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РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ЈЕ ПРВОГ МАЈА ПРОСЛАВИЛА, А СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА СЕ ДАН КАСНИЈЕ У ОКУЧАНИМА МОЛИТВЕНО 
ПРИСЕТИЛА ВОЈНО-ПОЛИЦИЈСКЕ АКЦИЈЕ БЉЕСАК

„ДАН КОЈИ БОЉЕ ДА НИЈЕ НИКАД СВАНУО”

У Храму светог Димитрија у Окучанима 
одржано је другог маја молитвено 
сећање на све страдале у акцији Бљесак 

која се одиграла од 1. до 4. маја 1995. године. 
У акцији која је претходила Олуји, а која 
ће се десити три месеца касније, Хрватска 
је напала и војно заузела простор западне 
Славоније око Пакраца и Окучана који је 

до тада био заштићена зона УН-а у рату 
сукобљених страна. Са тог простора избегло 
је тада око 15.000 становника, а према 
подацима Документационо информационог 
центра Веритас из Београда, са српске стране 
је током Бљеска погинуло или нестало 283 
особе од којих су њих 114 били цивили. 
Међу жртвама је било 56 жена, 75 особа 

старијих од 60 година те осморо деце млађих 
од 14 година. Хрватска војска је четвртог 
маја ушла у Пакрац где су одвојени жене 
и деца од око 1.500 мушкараца који су 
заробљени и одведени у сабирне центре 
у Вараждин, Бјеловар и Пожегу.

- Сваке године у ове дане ми се сећамо 
наших страдалих и избеглих. Већине народа 
које смо познавали овде више нема, а ми 
се трудимо да живимо на овој територији 
најбоље што можемо иако са смањеним 
бројем становништва. Покушавамо некако 
да преживимо у овој тешкој ситуацији и 
кризи. Наша популација је углавном старачко 
становништво. Време повратка је одавно 
завршено, али и даље верујемо у бољу 
будућност. Када сам се  1997. године вратио 
било је то време напетости, али требало је 
наступити пре свега „као човек” . Веровао 
сам тада да ће се већи број становништва 
вратити на земљу својих предака и наставити 
нормалан живот, али нажалост то се није 
догодило – каже Зоран Прерадовић из 
Окучана.  

Пакрачко-славонска епархија већ 
годинама одржава молитвено обележавање 
Бљеска. Раније је то било по храмовима 
широм епархије, а последњих осам година 
централно окупљање се организује у Цркви 
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светог Димитрија у Окучанима. Тако је било и 
ове године када је литургију служио епископ 
пакрачко-славонски Јован уз саслужење 
свештенства ове епархије. Након литургије 
обављен је и помен страдалима код споменика 
жртвама у порти цркве постављеног на ово 
место у новембру 2019. године.

- Обележавамо дан страдања, дан туге, 
дан који боље да никад није свануо. Тај дан 
се на све страдале у последњем рату додало 
још жртава. Народ који из ових крајева није 
отишао ни у Другом светском рату, у овом 
је рату напустио своја огњишта у великом 
свом делу. То су небеска огњишта и вечна 
огњишта, она која смо ми посадили овде 
вековима, која овде чувају велике светиње. 
Међу њима је највећа наша светиња уз 
Косово, а то је Јасеновац. Стога ове светиње 
и овај народ овде који живи није сам – 
рекао је у својој беседи пред спомеником 
владика Јован.

Бљесак је у потпуности  и трајно променио 
етничку слику западне Славоније па тако 
у самим Окучанима, где су Срби пре рата 
чинили двотрећинску већину данас не чине ни 
петину становништва. Неке ствари ипак иду 
набоље па се тако и на самом овогодишњем 
сећању окупио велики број људи што раније 
није био случај. 

- Заједно са нашим парохом Драганом 
Антонићем и са нашим владиком који нам је 
ослонац у свему, као и са нашим партнерима 
из Српског народног већа трудимо се да 
живот овде побољшамо. Већ је девета 
година како смо у школи увели модел 
Ц у оквиру којега се учи српски језик и 
православна веронаука. Тренутно око 
тридесетак деце учи српски језик. Нашим 
радом обновили смо и цркву која је једна од 

наших светиња на овом простору. Тренутно 
градимо и Свеотсавски дом који ће бити 
место окупљања Срба из Окучана у којем 
се надам да ћемо прославити овогодишњу 
храмовну славу – истиче заменик начелника 
општине Окучани из реда припадника српске 
заједнице Синиша Мартиновић. 

