ми је маја
1983. године преживјели
Вучен Репац који је успио
побјећи из усташких канџи.
Вучен Репац: „Из групе у
којој сам ја доведен покушало нас је побјећи четрнаесторица од којихје осам погинуло у бијегу, а нама шесторици то је успјело. Од
ове шесторице четворица
су касније погинула у партизанима, а у Апатину још живи Пајо Солаћ.
Извор: Извор:
Ђуро Затезало „Радио
сам свој сељачки
и ковачки посао” свједочанства геноцида.
СКПД Просвјета,
Загреб 2005.
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СТАРИЦА И ЦРКВА - ДВА ПРЕОСТАЛА
СВЕДОКА ПРАВОСЛАВЉА У СЕЛУ ДАБАР
У селу Дабар, смештеном на
готово подједнакој удаљености између градова Врлике и
Сиња, уз саму обалу језера Перуча, тамо где данас ретко ко,
изузев путника намерника, случајно сврати, порушени храм и
жива бака Милица пркосе вековима и свим недаћама.
Православни храм посвећен
Рођењу Светог Јована Крститеља, у последњем рату миниран је
у својим темељима. Рука оних
којима ништа није свето, па ни
светиња у којој сам Господ обитава, учинила је да од њега данас
остане само купола као истрајни
сведок некадашњег постојања.
Цркву је шездесетих година
прошлог века, сазидао рођени
брат угледног сплитског пароха
протојереја-ставрофора Марка
Плавше, родом из Дабра. Оба
брата сахрањена су у непосредној близини цркве, ктитор са десне стране, а свештеник испред
олтарског дела.
Лутајући гробљем у незнању
наведеног, чини се да није нимало случајно што, међу бројним
старим споменицима, први угледасмо баш онај где почива свештеник Плавша. Могло би се међу
тим старим каменим крстовима,
уклесаним натписима на плочама, штошта још сазнати и прочитати о некадашњем становништву села Дабар; ко је био ковач,
мајстор, ко је иза себе оставио
бројне наследнике, колико њихје
живот дапо у НОБ-у, али је то
прича за неке друге прилике, јер
живи сведок времена је на нас
чекао.
Недалеко од остатака храма,
у малој кући испред које неколико
мачака користи све благодати
пролетњег сунца, живи стогодиш-

ња Милица Стојанац, једина
преостапа српкиња у селу Дабар.
Одмах на почетку каже нам
Милица како је: „загазипа у стоту”,
апи ни сама не могавши да прецизира тачан датум рођења, не
због памћења које је још увек завидно служи, већ због сплета
околности под којим су деца, у
њено време, уписивана у књиге
рођених.

Још осам месеци
па тачно сто година
- Може бити да сам и раније
рођена, јер су ме родитељи тек
око Ђурђевдана носили у Бителић у цркву, тамо крстили и тамо
уписапи датум рођења. Тако је
тада било, требало је дуг пут на
ноге прећи и времена наћи за дете уписати у књиге. Снегови су
велики падапи тих година, по девет дана и ноћи није се могло ни
из куће изаћи - појашњава нам
Милица.
У њеним родним Шарићима,
каже, није више остао нико, баш
као ни у Дабру у који се удала.

Ш СУЗЈ

Памти Милица добро и своје одрастање, родитеље, браћу и сестре који одавно више нису међу
живима.
- Мати је родила једанаесторо
деце, апи је преживело нас седморо. Отац отишао у Америку да
ради, да прехрани толика гладна
уста. За три-четири године колико
је тамо био, није кући донео ни
четвртину данашње куне. Нас пет
сестара и два брата морапи смо
све радити, а мати нас је хранила
захваљујући тркљама којима се
лоза веже. Секла је тркље од метар, носила у Сињ продавати и од
тога узимала толико да можемо
преживети. Узимали су од људи
на чување коње, говеда, па како
смо одрастали тако смо их ишли у
планину чувати. До Петровдана
један варићак жита (10 кг), после
тога два, то је била плата за чување туђег блага. Мати је легла ћурке, па смо и њих чувапи. Ако их изгубиш, кући не долази док их не
нађеш, макар морао и ноћити вани - присећа се Милица свог одрастања.
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„Тежак живот, али
ево ме још живе”
Како је која одрастала тако су
се редом и удавале, па је дошао
ред и да Милица потражи своју
срећу. Мислила је да ће јој тамо,
у новом дому, бар мало лакше
бити, али терет и муке нисује ни
тада заобишли.
- Дошла у кућу са пуно браће.
Чим им је отац умро, ударио неред и браћа се поделила. Мом
Марку остао делић куће. Ту сам
родила двоје деце, два сина.
Пешке сам ишла у Врлику на
пијацу, по двадесет километара,
продавати своју робу коју сам из
девојачке куће донела, бар да
врећу за млин и сито купим. Ја
сам држала кућу и децу, покојни
муж радио земљу која м ује припала. Држали смо коња и краву,
мучили се да нам деца не буду
гладна, да њих одгојимо и одшколујемо. Сто пута сам отишла
без вечере, гладна лећи, али за
то нико није знао, ни фамилија
ни комшилук, нити ме је ко затекао да туђи кромпир копам, ни
туђе жито узимам ни зрно, па ево
ме још живе - прича Милица.
Како су деца одрастала и њој
је било лакше. Са њима је чувала стоку у планини, имао је ко воде да јој принесе и ко оцу да помогне. Ни педесет година није
навршила кад јој је супруг умро и
онда је опет све морала сама.
Требало је децу школовати,
извести на пут да се боре за себе. Кад су били слободни, са
мном су ишли у планину, а кад
нису, све сам радила сама. Сама
траву косила и везапа, сама на
магарце товарила и довлачила,
краве чувала -приповеда Милица, тек укратко набрајајући ствари са којима се кроз живот храбро носила.
На констатацију како јој је живот, из свега наведеног, одувек
био тежак и мучан, Милица кратко одговара „Сад ми је најтеже”.
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Рат однео најстаријег сина
Са свим тешкоћама, мукама и
недаћама, храбро се носила, никада одустајала, никоме се жапила, никада роптапа над сопственом судбином. Колико год је живот био тежак, ништа је није могло сломити, све до последњег
рата у којем јој је, како каже,
сломљена половина срца. Због
рата је остала без старијег сина,
а она са млађим и његовом породицом завршила у избеглиштву,
у Србији, пуних дванаест година.
Ни тугу због губитка не дели са
другима, то је рана која не може
зацелити и коју ће, како каже,
свежу са собом и у гроб понети.
- Није ни у Србији било лако,
теже ми је било него овде. Народ те чудно гледа, подругљиво,
не уклапаш се међу њих па као
да си сметнуо, не знаш ни куд би
ни шта би. Није то било за мене
и одлучим да идем назад, у своју
Далмацију. Ако ми тешко буде,
скочићу у Цетину и нека ме једу
цетинске рибе, боље и цетинске
него дунавске. Нисам се премишљала - присећа се Милица
своје одлуке о доласку.
Два месеца по повратку провела је у колективном центру
Стрмица, а онда најзад дошла
свом дому. И тада сама као и данас, без помоћи и друштва,
ослањајући се искључиво на себе, своју снагу, одлучност, вољу
и жељу да се бори кроз живот.
Иако је на прагу стоте, у њеној
башти лук и салата већ су окопани, кромпири изникпи, а и блитве
има више но што јој треба. Све
то ради сама захваљујући, како
каже, само Богу на здрављу које
је и даље добро служи.
- Слабије ме очи служе, иако
још свуда сама ходам. Попушта и
мозак, а и слушапицама (миспећи на уши) батерије слабе. Не могу се на то жапити, сат откуцава
па све зри. Можеш ме псовати, а
да не чујем, причати нешто, а да
не копчам, само не ударај јер још
чујем да боли - шаљиво ће Ми-
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лица, задовољна што ипак може
да сама о себи брине, и ручакскува и воде из подрума донесе.