Молитвеном сећању у Окучанима при-
суствовали су су и представници политичког и 
друштвеног живота Срба са простора Славоније 
међу којима и заменик жупана Пожешко-
славонске жупаније Никола Ивановић и 
председник Већа српске националне мањине 
Бродско-посавске жупаније Душан Ногић, 
а присуствовали су и председник СНВ-а и 
СДСС-а Милорад Пуповац те Генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар 
Накић чије јурисдикционо подручје обухвата 

и овај крај.
- Порука државе Србије је да српски 

народ остаје на својим огњиштима 
која су њихова вековима. Република 
Србија ће у оквиру својих могућности 
помоћи овоме народу. Неке кораке смо 
већ предузели, донирали смо лаптоп, 
телевизор и два мобилна телефона за 
рад српских институција овде. Помоћ ће 
убудуће ићи и у другим сферама. Ово ми 
је трећи боравак у Окучанима. Људи су 
одавде отишли или због рата или касније 
у потрази за бољим животом, али радује 
ме кад видим да има и младих људи који 
обнављају и граде на овом простору – 
говори генерални конзул Накић.

И У МЕДАРИМА СЕ ПРИСЕТИЛИ 
ЖРТАВА

Након што је првог дана акције Бљесак 
Хрватска војска ушла у Медаре почињен 
је масакр над 22 становника, од којих је 
било једанаест жена и троје малолетне 
деце. Хрватска војска ушла је у Медаре 
из правца Нове Градишке и села Машић и 
недалеко од пункта војника УНПРОФОР-а 
ишла од куће до куће и убијала сваког кога 
је у тим кућама на улазу у село пронашла. У 
јавности је најпознатија породица Вуковић 
чијих је седам чланова тада убијено , а 
међу њима масакрирана су и деца од 
седам, осам и једанаест година старости. 
У парохијском дому у Медарима помен је 
ове године другог маја служио протојереј-
ставрофор Лука Босанац, а након тога 
окупљени су се присетили страдалих 
код спомен крста у дворишту.

Никола МИЛОЈЕВИЋ
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СЕЋАЊЕ НА 77. ГОДИШЊИЦУ ПРОБОЈА ЈАСЕНОВАЧКИХ ЛОГОРАША ОДРЖАНО ЈЕ 21. АПРИЛА У МЛАКИ КРАЈ ЈАСЕНОВЦА И 
У МАНАСТИРУ ЈАСЕНОВАЦ

МОЛИТВЕНО СЕЋАЊЕ НА ЈАСЕНОВАЧКЕ ЛОГОРАШЕ

Службу за упокојене у цркви Светог 
пророка Илије предводио је епископ 
Пакрачко-славонски Јован уз саслужење 

свештеника и ђакона из епархије. Након 
литургије, испред храма је освештан 
славски колач у помен Светих новомученика 
јасеновачких.

– Управо сада док смо ми овде окупљени 
један велики чин се збива и то желим посебно 
да нагласим. У Београду се открива споменик 
на обали код концентрационог логора Старо 
Сајмиште кроз који су прошли, нажалост, 
и многи одавде из Млаке у лето 1942. 
године. Тамо се та обала назива Обалом 

јасеновачких жртава. По први пут после 
77 година од рата, Београд је добио име 
Јасеновац. Ми смо донедавно говорили 
како је могуће да се оде у Јерусалим и 
тамо да пише Јасеновац, а да не пише у 
Београду, и ево данашњега дана и Београд 
је добио своје обележје, своје знамење, 
Обалу јасеновачких жртава, наравно на 
месту где су многа тела јасеновачких жртава 
допливала, а у лето 1942. године безбројно 
робље јасеновачко је било смештено у Старо 
Сајмиште, зато што је Јасеновац био премали 
за све Козарчане и Козарчанке који су узети 
у робље – рекао је у беседи окупљенима 
владика Јован.

„ЈАСЕНОВАЦ ЈЕ НАШЕ НОВО КОСОВО”

Поздравио је епископ пакрачко-славонски, 
овим путем, присутне Бањалучане и 
Бањалучанке и рекао да тај град већ одавно 
има и трг и споменик Јасеновцу, као и Ниш.

– Ако Бог да, да сваки наш град, свако 
наше место има улицу Јасеновачких жртава 
јер ако је то наше ново Косово, онда како 
ћемо ми доказати да је то наше ново Косово. 
Како ћемо ми доказати да је то догађај од 
таквог значења за наш народ ако му нема 
спомена? У старини се говорило: „Немамо ни 
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гроба, ни мрамора“, а ако гроба ни мрамора 
нема у сваком нашем месту, како ћемо онда 
доказати да је Јасеновац наше ново Косово? 
То је грдно судилиште са кога се све боље 
види и овај братоубилачки рат у Украјини 
се, нажалост, види, прво као братоубилачки 
рат који је неко покренуо за 30 сребрника. 
Толико стоји иза свега и рука видљива. Знамо 
јер смо, нажалост, гледали овде у истом 
братоубилачком рату – истакао је епископ.

После Млаке свештенство и присутни 
народ посетили су манастир Јасеновац где 
је служен помен свим невино страдалим 
жртвама испред споменика руско-српског 
пријатељства који је симболика страдања 
ова два народа у Другом светском рату. 
Литургији у Млаки и помену у Јасеновцу 
присуствовали су многи високи узваници 
из Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине.

– Треба од сећања да се направи 
општедруштвена свест о томе какав је 
био усташки режим, какав је злочин остао 
и какав је злочин почињен припадницима 
српскога, јеврејскога и ромскога народа као 
и према антифашистима. Зато смо данас 
почели обилазити сва места страдања која 
годинама није нико обилазио као што је 
један од првих логора у овом комплексу, 
а то је логор Крапје где постоји спомен-
обележје, али је оштећено. Постоје две 
масовне гробнице на којима су нестали 
или су оштећени натписи или је оштећен 
споменик који је подигнут људима који су 
ту страдали. Имали смо састанак са Владом 
и договорили акцијски план за обнову и 
за унапређење целога простора бившег 
усташког логора Јасеновац и говорили смо 
о томе како и на који начин приступити 
санкционисању оних који славе тај режим 
и који наступају са усташким поздравом „За 

дом спремни“ у различитим приликама и 
који умањују или негирају жртве тог режима 
– изјавио је председник Српског народног 
већа Милорад Пуповац.

742 ОСОБЕ ИЗ МЛАКЕ УБИЈЕНЕ У ЛОГОРИМА 
ЈАСЕНОВАЦ И СТАРА ГРАДИШКА

Према подацима ЈУСП Јасеновац, до 
сада су утврђени подаци за 742 особе 
из Млаке убијене у логорима Јасеновац 
и Стара Градишка. У Млаки је утврђено 
пет масовних гробница од којих су две 
обележене. Уређене масовне гробнице 
налазе се на локалитетима Мали Чанак и 
Стрмац и до њих воде бетонске стазе. На 
пољске радове усташе су 1941. године одвели 
прве затворенике логора Јасеновац који су 

убијани по завршетку радова. Мештани 
Млаке су у априлу 1942. године депортовани 
у логоре Јасеновац и Стара Градишка, одакле 
су мушкарци преко Сајмишта одведени на 
присилни рад у Трећи Рајх, а жене и деца 
су распоређени као радна снага на сеоска 
имања по Славонији.

– Наук нам је да се то што је било 
више никада не понови, ни Јасеновац, ни 
Пребиловци, ни Градишка, ни „Бљесак“, ни 
„Олуја“, ни страдање нашег народа на Косову 
и Метохији. Заборавити не смемо и морамо 
ићи даље, али увек се морамо сећати на 
те жртве, поклонити се страдању где је и 
много деце побијено, као и недужних жена, 
стараца и свих оних који су само својим 
животом, нечињењем ништа лоше страдали 
на овом подручју. Исто тако, Република 
Србија је окренута ка миру, просперитету, 
заједничком животу са свим комшијама у 
окружењу и ми желимо само добро, желимо 
да идемо напред, да стварамо и то је оно 
што је мотив свих нас и желимо да шаљемо 
поруку мира јер ако имамо мир и здравље, 
онда можемо све да учинимо. Хоћемо, 
можемо и идемо даље заједно – поручио 
је начелник јужнобачког управног округа 
Милан Новаковић који је на обележавање 
помена дошао са још четири начелника 
управних округа из Србије.

Дана 22. априла 1945. око 600 исцрпљених 
јасеновачких логораша одлучило се за пробој 
из овог усташког логора смрти. Њих 300 
је у томе и успело, а једна од последица 
пробоја, на одређени начин, јесте и гашење 
логора Јасеновац. 

                
   Душан Велимировић
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НАЈАВЉЕНО ЈЕ УКИДАЊЕ БРОЈНИХ ПРОГРАМА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ШИРОМ ХРВАТСКЕ МЕЂУ КОЈИМА И НЕКОЛИКО ЊИХ 
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧНОМ ПИСМУ У ВУКОВАРУ

НЕЗАКОНИТА И НЕУТЕМЉЕНА ОДЛУКА ДА СЕ 
УКИНУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ПРОГРАМИ НА СРПСКОМ

Министарство науке и образовања 
Републике Хрватске недавно је упутило 
у јавну расправу предлог структуре 

уписа ученика у прве разреде средњих школа 
у склопу којег је предвиђено укидање бројних 
програма средњих школа широм Хрватске 
што изазива велико незадовољство међу 
запосленима и бројне негативне коментаре 
на предлог. На проблем је недавно у Сабору 
прва указала заступница СДСС-а Драгана 
Јецков која је прозвала министра науке и 
образовања Радована Фукса. 

Она је у свом обраћању посебно 
апострофирала проблем што је овај 
предлог обухватио и Средњу струковну 
школу Марко Бабић у Вуковару и наставу 
на српском језику и ћириличном писму. За 
ову школу је предвиђено укидање занимања 
конобар, месар, туристичко-хотелијерски 
комерцијалиста и сластичар које су ученици 
ранијих година уписивали.