Животних мудрости у
старости има на претек
На шаљивим досеткама, бројним анегдотама, народним приповеткама, пословицама и поукамаживотним, позавидели бијој и
они са највишим дипломама.
Њено школовање трајало је свега осам дана, током којих је научила читати на оба писма докјој
прсти, како каже, никада слова
нису савладати могли. Данас, када своје самачке дане проводи у
друштву мачака и телевизора, не
рачунајући посету рођаке која је
обиђе једном или два пута месечно, свакодневно прати информативни програм, рат који
букти и кризу у свету, и о свему
има изграђено мишљење.
Оно што нам није ускратила,
поред гостопримства и драгоценог искуства оваквог разговора,
јесте савет како треба ићи кроз
живот, са снагом за сва искушења и благословом за овакву старост.
- Увек пођите прво од себе и
не чините никада и никоме оно
што не желите да вама чине. Било зло или добро у животу, никада не наноси зло другом, да и
други пати. И ујутро кад устанете, и увече кад легнете, морате
знати да Бог одозго гледа и да
ће нам по нашим делима судити.
Мени сада не може вратити године, али ми је дао здравље и
снагу да носим ове које имам и
ту нема велике мудрости - ипак
мудро збори Милица за крај.
Са тим саветом нас је испратила, враћајући се свом миру,
животној тишини и свакодневици, не изостављајући ни позив за
поновни сусрет, макар онда када
и званично наврши ту стоту годину.

Васка Радуловић
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Соба која буди сјећање, патњу и бол. Сва та лица и душе нака почивају у миру.
Захвална сам дивним женама у нашој заједничкој борби, да наши мили не остану заборављени и без
помена.
За мене врло тешки тренуци у овој соби, суочена са многим страдањима. Имала сам само седам година када се то све дешавало, а данас стојим овде са мојим десетогодишњим сином.

Стојанка Видић Игњатовић, Михајло Игњатовић, Милка Видић
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ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ!

21. ГОДИШЊИЦА ПОГРОМА
НАД СРБИМА У ХРВАТСКОЈ
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Поводом потврђене оптужнице Посебног одељења за ратне злочине
Вишег суда у Београду ЗА ДОГАЂАЈ НА ПЕТРОВАНКОЈ ЦЕСТИ
Ексклузивно за Новости, о догађају свједочи бањалучки фоторепортер Ранко Ћуковић
Тект преност уф т т

НОВОСТИ ДОНОСЕ ФОТОГРАФИЈЕ
РАКЕТИРАНЕ ПЕТРОВАЧКЕ ЦЕСТЕ
Кад смо дошли до мјеста напада, видјели смо погођене, уништене и спаљене аутомобиле,
разбацане личне ствари по цести
и камионе у пламену. Између
свега тога и даље су пролазиле
колоне избјеглица. Тамо су била
и кола хитне помоћи. Пришао
сам и фотографирао рањене и
превијене цивиле, говори бањалучки фоторепортер Ранко Ћуковић чије фотографије ракетирања колоне избјеглица 1995. године ексклузивно објављујемо.
Премда је од авионског ракетирања избјегличке колоне Срба
из Хрватске на Петровачкој цести
код Босанског Петровца и у мјесту Сводна код Новога Града
прошло готово 30 година, јавност
се за овај догађај - у којем је убијено тринаестеро цивила, од тога
шесторо дјеце, док је велик број
њих био рањен - заинтересирала
тек прије неколико тједана. Окидач је била неслужбена информација агенције Тањуг према којој
је српско Тужилаштво за ратне
злочине подигло оптужницу против четворице пилота Хрватског
ратног зракопловства, Данијела
Боровића, Жељка Јеленића,
Зденка Радуља и Владимира
Микца, за које се сумња да су судјеловапи у припреми и реапизацији ових напада почињених 7. и
8 . коловоза 1995. у сусједној Босни и Херцеговини.
Иако је београдско Тужилаштво врло брзо, већ за неколико да-
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на, појаснило да се ради о неправомоћној оптужници, сама најава
да би некадашњи зракопловци
могли бити суђени као одговорни
изазвала је низ реакција у Хрватској - од негирања да је ракетирања уопће било и да су МиГ-ови
ХРЗ-а суделовапи у акцији, до
поновног разбуктавања расправе
о универзалној јурисдикцији српског суда.
У намјери да расвијетле што
се уистину догодило на цести
крај Босанског Петровца, Новости објављују ексклузивне фотографије којеје непосредно након
авионског напада 7. коловоза
ондје снимио бањалучки фоторепортер Ранко Ћуковић. Забиљежио је потресне фотографије
рањених људи, уништених камиона и аутомобила, као и ужас
на лицима преживјелих који су
се у различитим возилима, бјежећи из Лике и Далмације, покушали домоћи сигурности за
своје обитељи.
Ћуковић истиче да је практички у сваком пријевозном средству - од аутомобипа преко аутобуса и камиона до трактора или
коњске запреге - бипо понеко
дијете.
- Био је врућ љетни дан.
Температура је била готово 40
ступњева - говори Ћуковић за
Новости.
- Био сам у Бањапуци, гдје
сам фотографисао избјеглице из
Крајине које су долазиле са свих

# СУЗЈ

страна. Док смо бипи са њима на
аутопуту, чули смо да се десио
неки напад на колону недапеко
од Петровца. Након отприлике
пола сата са колегама сам кренуо онамо. Нисмо ни слутити шта
насчека. Цијелим путем наилазили смо на непрегледне колоне
избјеглица, препуне аутобусе,
тракторе, приколице, камионе,
аутомобипе... Сцена које се и данас јасно сјећам, након што смо
стигли недалеко од мјеста напада, биоје велики црни дим који се
видио у даљини изнад саме цесте којом су пролазиле избјеглице. Кад смо дошли до мјеста напада, видјели смо погођене, уништене и спаљене аутомобиле,
разбацане личне ствари по цести
и камионе у пламену. Између
свега тога и даље су пролазиле
колоне избјеглица. На лицу мјеста била су и кола хитне помоћи.
Пришао сам и фотографирао рањене и превијене цивиле. Нарочито ме се дојмио призор једног рањеног човјека који је с цигаретом у руци у невјерици гледао
шта се то око њега догађа - каже
Ћуковић, који је неколико фотографија снимљених на Петровачкој цести објавио за познату агенцију Кеи 1 егз, с којом је у то вријеме сурађивао.
Ћуковић истиче да је практички у сваком пријевозном средству
- од аутомобила преко аутобуса
и камиона до трактора ипи коњске запреге - било понеко дијете,
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штоје цијели догађај учинилојош
трауматичнијим. На његовим фотографијама, уз непрегледну колону избјеглица, виде се рањене
особе у возилима хитне помоћи,
ракетирани цивилни камион, потпуно уништени аутомобили из
којих се још дими...
Тог 7. коловоза 1995., око 10
сати, на Бравском пољуживотеје
изгубило деветеро особа, док их
је више од 50 лакше или теже рањено. Погинули су Даринка Дрча
(1927.) и њени унуци Јовица Дрча
(1989.) и Мирјана Дубајић (1974.)
из Бротиње код Доњег Лапца,
брат и сестра Невенка Рајић
(1984.) и Жарко Рајић (1986.) из
Доњег Лапца, Крстан Вуковић
(1951.) и његов син Дарко (1982.),
такођер из ДоњегЛапца, те Бранко Стјеља (1923.) и његов син
Мирко (1961.) из Надина код Бенковца. Свједоци су испричали да
су два авиона МиГ-21 с ознакама
ХРЗ-а 30-ак километара дубоко у
територију БиХ најприје прелетјела, а онда и ракетирала колону цивила која се након војне
акције "Олуја" повлачила изјужне