- У питању су занимања која су врло 
тражена и преко потребна на тржишту рада 
имајући у виду значај туризма за Републику 
Хрватску. Клуб заступника СДСС-а је овим 

предлогом веома незадовољан јер о праву 
мањина на образовање на свом језику и 
писму говоре бројни позитивни прописи, 
али и међународни документи као што су 
Оквирна конвенција за заштиту националних 
мањина и Европска повеља о регионалним 
језицима Већа Европе. Закон о правима 
националних мањина Хрватске је врло јасан 
и прописује да школске установе са наставом 
на језику и писму националних мањина могу 
оснивати и проводити наставу и за мањи 
број ученика од оног који је прописан за 
школске установе – сматра заступница Јецков

Она је о овој теми говорила и у свом 
слободном говору у Сабору 28. априла те 
позвала надлежне да још једном преиспитају 
овакве „незаконите и тржиштем рада 
неутемељене одлуке“ те подсетила на одлуку 
Уставног суда из 1999. године када је укинута 
једна одлука Министарства образовања 
која је била на овом трагу. 

- Тада је речено да би организовање 
наставе са најмање 10 ученика за одељења 
за припаднике националних мањина довело 
практично, не само до ограничавања, већ до 

потпуног ускраћивања права припадницима 
мањине на образовање на свом језику и 
писму. Данас, неких 22 године касније, 
прихваћање приједлога структуре уписа 
какав је у Вуковару, али и у другим дијеловима 
Хрватске министарство правда потребом 
рационализације, односно оптимизације. У 
једну руку можемо да разумемо једнострано 
и самовољно поступање руководства 
вуковарске школе, али истовремено не 
можемо и не смемо прихватити овакво 
поступање министарства. Позивам све 
директоре да се укључе у јавну расправу 
и дају своје коментаре у овој теме – рекла 
је у Сабору Драгана Јецков. 

КА КО Ј Е ДО Ш Л О ДО П О КУ Ш А Ј А 
УКИДАЊА СМЕРОВА НА СРПСКОМ 
ЈЕЗИКУ?

Министарство науке и образовања у 
свом предлогу жели да рационализује, 
односно смањи број занимања у школама 
широм Хрватске. Када је у питању Струковна 
школа Бабић у Вуковару у Министарству су 
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предложили смањење планираног уписа 
ученика на 10 програма и 137 предвиђених 
ученика у првим разредима у односу на 15 
струковних занимања и 193 ученика колико 
је школа првобитно планирала. 

Из саме школе су због тога предложили 
укидање споменута четири програма на 
српском језику уз занимање техничар 
нутрициониста на хрватском језику. Овај 
предлог одобрила је и Вуковарско-сремска 
жупанија као оснивач и он се нашао поново 
пред Министартвом на коначној одлуци. 

У одговору на упит Јутарњег листа из 
Министарства тврде да је „евидентно да 
школа планира превише разредних одељења 
и различитих програма за које ученици не 
показују интересовање, а ни ученика који 
завршавају 8. разред“ те додају да сличан 
проблем имају у Техничка школа Никола 
Тесла у Вуковару те Средња школа Даљ 
у којима се такође настава изводи и на 
српском језику и ћириличном писму. 

ДИРЕКТОР: „БИЛО ЈЕ СИТУАЦИЈА ДА 
ИМАМО САМО ЈЕДНОГ У ЧЕНИКА У 
РАЗРЕДУ“

Струковну школу у Вуковару тренутно 
похађа 240 ученика од којих њих 67 иде 
на наставу на српском језику и ћириличном 
писму. Према подацима Министарства 
науке и образовања заиста је најмање 
њих у смеровима која школа сад жели 
да укине. Само су по три туристичко-
хотелијерска комерцијалиста и конобара 
те по два сластичара и месара. За мишљење 
и образложење питали смо и директора 

Струковне школе Марко Бабић Рудолфа 
Томића који је на тој позицији годину и 
по дана.

- Ради се о томе да ове смерове деца 
не уписују или једну годину упише неко па 
другу не упише нико. Желим да доведем 
школу у ред што раније није био случај. Код 
нас је до сада била ситуација да професор 
има једног ученика па тај ученик не дође 
на наставу и онда професор седи и не ради 
ништа. То не желим у овој школи. Већ су 
се и раније гасила занимања, али сада се 
буне неки од колега иако ја тврдим да ће и 

након овога сви запослени остати у својој 
норми часова. Сада се у јавности износи 
да ја желим да укинем српску смену што 
апсолутно није истина – тврди директор 
и додаје да је он лично у овој ситуацији 
за модел Б образовања према којем би се 
одређени предмети слушали на српском 
језику, а одређени на хрватском заједно са 
децом која похађају наставу на хрватском 
језику. 