Лике и сјеверне Далмације. Напад се догодио између Босанског
Петровца и Кључа, у селу Бравско. Према изјавама свједока,
које је забиљежила Документа, у
колони су били искључиво цивили. Авиони су колону прелетјели
врло ниско и релативно споро те
су пилоти без икакве сумње морали видјети да се ради о цивилним возилима, женама и дјеци.
Ипак су се након првог прелета,
према свједочењима, окренули и
на повратку ракетирапи колону
те напосљетку одлетјели натраг у
правцу Хрватске.
Дан касније догодио се сличан
инцидент, такођер на подручју
БиХ када су, према исказима
свједока, авиони ХРЗ-а ракетирали други крак колоне избјеглица,
с подручја Кордуна и Баније. У
нападу код Сводне крај Новога
Града смртно су страдале најмање четири особе, а педесетак их
је рањено, о чему су власти Републике Српске још прије више
година извијестиле сарајевско тужилаштво тражећи прогон седам
особа из ХВ-а.
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На питање да ли је видио
војна возила у колони, што се
задњих дана у јавности истиче
као аргумент који би требао побити сваку могућност одговорности
Хрватске војске и претворити
избјегличку колону цивила у легитимни војни циљ, фоторепортер
Ћуковић одговара да их у самој
колони није примијетио.
- Ако се добро сјећам, а прошло је готово 27 година па сјећање полако блиједи, недалеко од
тог мјеста, на брежуљку, у малој
шумици, било је пар тенкова Т84
за које не знам да ли су дошли из
Крајине или су били дио војске
Републике Српске - објашњава
Ћуковић.
О могућности да су војна возила била у колони или у њеној
близини говори и извјештај Нит а п КЈдћГз \Л/а1сћа из 1996. у којем се спомињу тенкови и наоружани војници, што задњих дана
цитирају припадници политичке
деснице који не желе да се овај
случај процесуира. Не цитирају,
међутим, да у истом том извјештају ХР\Л/-а стоји да је чак и у таквим околностима нужно провести
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даљњу истрагу како би се утврдило да ли су приликом напада подузете све потребне мјере како
би се тзв. колатерална штета у
виду цивилних жртава свела на
најмању могућу мјеру.
Реакција хрватских власти такођер је ишла у смјеру априорне
заштите пилота. Премијер Андреј
Пленковић рекао је да ће Хрватска штитити своје пилоте, министар вањских послова Гордан
Грлић Радман одрекао је могућност Србији да суди хрватским
држављанима, докје предсједник
Зоран Милановић устврдио да се

ће одбацити такве оптужнице јер
је суђење за ратне злочине обавеза коју је Хрватска преузела
Законом о сурадњи с Хашким судом и приступним уговором ЕУ, у
којем се у чланку 7. обвезује да
ће наставити процесуирати ратне
злочине. Случај бомбардирања
избјегличке колоне један је од немалобројних судјеловања у ратним злочинима у којима Хрватска
није испунила своју обавезу, није
одговорила на захтјеве Тужитељства БиХ из 2009, а није ни сама
ништа подузела”, истакнуо је Пуповац, подсјетивши да је тај зло-

Србија „неинтелигентно понаша”
и да „на овакав начин неће никад
ући у ЕУ”.
Бивши предсједник Иво Јосиповић у својим знанственим радовима објаснио је да и Хрватска
има универзапну надлежност за
ратне злочине и да у томе нема
значајније разлике између српског и хрватског законодавства.
Предсједник СДСС-а Милорад Пуповац позвао је на прекид
политизације и отварање разговора о питању оптужница како би
Хрватска и Србија кренуле према
обнављању међусобних односа
и тражењу механизама сурадње.
„Рекао сам да се Хрватска не би
требапа јуначити с изјавама да

чин познат од 1995. властима
Хрватске, Србије и БиХ као и Међународном суду у Хагу, али да је
паоудруги план.
Случај је коментирапа и оснивачица београдског Фонда за хуманитарно право Наташа Кандић
која упозорава да о ракетирању
на Петровачкој цести никада није
проведена истрага како би се са
сигурношћу утврдило да ли је у
колони било и војних возила.
Истрагу су, каже она, требале
провести Хрватска и Тужитељство БиХ, које се позива на територијапну надлежност, али од тога није било ништа. С друге стране, додаје она, Србији се оспорава право на примјену универзап-
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не јурисдикције када покушава
расвијетлити овај случај.
Како је познато, али у поводу
ове оптужнице очито на то треба
опет подсјетити, постјугославенске државе крајем 1990-ихједна
поједна попуштају притиску међународне заједнице и све уже сурађују с Хашким судом, изручују
политичке представнике и војне
заповједнике одговорне за ратне
злочине, а неке стидљиво крећу и
са самосталним процесима против нижерангираних. У таквим
околностима Србија 2003. доноси
Закон о организацији и надлежности државних органа
у поступку за ратне
злочине, којим је
уведена универзаљ
на надлежност за
прогон злочина почињених на цијелом
територију
бивше
Југославије, а који су
тада поздравили и
Хашки суд и Еуропска унија.
Подсјетимо да је
због
тог
закона
Хрватска још 2016.
године - у вријеме
докје ХДЗ водио Томислав Карамарко покушала блокирати
Србију у претприступним преговорима с ЕУ-ом, али јој Еуропска комисија није дала за право, устврдивши да међународно право
не спречава било коју државу да
уведе универзалну јурисдикцију
те да се тиме не крши суверенитет других држава. Уосталом,
сличне одредбе у својим законима имају и неке друге еуропске
државе и примјењују их када је
ријеч о ратним злочинима, злочинима против човјечности или геноциду, као што је то направила
Белгија тражећи суђење министру вањских послова Конга или
Њемачка гдје су донесене четири
пресуде за злочине у БиХ.
Управо на темељу тог закона
у Београду су, у уској сурадњи с

злочини
хрватским ДОРХ-ом, вођени поступци против починитеља злочина, примјерице, на Овчари, у
Ловасу или на Банији, који су резултирали вишегодишњим затворским казнама за припаднике
српских снага за злочине почињене у Хрватској над хрватским
становништвом. Примјерице, Дамир Сирета, члан јединице Лева
Суподерица у Вуковару, осуђен је
за злочине на Овчари на 15 година затвора, док је у Хрватској која је такођер тражила његово
изручење из Норвешке - у одсутности добио 1 2 година затвора.
Због убојства шестеро цивила у
Банском Ковачевцу 1992. Пане
Булат добио је максималних 20
година, а Раде Вранешевић 13
година затвора.
Београдско Тужитељство за
ратне злочине до 2 0 2 0 . године
подиглоје 178 оптужница, од чега
153 против Срба, 21 против Албанаца те двије против Хрвата и
Бошњака. Познати су случајеви
Вељка Марића, хрватског бранитеља, који је приведен на српској
граници због убојства цивила у
Грубишном Пољу. Србија га није
жељела изручити Хрватској. Осу-

ђен је на 1 2 година затвора, што
је потврђено и у Хрватској, гдје је
требао одслужити казну, да би
наводно због здравствених разлога ускоро био пуштен на слободу, па због обитељског насиља
поновно био затворен. Други случај је онај Тихомира Пурде, још
једног бранитеља, којије изручен
Србији из БиХ 2011. године, па
пуштен након два мјесеца због
недостатка доказа. У крајњем
случају, и сама Хрватска је на темељу властитих закона судила
Милораду Момићу, припаднику
Шкорпиона, за убојство шесторо
цивила Бошњака из Сребренице,
за што је пред осјечким судом добио максимапних 15 година затвора. Претходно је био суђен за
злочине у Берку, а Хрватска је
2014. године случај убојства у
Трнову преузела од српског правосуђа јер је Момић већ био у
притвору због случаја Берак.
Бивши предсједник Иво Јосиповић у својим знанственим радовима објаснио је да и Хрватска
има универзалну надлежност за
ратне зпочине и да у томе нема
значајније разлике између српског
и хрватског законодавства те да