- Раније смо имали састанке и са 
представницима жупаније и са представницима 
српске заједнице и ја сам тада предложио да 
деца иду по моделу Ц, а уствари сада мислим 
да би модел Б био најбољи у овом нашем 
случају. Моја је жеља била да када будемо 
уводили нова занимања деца иду заједно. 
Прошле године смо правили дане отворених 
врата десет дана за ученике основних школа 
из околних села и организовали аутобусе. 
Нажалост школе из српских села се нису 
одазвале и ја не знам зашто, а претпостављам 
да је то због мојих изјава да желим да деца 
иду заједно у појединим занимањима где је 
слаб упис – истиче директор Томић. 

Реланост је да је становника па тако 
и деце у Вуковару и околини из године у 
годину све мањи па је ова школа од 800 
ученика пре двадесетак година спала на 240. 
Са друге стране закони Хрватске прописују 
да је чак и један ученик довољан да постоји 
смер у мањинској настави. На министарству 
је сад да донесе коначну одлуку о томе могу 
ли се ови смерови укинути. 

Никола МИЛОЈЕВИЋ

Драгана Јецков

Рудолф Томић



8 4. 5.2022. / ИЗВОР 292АКТУЕЛНО

ОПШТИНА НУШТАР ОБЕЋАЛА СРЕДСТВА 
И ПРОСТОРИЈЕ ЗА РАД МАЊИНСКОГ ВЕЋА

ПРЕДСТАВНИЦИ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ ЖУПАНИЈЕ ПОСЕТИЛИ СУ ОПШТИНУ НУШТАР ГДЕ СУ СА 
НАЧЕЛНИКОМ РАЗОВАРАЛИ О ПОЛОЖАЈУ СРБА СА ОВОГ ПОДРУЧЈА

ДОСАДАШЊА САБОРСКА ЗАСТУПНИЦА САМОСТАЛНЕ ДЕМОКРАТСКЕ СРПСКЕ СТРАНКЕ АЊА ШИМПРАГА ИЗАБРАНА ЈЕ ЗА 
НОВУ ПОТПРЕДСЕДНИЦУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

АЊА ШИМПРАГА НОВА ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

У оквиру посета општинама и градовима са 
подручја Вуковарско-сремске жупаније у 
којима организовано ради и делује српска 

заједница, заменик жупана Вуковарско-сремске 
жупаније Срђан Јеремић, председник и секретар 
Већа српске националне мањине ВСЖ Светислав 
Микеревић и Душан Латас у пратњи председника 
Већа српске националне мањине општине Нуштар 
Миленка Лукића посетили су општину Нуштар и 
састали се са начелником ове општине Хрвојем 
Дриновцем.

Састанак је одржан 26. априла, а разговарало 
се о положају и потребама становника српске 
националности на подручју ове општине који 
су махом настањени у насељу Маринци.

Кроз разговор је договорено да ће општина 
Нуштар издвојити средства за санацију православне 
цркве, ограђивање гробља, изградњу надстрешнице 
и паркинга на истом, асфалтирање прилаза гробљу 
као и санацију православне капеле. Такође, 
договорено је да ће општина обезбедити простор 
за рад мањинског већа у згради Друштвеног 
дома у Маринцима те помоћи код обележавања 
одређених црквених празника.

По речима начелника Хрвоја Дриновца, 
општина је осигурала средства за рад мањинског 
већа за текућу годину. Заменик жупана Срђан 
Јеремић је истакао задовољство састанком као 
и оним што је на њему договорено те похвалио 
досадашњу сарадњу општине и представника 
локалне српске заједнице.

Рекао је да ће он и представници жупанијског 
већа српске националне мањине ускоро доћи у 
просторије које ће бити додељене на кориштење 
српском мањинском већу општине Нуштар како 
би обишли локације које је потребно санирати, 
али и са циљем разговора са осталим члановима 
овог мањинског већа.

У сабору Републике Хрватске данас се 
гласало о новим члановима Владе. 
Поверење заступника добили су 

нови министар привреде Давор Филиповић, 
пензионог система и рада Марин Пилетић 
као и потпредседница Владе Ања Шимпрага.

За Шимпрагино именовање гласало је 
77 од укупно 128 присутних заступника. 
Пре самог гласања неколико заступника 
из десно оријентисаних странака позивало 
се да се не гласа за њу.

Ања Шимпрага је овим путем постала 
и најмлађа чланица кабинета премијера 
Андреја Пленковића. Рођена је 23.07.1987. 
године у Книну, а на Агрономском факултету 
у Загребу стекла је звање магистра 
агрономије. Пре саборског мандата, у којем 
је заменила досадашњег потпредседника 
Владе Бориса Милошевића, била је заменица 
шибенско-книнског жупана. У Сабору ће 

се памтити њен говор када је подсетила 
на ратне страхоте које је доживела као 
дете приликом бегства из Книна за време 
„Олује“.