би хрватски судови могли судити
албанском или српском држављанину за злочин почињен током
рата на Косову. Једна од већих
разлика је та што је Србија ограничена на подручје бивше Југославије, а Хрватска може дизати
оптужнице у цијелој Еуропи. Темељни је проблем, упозорио је
Јосиповић, што национална правосуђа не покушавају ријешити
злочине нити међусобно сурађују,
као што су то радила до прије неколико година.
- Прошло је 27 година, само
нам сол на живу рану бацају и
једни и други, и Хрватска и
Србија. Они се препуцавају преко
нас. Наше ране остају и никад неће зацијелити. (...) Ми смо мапи и
тако ниско, биједа и сиротиња.
Само да опет не постанемо средство за препуцавање, свађе, уцјене и политичке игре - казао је у
прошлом броју Новости Спасо
Рајић, чије је двоје дјеце погинуло
крај Босанског Петровца, а који се
одавно уморио чекајући правду.
ћКр5 :/Лллладтроћа1 поуозИ.с о т /

Пише Горан Борковић

злочини

ЗАРОБЉЕНИЦИ СУ МУЧЕНИ И УБИЈАНИ
Поводом идентификације још једне српске жртве из рата деведесетих
Веритас је 11. маја 2022. издао саопштење које преносимо у цјелости
Према званичном саопштењу Комисије за нестала лица
Владе Републике Србије, јуче
је на Институту за судску медицину Медицинског факултета у
Београду, уз присуство члана
породице, обављ ена идентификација посмртних остатака

једног припадника бивше ЈНА
српске националности, страдалог током оружаних сукоба на
простору бивше СФРЈ, али се
не наводи и идентитет жртве.
У саопштењу се наводи и да
је након заузимања касарне „Божидар Аџија” у Бјеловару, у сеп-

# СУЗЈ

тембру 1991. године, од стране
паравојних формација Хрватске,
група припадника бивше ЈНА,
међу којима је било и ово лице,
одведена на „Кишову фарму”
гдје је мучена, стрељана и покопана на ђурбишту фарме. Такође се наводи да су посмртни
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злочини
остаци страдалог лица преузети
од хтватске стране 1997, године
као НН лице и сахрањени на
гробљу Лешће у Београду, те да
је након ексхумације посмртних
остатака са овог гробља ради
утврђивањ а идентитета, од
Међународне комисије за нестала лица (ИЦМ П) добијен
позитиван Д Н К извештај, и да
ће сахрана посмртних остатака
бити обављена у скпаду са израженом жељом породице, али се
не наводи и идентитет жртве.
Због Веритасова залагања
за принцип да свака жртва, без
обзира којој је страни за живота припадала, мора имати име
које се м орајавно навести и када се идентиф икују и сахрањују њени посмртни остаци,
објављ ујемо основне личне податке те околности, вријеме и
мјесто страдања јуче идентификоване жртаве.
Ж ртва се зове М ИРКО Душана ОСТОЈИЋ, рођен 15. 06.
1962. године у Хрватској Костајници, са пребивалиштем у
Росуљама, општина Хрватска
Костајница. Мирко је крајем
септембра 1991. године из родног мјеста отишао у Бјеловар у
посјету рођацима гдје се као и
други Срби, усљед општег напада припадника Збора народне гарде (ЗНГ) Републике
Хрватске на све војне објекте
ЈНА у гарнизону Бјеловар, који
су већ 15 дана били под тоталном блокадом, склонио у касарну “Божидар Аџија” у којој
се затекао 29. септембра 1991.
године ка д је комадант265. механизоване бригаде пуковник
Рајко Ковачевић, по ш то је изостала помоћ виших команди
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ЈНА, а настала ситуација није
давала никакву шансу за даљу
успјеш ну одбрану, наредио
обуставу даљње одбране, одлагање оружја, предају војника
и старјеш ина и њ ихово постројавање у кругу касарне, након чега су припадници ЗНГ-а
ушли у касарну из које се више
није пружао никакав отпор.
По уласку ЗНГ у касарну
стрељани су командант Ковачевић и његови помоћници, потпуковник Миљко Васић и капетан прве класе Драгиша Јовановић. У касарни на Војновићу, поред поменутих официра, погинула сујош седморица припадника
ЈНА (Зоран Крстић, Шукри
Кељани, Љ убиша Лазић, Недељко Јоветић, Ејупи Бертоли,
Горан Радованови и Милорад
Ђорђевић), а заробљено је 59
официра, подофицира и грађанских лица на служби у ЈНА и око
250 војника, који су, након физичких и психичких злостављања у логорима у Бјеловару,
размјењени 9. новембра исте године у Босанском Шамцу.
Шесторица заробљених лица: Радован Барберић, Здравко
Докман, Радован Гредељевић,
Иван Хосјак, Бошко Радоњић и
Мирко Остојић издвојени су и затворени у полицијску станицу,
одакле су их, четири дана касније, извела униформисана лица са фантомкама на главама и
стрељали их исте ноћи у шуми
Чесма, недалеко од мјеста Мало
Кореново. Са њима је био и цивил Саво Ковач из Бјеловара,
који је, игром случаја, иако је задобио три прострелне ране, преживио стријељање.

За описане злочине над цивилима и припадницима ЈНА,
тада једине легитимне и регуларне војске у држави СФРЈ, у
чијем саставу је у то вријеме
формапно-правно била и Хрватска, иако је било и пријава пред
Хашким трибуналом и оптужница пред Војним судом у Београду и суђења пред хрватским судовима, још нико није осуђен.
Почев од 2001. из заједничких, масовних и појединачних
гробница, укључујући и ексхумације у организацији самих
породица, ексхумирано је укупно 1.635 посмртних остатка
Срба са подручја Хрватске и
бивше РСК, укључујући и оне
који су живјели и ратовали на
њиховој страни (1.524 у РХ, 91
у БиХ и 20 у Р. Србији), од чега
је до сада идентиф иковано
1.264 посмртних остататака,
док их још 371 чека на идентификацију (сви са подручја РХ).
Тренутно се на ВЕРИТАСовом списку несталих налази
још 1.540 особа српске нациналности који су нестали у периоду 1991-1995. на подручју
Хрватске и бивше РСК, међу
којима је 1 . 1 0 2 цивила, од чега
436 жена. ВЕРИТАС тренутно
располаже подацима за више
десетина познатих мјеста укопа са 163 посмртна остатка на
подручју Хрватске, покопаних
углавном под ознаком “непознат”, који и двадесет седам година по престанку рата, искључиво због опструкције хрватске
стране, чекају на ексхумацију и
идентификацију.
У Београду и Бања Луци, 11.
мај 2 0 2 2 .

„Веритас”

т СУЗЈ

ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ

ЗО.јун 2022. године

У ЗАГРЕБУ ОБАВЉЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПЕТ Ј1ИЦА СРПСКЕ НАЦИОНАЈ1НОСТИ
У Заводу за судску медицину
и криминалистику Медицинског
факултета, у Загребу, уз присуство чланова породица, обављ енаје идентификација посмртних остатака пет лица српске националности, страдалих током
оружаних сукоба на простору
бивше Југославије, у периоду
1991-1995. године, на подручју
Републике Хрватске. Посмртни
остаци ексхумирани су у Винковцима (1), Селинама (1), Книну
(1), Шибенику (1) и Петрињи (1).
Посмртни остаци ових пет лица идентификовани су методом
анализе ДНК и њихова сахрана
биће обављена у складу са израженим жељама породица.