На месту потпредседника Владе 
Републике Хрватске, Ања Шимпрага је 

заменила Бориса Милошевића, Давор 
Филиповић је заменио досадашњег министра 
привреде Томислава Ћорића, док је Марин 
Пилетић заменио Јосипа Аладровића на месту 
министра рада, пензионог система, породице 
и социјалне политике.
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МЛАДИ БРОЈНИМ АКТИВНОСТИМА ОБОГАЋУЈУ ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ СРБА
НА ПОДРУЧЈУ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ И ОСЈЕЧКО-БАРАЊСКЕ ЖУПАНИЈЕ ОД 2019. ГОДИНЕ ДЕЛУЈЕ АКАДЕМСКО УДРУЖЕЊЕ 
СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ ЈОСИФ РУЊАНИН КОЈЕ ОКУПЉА МЛАДЕ ВИСОКО ОБРАЗОВАНЕ ПРИПАДНИКЕ СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Академско удружење српске омладине 
Јосиф Руњанин основано је са циљем 
промовисања демократских тековина, 

људских права и права младих као и информисање 
уз активно подстицање друштвеног и социјалног 
предузетништва, волонтерства и пружање 
услуга социјално осетљивим групама људи. 
Председница овог удружења Марија Андријин 
каже да су до сада све активности организоване 
са циљем повезивања младих и академски 
образованих припадника српске заједнице. 
Спортске активности и хуманитарни рад добар 
су темељ за дружење са корисним ефектима 
за заједницу.

– Имамо преко 30 чланова и у будућности 
планирамо одређене активности које ће, сигурна 
сам, утицати и на увећање тог броја. Самим 
тим што промовишемо наше удружење број 
чланова расте, увек се неко придружи, увек 
неко и одустане, али смо задовољни и надамо 
се да ћемо се што чешће окупљати јер нам је 
то и крајњи циљ. Активности попут баскета 
и стендап комедија које су у плану изазивају 
велики интерес младих, а жеља нам је да се 
повежемо и са другим удружењима – изјавила 
је Марија Андријин.

Ова организација младих од свог оснивања 
5. јула 2019. године делује на подручју две 
источне жупаније Вуковарско-сремске и Осјечко-
барањске, али хуманитарне активности немају 
границе тако су до сада деловали и на другим 
подручјима Хрватске.

- Организовали смо и хуманитарну акцију 
када смо донирали лаптоп и слаткише једној 
великој породици из Угљеша. То је било 
једно прелепо дружење са њима када смо 
их нас неколицина посетили и било нам је 

стварно занимљиво видети како функционише 
породица са петнаестак чланова. Такође смо 
након земљотреса на Банији ишли помоћи на 
то подручје. Било нам је то и задовољство и 
обавеза, успели смо у кратком периоду сакупити 
људе. Били смо неколико дана тамо, али смо 
и након тога имали још хуманитарних акција 
са Омладинском мрежом Срба у Хрватској 
где смо у складишту које је кориштено након 
земљотреса разврставали прикупљену робу – 
прича потпредседник удружења Јосиф Руњанин 
Душан Велимировић.

БАСКЕТ ОКУПЉА И ПОВЕЗУЈЕ МЛАДЕ 
ШИРОМ ХРВАТСКЕ

Окупљање на спортским теренима под 
називом „Изађимо на игралишта“ идеја је 

која је заживела током периода затварања 
узрокованог епидемијом корона вируса. Након 
зимске паузе прво овогодишње дружење испод 
коша одржано је у Бијелом Брду.

- Прва идеја је била да направимо нешто 
без новаца, то је био баскет и сада смо већ 
обишли десетак села и град Бели Манастир, ту 
нам је циљ био да се оживе места која немају 
некакав активан баскет. Кренули смо то када је 
почело прво затварање, видео сам да су тада 
млади почели да излазе на улице и игралишта 
да играју баскет, што је већ давно изумрло у 
нашем крају. Највећи одазив био је прошли 
пут у Бијелом Брду – рекао је Велимировић.

Извештајна скупштина Академског удружења 
српске омладине Јосиф Руњанин одржана је 
27. априла у Даљу где су осим претходног 
периода разматрани и нови планови који би 
активирали и повезали младе академце.

- План удружења је да у сарадњи са Српским 
демократским форумом 28. маја организујемо 
акцију радног назива „Баскет за Банију“. То је 
пре свега хуманитарна акција са циљем да се 
обнове кошеви у месту Двор. То ће пре свега 
бити дружење српске омладине, али и свих 
осталих који желе да се прикључе. Играће се 
баскет 3 на 3, свака екипа може имати три 
плус једног додатног члана, биће ту и хране 
и пића, све оно што млади воле и желе. Тако 
да овим путем позивам све да дођу – истиче 
потпредседник Душан Велимировић.

Ова акција организује се у Двору, општини 
са већинским српским становништвом где према 
попису из 2021. године живи 3.044 становника.

Јадранка ЈАЋИМОВИЋ-ИВАН  
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ДВА ПРЕОСТАЛА СВЕДОКА ПРАВОСЛАВЉА У СЕЛУ ДАБАР

У СЕЛУ ДАБАР, СМЕШТЕНОМ НА ГОТОВО ПОДЈЕДНАКОЈ УДАЉЕНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДОВА ВРЛИКЕ И СИЊА, УЗ САМУ ОБАЛУ 
ЈЕЗЕРА ПЕРУ ЧА, ТАМО ГДЕ ДАНАС РЕТКО КО, ИЗУЗЕВ ПУТНИКА НАМЕРНИКА, С ЛУ ЧАЈНО СВРАТИ, ПОСТОЈЕ ДВА ВЕРНА 
СВЕДОКА ПРАВОСЛАВЉА КОЈИ, СЛОБОДНО МОЖЕМО ТАКО РЕЋИ, ПРКОСЕ ВЕКОВИМА И СВИМ НЕДАЋАМА; ПОРУШЕНИ 
ХРАМ И ЖИВА БАКА МИЛИЦА

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. До прецизних 
података о години изградње храма нисмо 
успели доћи, али усмено предање каже да 
је цркву, шездесетих година прошлог века, 
сазидао рођени брат угледног сплитског 
пароха протојереја-ставрофора Марка 
Плавше, родом из Дабра. Обојица браће 
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 њих је живот дало 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 стогодишња 

Милица Стојанац, једина преостала српкиња 
у селу Дабар. Одмах на почетку каже нам 
Милица како је: „загазила у стоту”, али 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 уписали 
датум рођења. Тако је тада било, требало 
је дуг пут на ноге прећи и времена наћи за 
дете уписати у књиге. Снегови су велики 
падали 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. Памти Милица добро и своје одрастање, 
родитеље, браћу и сестре који одавно више 
нису међу живима. 

Мати је родила једанаесторо деце, али 
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 морали 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 чували. Ако их изгубиш, кући 
не долази док их не нађеш, макар морао 
и ноћити вани – присећа се Милица свог 
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одрастања. 
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 нису је 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 му је 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 везала, 
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”. 

РАТ ОДНЕО НАЈСТАРИЈЕГ СИНА

Са свим тешкоћама, мукама и недаћама, 
храбро се носила, никада одустајала, никоме 

се жалила , никада роптала 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 изникли 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 слушалицама 
(мислећи на уши) батерије слабе. Не могу 
се на то жалити, 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 Милица, задовољна што 
ипак може да сама о себи 
брине, и ручак скува и воде 
из подрума донесе. 

ЖИВОТНИХ МУДРОСТИ У 
СТАРОСТИ ИМА НА ПРЕТЕК

На шаљивим досеткама, 
бројним анегдотама, народним 
приповеткама, пословицама 
и  поукама животним, 

позавидели би јој и они са највишим дипломама. 
Њено школовање трајало је свега осам дана, 
током којих је научила читати на оба писма 
док јој 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. 

И 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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ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ СК Д „ПРОСВЈЕТА”, ПОДОДБОР ОСИЈЕК, ЗДЕНКОМ ЧИКАРОМ

БРОЈНИ РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ

На челу Просвјетиног пододбора у 
Осијеку Зденко Чикара налази се 
четири године, а члан овог друштва 

је од јануара 1998. године. Последњих 
година овај пододбор препознатљив је по 
бројним активностима током године којих би 
свакако било и више да није било забране 
окупљања током претходне две године 
због објављене пандемије коронавируса. 

Пододбор Просвјете има низ активности 
током ове године поготово након 
побољшања епидемиолошке ситуације 
што је омогућило да се интензивира рад 
самог пододбора. Колико сте задовољни 
учињеним до сада за ова четири месеца 
у 2022. години?

- На крају четвртог месеца ми смо као 
домаћини приредили десет програма, а 
још на три програма су учествовали наши 
чланови тако да можемо рачунати да смо 
имали укупно 13 одржаних програма до 
сада. То је доста добро, епидемиолошка 
ситуација нам иде на руку за разлику од 
прошле године и очекујемо да ће тако и 
остати и да ћемо и остатак године радити 
у истом темпу.

До сад сте конципирали свој рад на 
одређеним промоцијама, предавањима, 
изложбама и сличним програмима, међутим 
однедавно сте формирали још две секције 

унутар пододбора.