Од самог почетка процеса
ексхумација и идентификација
посмртних остатака које су
вршене на подручју Републике
Хрватске, по заједнички утврђеној методологији, нашој страни
је омогућен мониторинг те је и
овог пута идентификацијама
присуствовао мониторски тим
Комисије за нестала лица.
Према подацима Комисије
кроз овај процес, у периоду од
2 0 0 1 . до 2 0 2 2 . године, из регистрованих, масовних гробница и
појединачних гробних места
ексхумирани су посмртни остаци преко 1400 жртава српске националности страдалих у оружаним сукобима на територији

Републике Хрватске, а посмртни
остаци преко 985 идентификованих жртава су предати породицама ради сахране.
Овим је настављен процес
идентификација жртава српске
националности, чије породице
живе у Републици Србији, ш тоје
од посебног значаја за породице
несталих лица, које годинама
покушавају да пронађу и достојно сахране посмртне остатке својих најближих.

Извор:
ћ11рв://шт. кгп1.доу. гз/

ДУХОВНОСТ

Милош Црњански, велики српски писац, о посети манастиру Крки

ПЛАВ0 КУБЕ, СТАР0 И ЛЕП0, ЧУВА ПР0ШЛ0СТ
...Отворише нам старе књиге и ковчеге,
из којих се просуше златни везови, појаси и одежде.
Бројна су имена српских великана који су посјећивали манастир Крку или били у чврстој вези с њим. Уз Доситеја Обрадовића и Герасима Зелића били су то
Симо Матавуљ, Никола Тесла,
Мирко Королија, Милош Црњански, Владан Десница ... Манастир је 1929. године посјетио и
краљ Југославије Александар
Карађорђевић -ујединитељ.
Године 1930. српски ПЕН
кпуб организовао је турнеју у

склопу које су писци и пјесници посјетили и манастир
Крку. О тој посјети писао је
Милош Црњански у својим
„Путописима”

Преносимо одломак из поглавља „Наша небеса”, поднаслов „Водопади Крке” о манастиру „Крка”:
„У Кистању, малом селу, на
висини, где је ваздух леден и
чист, много смо се смејали.

т сузј

Калуђер је дошао у село на
белом коњу. Он им је место пароха. Ваљало се спустити у провалију, где је манастир, кроз борову шуму. Дивна клисура, али
вече опет пуно жабљег крекетања. Појављује се трава и, што
дубље силазимо, комарди и магле маларије. Црни чемпреси. Камен се рони под кораком и сваки
глас одјекује у котлини. По један
јаблан и по једна воћка.

39

ДУХОВНОСТ

Изненада, овако далеко од
Овчарске клисуре, плаво кубе наше цркве, окречени, бели зццови
крај воде и крст над дрвећем.
У огромној провалији борових
шума, скоро 2 0 0 метара дубоко,
тече река, разливена по пољанама пуним цвећа. Манастир Крке,
уточиште збегова у турско доба,
стар је као рашки манастир. Борци прогив Турака, устаници, знали су добро за њега. Сад је толико тих, да ни ветар не душе око
њега. Сапети коњи пасу пред
окреченим зидинама и сено мирише. Обичан и нов звоник се диже над зградама, само плаво кубе, старо и лепо, чува прошлост.
Иза манастира шљивак процветао, сав бео, спушта се до
реке. Около шума, у којој ни ветра нема. Из воде се дижу магле.
Сељаци у капији манастира седе погурени, жути, тавни као
земља, од грозница. У поплочаној, четвороугаоној авлији још
већа празнина. Једно непомично
звоно виси над двориштем, крај
њега стоји млада сељанка, сва
погурена од товара. Мрак, мапи
прозорчићи, сребрне иконе, дрвени кровови, чини се да смо негде
у старој Србији.
Нека плоча над степеницама,
из доба последњих оправки, у
години 1789, кад је овде била,
као и сад, тишина. Спомиње да
су својим трудом радили на томе
архимандрит Богуновић и отац
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проигуман Мили- златни везови, појаси и одежде.
јевић.
Једно дивно спуштање у гроб,
насликано на свили, са изванЈелена, жена
Младена Шуби- редним гестом Марије, богоћа, сестра цара мајке, која крши руке. Талијани,
који су месецима држали манаДушана, која је
стир
и, у ноћи, у шуми, често пуподизала цркве
цали,
од страха у овој дивљини,
око
древног
снимили
су ту композицију за миСкрадина, који је
лански
музеј.
Читава хрпа крстосад само хрпа зева
и
ситних
резбарија.
Нарочито
леног
стења,
лепе,
барокне
камилавке
и штабијеног морским
ке.
На
зиду
једна
сјајна
икона
с
ветровима, можмртвачком главом. Епитрахиљ
да је заиста ктисв. Саве из XIII века? Разуме се
тор овог манада је предање о свему томе нестира? Каже се
извесно, али је цео овај крај пун
д а је око 1350. неки Рувим, испокосовских веза. Можда је овај
ведник цареве сестре, отишао у
епитрахиљ збиља лежао некад у
гору, уз реку Крку, да сазида сеСтуденици? Свилен и златан, пун
би ћелију. Мало даље, у планије византинских светаца, извезени, још стоје древни манастири них срмом. У мраку назиремо краКрупе, који се црне од векова љевске ликове. Између старих
што су прошли. А овде има до- окгоиха и патерника ово злато је
ста књига и србуља, штампаних текло и вукло се по камену, као
још у Ободу.
неки царски, дути скут. Чусмо име
Неколико бедних сељака, са Теодосија и Игњатија, из Милешарама метохијским на оделу,
шева, од места Пријепоља, војечекају нас у
дворишту и у
•
овдј м л и д с т и р
мраку, по ходзддтжбннг Јелене кнегин.е шуеићд
ницима. Све је
сестре цард аушана
као изумрло од
П0СЈ6ТИ ВЛДАЛЛАЦ
келики УЈеАииител.
страшних грозница, што се овде, у жутој магКРАкСРБА ХРВЛТЛ И С Ш е И А Ц А
ли, дижу с воде.
8 ЈУЛД1529 ГОД.
Оне их муче и
троше. Већ сад,
У ОВОЈ с в е т о Ј тишини
овако у рано
ЗАКРАЛ.Д И ОТЛЏБИМУ
пролеће, чита- ^
лолимо се!
ж
ви ројеви мушица.
Страховита беда, мада је ово воде Божидара, у години 1537. Ту
завичај Бакоње фра Брне.
је и грб његов, врло леп лав с
Мало даље, низ реку, иза црним орлом. Прегледамо један
слапова, на једном мирном, лепи патерник, из године 1346,
цветном острву, католички мана- писан руком. Крст манастира Пестир Висовац, где је живео фра- ћи, што је полако дошао до затар, описан у роману. А овде, у дарске дијецезе, за времена
овом православном манастиру, Александра Карађорђевића. Кабио је ђак и Матавуљ.
луђери су задовољни нашим диКлепало је лупало, мрак густ вљењем, а сва је мрачна одаја
и непровидан под каменом сво- мирисна од тамјана.
дова. Отворише нам старе књиИпак се то све чинило тако
ге и ковчеге, из којих се просуше чудно, овако далеко од Косова, у

Ш С Ш Р Ш Р Л Т јО Р И

# СУЗЛ

ДУХОВНОСТ
овом мрачном и празном манастиру, пуном грознице.
Клепало опет лупа. Била је
скоро поноћ, кад смо засели под
слике помрлих игумана и слушали причу о тој води, око манастира, што расипа грозницу. Дуго
смо разгледали књигу, у коју се
путници записују. Свега два, код
нас позната, имена. Остало талијанска и немачка, гувернера
Далмације, ђенерала и морнара.
Дани давни, године прошле. Из
1859. запис Никанора Грујића:
„Један тренутак самоће у пустињи глухој. Дан проведен у тишини, о корици сухој. Где просто
мислим и желим, што и рећи могу: ту сам ти ја ближи себи, ближи
сам и Богу.” Ко зна с каквим порукама и тајнама дође године 1852.
Серафим Ристић, јеромонах из
манасгира Високи Дечани?
Године1862. Момзен, који се
талијански забележио. Одмах за
њим један посластичар из Трста,
који се свакако добро провео у
манастиру, јер пише: 1п циез 1о
сопуеп1о ТеНсе е 1а уИа у овом манастиру срећан је живот и зато
узвикује да живи Геротео, Јеротеј, архимандрит.
У црквици, доле, као под земљом, хладно и мрачно. Светлуцају свеће и сјаје поцрнеле иконе и плави и жути прозори. Под
хором, једна необично наивна и
лепа слика Тајне вечере. Пред
црквом, магловит мрак у шуми и
води, и поноћ.
Сутрадан, пре него што смо
пошли, дуго смо слушапи очај калуђера. Још су свега тројица. Около вода, крекет жаба и страшна
грозница, која тамани све живо.
Пут до Скрадина, где су водопади, прастарог римског града,
бели се кроз ту земљу црвену и
тврду као печена цигла. Камење
као да је неко сејао. Па ипак се
свуд оре. Најпосле, пред Скрадином, земља опет зелени и шумице маслина опет се појаве.
прастара стабла, као громом
разбијена, али круне зелене, пуне плода.”

У оквиру турнеје српског ПЕН-а писци су посетили слапове Крке 1930. године.
Слвва на двсно: Мнлвн Богданови1| (7), МилошЦрњански, Нико Бартуловић,
Јосип Кулунџић, Милан Кашанин, Ранко Младеновић, Тодор Манојловић.
У првои реду: Двсвнка Максииовић, Н.Н.
Преузетоизкн>иге ‘ Милош Црњански"

Ризница манастира Крка
• Испод манастира и данас су
недовољ но истражене катакомбе, старе око 2 . 0 0 0 година
(свједочанство ранохришћанског периода), гдје су се скривали први хришћани прогоњени
од стране Рима, а у којима се и
данас може видјети исцртан
први хришћански симобол - риба, али и Христов монограм,
Хи-Ро, симбол побједе свих
који су са Христом и за Христа.
• У манастирској цркви се чувају
честице неколицине светитељских моштију као што су св.
Трифуна, св. Николе, св. Антипе, св. Харалампија, св. Власија и других.
• Манастир посједује велику и
богату књижницу с кодексима,
инкунабулама и ријетким књигама. У манастирској ризници
чувају се вриједне иконе и
умјетничко-обртнички предмети од 15. до 19. ст.
• Чува се Епитрахиљ Св. Саве
(дио свечане одјеће код православних свештеника, оковратник) и неколико антиминса (у
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МУВЕЈ 60Ј60ДИНЕ И СТУДИО „БЕЧКЕРЕК"

православним црквама, четвероугаоних тканина с ушивеним
моћима некога свеца и сликом
Христова полагања у гроб).
„Епитрахиљ је дуг око 150 цм, а
широк 25 цм. Састоји се из
двију трака које су спојене сребрним дугмадима. Епитрахиљ
је везен златном срмом (сребрним концем), а украшен је с
тридесет три светачка лика извезена чистом свилом”
• Чувају се два примјерка Ветињског Октоиха из 1494. године
(црквене богослужбене књиге),
бираних наслова насталих у
штампарији Божидара Вуковића и његовог сина Вићенца.
• Од књига, највредније су Мокропољско еванђеље из 13.
вијека, писаноћириличним писмом на јарећој кожи. Јеванђеље, које представља једно од
најстаријих писаних дела Срба
у Далмацији и значајан споменик словенске писмености, дуго је чувано у храму Светог Луке у Мокром Пољу. У Другом
свјетском рату сачувао га је тутор Бабић Ђуро.
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• У ризници је и књига звана Патерик из 1346. назван „бугарски” на чијим корицама пише:
„Сија Књига манастира Вилендара”.
• Ту су и књиге Вука Стефановића Караџића и Доситеја Обрадовића на којима су они, као
аутори, исписали своју посвету
манастиру Крки.
• У трпезарији манастира на зидовима су живописни портрети
свештенства и монаштва, архимандрита и епископа, који су
осликани четкицама Влахе Буковца, Стојана Аралице....

БОГОСЛОВИЈА
МАНАСТИРА
Богословија, подигнута 1615.
године, уједно и прва школа за
свештена лица код Срба, изњедрила је велики број епископа
Српске православне цркве. Школа је радила са прекидима. Ђаци који у њој сада бораве школовање углавном настављају студијама на Богословском факултету у Београду.
Данашња богословија ( Света Три Јерарха )је обновила свој
рад 1962. године. Након кратког
прекида поновоје обновљен рад
2 0 0 1 . године.

Освећење темеља за нову
зграду богословије је извршено
на дан Светог Архангела Михаила 1985. године. У темељу нове
зграде узидан је по камен из
Пећке Патријаршије, манастира
Крке, Крупе, Драговића као и
далматинских градова: Шибеника, Бенковца и Задра.
Богословија је 2015. године
прославила четири вијека постојања. Тим поводом, на Преображење, уз присуство великог
броја вјерника, на свечаност
је дошао тадашњи патријарх
српски Иринеј и једанаест епископа сабраних од Охрида до западне Њемачке, говори да је ово
важанјубилеј, важандатум, важна светиња српског народа.

Умјетничко братство
манастира
Године 1949. млади истраживач ликовне умјетности, жељан
нових сазнања, Дејан Медаковић, свратио је у Немањићки манастир посвећен Светом Архангелу Михаилу на ријеци Крки код
Кистања, у сјеверној Далмацији.
Године 1986. своје радове
прилажу манастиру: Милош Бајић, Никола Граовац, Миле Грозданић, Ангелина Гаталица, Цветко Лаиновић, Ото Лого, Бранко
Миљуш, Петар Омчикус, Свето-

ЗАНИМЉИВОСТИ О МАНАСТИРУ „КРКА”
О постанку манастира
Манастир Крка већ шест вјекова је свјетионик православља
у Далмацији.
Манастир се налази између Шибеника и Книна, три и по километара источно од Кистања, у чијој близини је у првом вијеку
нове ере римски цар Клаудије саградио војни логор Бурнум.
Манастир је смјештен у кањону поред ријеке Крке по којој је
и добио име. Манастирска црква у Крки посвећена је архангелу
Михаилу.
Вјерује се да је манастир настао на мјесту гдје се налазе катакомбе у којима је апостол Павле око 61. године нове ере проповиједао хришћанство у долини ријеке Титиус (стари назив за
Крку).
Овај древни манастир 1350. године, подиглаје српска принцеза Јелена, сестра цара Душана Силног, удата за хрватског
кнеза Младена Шубића Трећег, старијешину брибирских кнезова. Манастир је посвећен Светом арханђелу Михаилу.
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зар Самуровић, Трајко Стојановић, Милић Станковић, Миливоје
Стоиљковић, Милорад Тепавац,
Стојан Ћелић...
Умјетничко братство, као несвакидашње стваралачко дружење, с првим називом „Ликовна
колонија манастира Крка”, основано је 1989. год. у Книну под
окриљем
српског културног
друштва „Зора”.
Следеће 1990. године формира се прва ликовна колонија у манастиру Крка. Договорено је да
инспирација буде историја и куљ
тура Книнске крајине и Буковице,
а да настапа дјела остану организатору на поклон. Позиву да учествују на колонији одазвали су се:
Мипован Видак, Јован Солдатовић, Милић Станковић, Светозар
Самуровић, Синиша Вуковић,
Драгош Капајић, Трајко Стојановић-Косовац, Светиспав Ђурић,
Миливој Стоиљковић, Милан
Блануша, Миле Грозданић, Предраг Драговић, Вељко Михаиловић, Милан Милић-Јагодински.
Своје радове су приложили и Мића Поповић и Младен Србиновић...
Тако су се до 1995,год, у манастиру окупљапи умјетиници и
почињапи са радом 4.августа, на
дан усвојене славе братства,
Свете Магдалене. Све што се
урадило током тих дана дружења, остајапо је у манастиру.
Највећи број радова из тог
фундуса био је измјештен уочи
„Олује” и тако је спашен. До 2006.
год. они су излагани у гаперијама
широм Србије и Републике Српске, а послије тога су враћени у
манастирску ризницу.
Године 2007. обновљен је рад
Умјетничког братства, захваљујући СКД „Зора”, односно њеном
предсједнику Николи Церовцу и
од тада се ови сусрети поново
одржавају у манастиру Крка, гдје
се окупљају и стварају умјетници
из Србије, Републике Српске, али
и они који су се вратили на своја
огњишта у Хрватску.
Припремила: Љиљана Радиновић

Ш МЕМОК1АМ

ЛАЗО ПАЈЧИН (1972-2022)

СРПСКИ ТЕКСТОПИСАЦ, ПЈЕВАН И
КОМПОЗИТОР КРАЈИШКЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ
Лазо је оставио дубок траг,
траг који свијетли, који буди
осјећаје и понос код Крајишника.
Лазо није умро. - Он је отишао у
легенду, како рече његов рођак
Мирко.
Вијест да је Лазо преминуо 12.
априла, ове године, у 50-ој години
погодила је не само његову мајку,
сестру супругу и синове већ и васцијели крајишки свијет. Предосјећао је Лазо да ће га неумољива
болест раставити од живота. Завјетовао је своју породицу изразивши последњу жељу да му се
тијело са земљом састави тамо
гдје га је мајка млијеком задојила,
у Губину, на ободу Ливањског поља. Сахрањен је у порти Цркве
Успења Пресвете Богородице.
Лазина душа састаће се са горском вилом на планини Калин да
са њом заједно тугује, гледајући
пуста села свога завичаја, да са
њом Динару планину походи, да
са прецима својим Бога моли за
спас свих српских мученика који
вјековима невини страдавају од
душманске руке.
Лазо је прошао голготу сличну
оној коју су имали његови преци
прије 80 година. Добро је запамтио приче о страдању мирних
мјештана Губина и других ливањских мјеста како су их усташе мучиле, убијале и одводиле до крашких јама у које су их живе бацали
само зато што су били друге народности.
Да смо на достојанствен начин
оплакивали тадашње жртве можда се не би поновило исто, деведесетих година прошлог вијека.
Можда Лазо као двадесетогодишњи младић, војник који се заклео
да ће бранити своју домовину и
чувати братство ијединство, не би
доживио иједва преживио страхоте у војној касарни ,Лора” у Спли-

ту, која је те 1990-те претворена у
злогласни војни логор гдје су
мучени и убијани невини младићи.
Он се заклео родној груди да ће
бранити своје огњиште и свој народ и заклетву испунио. Многе
мајке су закукале за погинулом
дјецом у том бесмисленом рату, а
велики број породица и дан-данас
трага за посмртним остацима
својих најмилијих не би ли их достојно сахранили. Лазо их у пјесми
спомиње:
Од Грахова и Дрвара
гордог Срба, древног Книна
одјекује кликтај орла
Јечи мајка, тражи сина.
Морао је Лазо у избјеглиштво,
апи се наставио борити пјесмом и
музиком. Народ у расијању уз његове пјесме осјећао се поносно,
учвршћивао своју вјеру и патио за
грудом земље на којој је изњедрен
и с муком започињао поново да
гради нова огњишта.
Уз Лазине пјесме Крајина је земља која никада неће нестати. Тамо је човјекживио у складу са природом, неријетко материјапно сиромашан, апи увијек богат духом.
Крајишки човјек Србин, истргнут
са крајишке земље, може да се
прими свагдје гдје се настани, али
коријен из когје изникао остаје за
навијек на крајишкој земљи:
А кад дођем на Тромеђу
Па ме жеља жарка мине
Суза пане по костима
Моје свијетле дједовине.
Са својим пријатељима пјесмом је тјешио, увесељавао, храбрио. Његове пјесме славе поштење и широкогрудност крајишког
човјека, опомињу и проклињу неслогу, чувају обичаје, славе јунаке,
оплакују пуста огњишта роднога
краја.
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Послије толико година, ностапгија не престаје да раздире груди,
а Лазо својим пјесмама и пјевањем блажи сјећањима на бистре,
хладне изворе, на љути крајишки
камен, планине, шуме простране
ливаде. Глас његов и гласови његових пријатегва колега (Гоција,
Жаре, Баје мапог Книнџе........ )
кликћу као соколови:
Поздрави ми Крајину, вјечну рану
Бајину
Несаницу моју стару, родну кућу и
Динару
Поздрави ми Крајину и све живо
доље
Поздрави ми Троглав и Ливањско
поље.
Лазо пјесмама завјетује потомке да не забораве одакле су му
корјени, да чувају православље,
да посјећују дједовину. Он зна да
кад једном осјетиш крајишку земљу под стопама стално ћеш јој се
с поносом враћати. Његова пјесма
Милице кћери омиљена је и радо
пјевана:
Милице кћери, татино благо,
биће ми драго, биће ми драго,
да одеш са мном на једна врата,
да видиш гдје се родио тата.
Милице моја, срце из груди,
видјећеш зору, с Динаре руди.
Напиј се воде са хладног врела,
играј се насред татиног села.
Милице кћери, татина надо,
с тобом ће тата отићи радо.
Видиш ли кћери ти сузе ове,
свака се од њих Крајина зове.
Милице кћери, татино чедо,
видјећеш гдје се родио ђедо.
Упамти, кћери, гдје су ти преци,
па сутра причај ти својој дјеци.

Нека је вјечна слава и хвала
нашем Лази!
Припремила: Љиљана Радиновић
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сткА „путем љ убави

У СВЕТ УМЕТНОСТИ”.
Слика је песма без речи (Хорације)
Тога дана, 17. марта 2022.
године, у улици Симе Игуманова на Врачару, у Београду, у
пријеподневним сатима могла
су се примјетити лица са букетима цвијећа и другим малим
поклонима како хитају ка просторијама Д невног центара
Клуба за старије „Врачар”. На
вратима Центра плакат „ Из•
л о ж б а слика „Путем љубави
у свет уметности”.
Клуб је пун гостију. Жамор,
смијех, радост, грљење, честитање. То је дружење на једном
нивоу, другачијем од свакодневног. Осјећај љ епоте живота, озрачје неке среће и љубави, испуњености. Сви су љ убазни, ваздух и простор испуњени неким свечаним расположењем. Радини рођаци и при-

јатељ и загрљајима изражавају
понос. На зидовима просторије
клуба изложене су Радине слике и слике њене клупске другарице.

Да, тога дана догодила се
прва самостална изложба слика Радмиле-Раде Марић, пензионерке из Београда, родом
Крајишкиње. Рађене техникама
„акварел” и „уље на платну”,
слике одају стање Радине душе. На њима преовладава боја
сунца, ведрина и плаветнило.
Разиграни коњи, бујни цветови,
валовита ријека - свака слика
је животна. То је Радин поглед
на живот и на околину. То је
љубав и енергија која неутралише сваки негативни набој и
изазва пријатан осјећај код
сваког ко их проматра.
Пожелимо
Ради
добро
здравље и инспирацију за још
много лепих слика.

Љиљана Радиновић

Радмила-Рада Марић, рођена је 1950. године у мјесту Велика Глава, код Скрадина, сјеверно
од Шибеника. По професији је кројачица. У Београд је доводи њен животни сапутник Мића Марић, с којим заједно дијели добро и зло пуних педесет година. Ту су живјели и радили, створили
породицу, а врло радо и често су одпазили у Далмацију, у Мићин родни Голубић код Книна, гдје
су обновили дједовину, и у живописни Скрадински крај. Кад и хје Мићина смрт раздвојила, Ради
се чинило да је живот стао. Трајало је то све до момента кад су тугу и бол за животним сапутником надјачали гласови њиховог потомства. Рада се тргнула као из ружног сна јер је у својој дјеци
и унуцима поново осјетила живот. Осјећала је присуство свога Миће као небеско свјетло и одлучила да остатак живота не проведе у тами безнађа, већ да буде на понос њему и дјеци.
Промјенила је начин живљења. Блажила је своју тугу дружењем са генерацијом у Заједници Герентолошких клубова града Београда. Уз помоћ инструторки Рада је одпучила да осветли свој
таленат и креативност па је почела да похађа курсеве о сликарству. Опробала се у техникама
акварела, уље на платну, сликање на свили. Најчешћи мотиви на њеним сликама су пејзажи, коњи, портрети. Њене слике су излагане у скпопу групе аутора у кући краља Петра, Скадарлији у
Београду, у Мајданпеку. Свијет боја и лијепих путовања су њена инспирација,
Ако сретнете негдје Раду у природи, видјећете је са корпом пуном љековитих трава, печурака, пољског цвијећа и каменчића необичних облика.
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ПОЕЗИЈА / Е !^ 7

ИЗГУБЉЕНО ЈЕ САМО 0Н0
НЕГА СЕ САМИ ОДРЕКНЕМО...
-51 пдН-ш8 ^ а^ иа Заставниковић, дјевојачко Дракулић, рођена је
31.08.1981. у Бихаћу. Детињство и школске дане провела је у Личком Петровом Селу.
Након „Олује" 1 9 9 5 . године, наставља да живи у Београду. Завршила Је београдску Пословну школу. Једно вријеме борави у Канади, а потом се враћа у Србију, у Београд. Мајка је троје дјеце.

,Личка душ а ” је њена прва збирка поезије издата 2009. године.
Друга књига поезије под називом „Пламен косовске ноћи”, објављена је 2 0 1 1 . године.
Овом приликом објављујемо пјесме из збирке пјесама „Личка душа’ коју је посветила баби Дари и дједу Ђури Дракулић и ,како сама
рече: „За успомену на све оне, који покривени груменом крајишке
зсмље, остадоше да почивају у миру... и свим младима којима
ијекавица тече кроз вене... онима који Лику никада нису упознали,
али по поријеклу њој припадају...да не забораве одакле потичу и да
се поносе...имају са чим...
Љ. Р.

Ж ЛИЦА

На зиду окачена жлица.
Дрвена, руком резбарена.
Кад би могла, плакала би.
Тешка бјеше судбина њена.
Ђед је давног љета направио.
Породица цијела са њом јела.
Успомене и сјећања чува.
дрвена жлица из Петровог села.
У њој личка буква спава,
цицварује и басу вољела.
Прву сам је у торбу ставила.
Није хтјела отићи из села.
Чувам жлицу као суво злато.
И данасје као некад иста.
Кад је држим у рукама мојим,
лице дјечијим сјајем блиста.

да ми душа лакше спава.
Двориште већ не познајем,
ко да није моје било.
Из камења трава ниче,
огњиште се промијенило.
Кућо пуста, мене чекаш.
да ти дођем сваког љета.
Кућо моја, каменита.
на обронку Велебита.

сокол
Кад погледам, еј, Соколе.
кад погледам у висине.
видим Грачац, дивно село.
Личко поље до Удбине.
Лети, лети, сив соколе.
животје трен који мине
Ој, соколе, птицо неба
Слободна освајај даљине.

КУЋ О МОЈА

Кућо моја, шта дочека,
слава без свијеће и госта.
Кућо моја, шта дочека,
пуста у Крајини оста.
Обиђем те тек понекад,
кад ми живот дозвољава.
Обиђем те да се смирим,
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Свуд ћеш наћи комад крува,
Лако ћеш се прехранити.
Да прелетиш Лапац, Плашки,
не могу ти забранити.
Ој, схжоле, поздрави ми
сваки камен, лист у гори,
Ој, схжоле, поручи јој.
душа ме за њом боли.
ш

с у з ј

НОСТАЛГИЈА

Кажите ми, мили моји,
Кад вас питам издалека,
Да л' је Лика исто лијепа?
Да ли ме још увијек чека?
Обећање њој сам дао,
Вратићу се једном кући.
Остах на крају свијета,
Повратак свој сањајући.
Болест неће да ме пусти,
да кренем пут завичаја.
Крај свој жарко тамо желим.
чезнем душом, бићем цијелим.
Заклео сам свогјединца,
да ме једном он пренесе.
Тек тада ћу лежат' миран.
кад у Лику ме однесе.
Лико моја, млад у свијет оде,
Живот цијели у раду прође.
Посљедња је жеља, Лико.
дијете кући да дође!

ПОЕЗИЈА
Ж ЛИЦА

На зиду окачена жлица
Дрвена, руком резбарена.
КаД би могла, плакала би
Тешкабјешесудбинањена.
Ђед је давног љета направио.
Породица цијела са њом јела.
Успомене и сјећања чува.
дрвена жлица из Петровог села.
У њ°ј личка буква спава,
цицвару је и басу вољела.
Прву сам је у торбу ставипа.
Није хтјела отићи из села.
Чувам жлицу као суво злато.
И данас је као некад иста.
Кад је држим у рукама мојим,
лице дјечијим сјајем блиста.

Двориште већ не познајем,
ко да није моје бипо.
Из камења трава ниче,
огњиште се промијенипо.
Кућо пуста, мене чекаш.
да ти дођем сваког љета.
Кућо моја, каменита.
на обронку Велебита.

сокол
Кад погледам, еј, Соколе.
кад погледам у висине.
вцдим Грачац, дивно село.
Личко поље до Удбине.
Лети, лети, сив соколе.
живот је трен који мине
Ој, соколе, птицо неба
Слободна освајај даљине.

КУЋ О МОЈА

Кућо моја, шта дочека,
слава без свијеће и госта.
Кућо моја, шта дочека,
пуста у Крајини оста.
Обиђем те тек понекад,
кад ми живот дозвољава.
Обиђем те да се смирим,
да ми душа лакше спава.

Свуд ћеш наћи комад крува,
Лако ћеш се прехранити.
Да прелетиш Лапац, Плашки,
не могу ти забранити.
Ој, соколе, поздрави ми
сваки камен, лист у гори,
Ој, соколе, поручијој.
душа ме за њом боли.

НОСТАЛГИЈА

Кажите ми, мили моји,
Кад вас питам издапека,
Да л' је Лика исто лијепа?
Да ли ме још увијек чека?
Обећање њој сам дао,
Вратићу се једном кући.
Остах на крају свијета,
Повратак свој сањајући.
Болест неће да ме пусти,
да кренем пут завичаја.
Крај свој жарко тамо желим.
чезнем душом, бићем цијелим
Заклео сам свогјединца,
да ме једном он пренесе.
Тек тада ћу лежат' миран.
кад у Лику ме однесе.
Лико моја, млад у свијет оде,
Живот цијели у раду прође.
Посљедња је жеља, Лико.
дијете кући да дође!
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