- Што се тиче секција, оно што је тренутно 
можда најзначајније, ми смо практично у 
фебруару кренули са ликовном секцијом. До 
сада смо имали окупљања једном месечно 
и то се показало као добро, постоји доста 
добар интерес, како код одраслих тако и 
код деце који би се учланили и укључили 
у рад. У наредном периоду планирамо да 
повећамо број окупљања и радионица да 

то можда буде и једном недељно. Такође, 
већ дуже време унутар пододбора делује и 
музичка секција коју води Јелена Ајдуковић, 
док је водитељ ликовне секције Наташа 
Вукадиновић.

Готово највећи проблем у раду под-
одбора је простор. Већ дужи низ година 
радите у свом старом простору који сада већ 
тешко може да задовољи ваше захтеве и 
потребе. Ускоро се очекује почетак радова 
на изградњи Српског културног центра у 
Осијеку. Да ли ће и Просвјетин пододбор 
имати свој простор тамо?

- На више места сам истицао да 
ми радимо у доста скромним и не баш 
адекватним условима и стварно нам је 
потребан један бољи и одговарајући 
простор. У том смислу једва чекамо да 
крене изградња Српског културног центра 
у Осијеку, што очекујемо сваким даном. 
То би био један простор са приземљем и 
спратом и, што је јако важно, у том горњем 
делу била би једна мултифункционална 
дворана, преко сто квадрата величине, са 
неких 60 до 70 места, док би у доњем делу 
биле просторије које би користиле српске 
организације и институције у Осијеку, па 
тако о Просвјетин пододбор. 

Ваш пододбор биће укључен и у програм 
Дана културе Србе источне Славоније, 
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Барање и западног Срема. У ком периоду 
ће бити одржана ова манифестација и 
којег програма ће ваш пододбор бити 
домаћин?

- Ова манифестација, 25. Дани културе 
Срба источне Славоније, Барање и западног 
Срема, почиње 13. маја у Белом Манастиру, 
а у склопу тога ми ћемо бити домаћини 
песничких сусрета, док се програм завршава 
5. јуна у Вуковару. Песнички сусрети у 
нашим просторијама биће одржани 14. маја.

Ако говоримо о плану за други део 
године шта бисте издвојили од планираних 
програмских активности?

- Ми смо сад на неких мање од пола 
планираних програма. Велики и значајан 
програм организујемо 4. јуна када ћемо 
озваничити сарадњу са Матицом српском, 
а тим поводом одржаћемо и промоцију 
зборника научних радова са једног научног 
скупа у Новом Саду. Свакако то ће бити 
наш најзначајнији програм у овој години. 
Потом ћемо преко лета направити малу 
паузу, а онда од јесени очекује нас још 
низ других програма које смо планирали 
да реализујемо. 

Када је сарадња са другим организа-
цијама и институцијама у питању шта бисте 
на том плану издвојили? ПРОГРАМ 25. ДАНА КУЛТУРЕ СРБА 

ЗА ИСТОЧНЕ СЛАВОНИЈЕ, БАРАЊЕ 
И ЗАПАДНОГ СРЕМАРЕАЛИЗОВАНИ 
ПРОГРАМИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „БРАНИМИР КУРУЦИЋ”
СКД „„Просвјета”” Загреб и њен Координациони одбор за источну Славонију, Барању 

и западни Срем из Вуковара расписао је конкурс за доделу Годишње награде „Бранимир 
Куруцић”. Предлагачи могу да буду пододбори и појединци, чланови СКД „Просвјета” у 
саставу, односно са подручја на ком делује Координациони одбор за источну Славонију, 
Барању и западни Срем, те Ансамбл народних игара СКД „Просвјета”, а кандидати за 
годишњу награду могу бити појединци, чланови пододбора СКД „Просвјета” с подручја 
источне Славоније, Барање и западног Срема; пододбори, секције и ансамбли у саставу 
Координационог одбора за источну Славонију, Барању и западни Срем; појединци који 
потичу из ових крајева, а који су постигли одређене резултате на подручју културе или 
допринели развоју културе у овим крајевима; појединци који не потичу из ових крајева, 
али су на овом подручју постигли одређене резултате и тако допринели развоју културе 
у овим крајевима.

Предложени кандидат треба да има остварене резултате протеклих година из сценске 
уметности, музичке уметности, књижевно-језичке уметности, ликовне уметности и вајарства, 
филмске уметности или неког другог подручја значајног за културни развој области.

Предлоге за Годишњу награду уз детаљно образложење предлагача треба доставити  
на  е-маил  адресу: spopac@gmail.com

Рок за доставу предлога је од 01.05.2022 г. до 13.05.2022 године. Предлози без детаљног 
образложења и они пристигли након наведеног датума неће бити уважени.

ОТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ – 14. мај 2022, 
Бели Манастир, 19 часова.
ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ – 15. мај 2022, Осијек, 19 
часова.
РЕЦИТАТОРИ – 20. мај 2022, Јагодњак, 19 
часова.
ЛИТЕРАРЦИ – 27. мај 2022, Борово, 19 часова.
ДРАМСКО ВЕЧЕ – 28. мај 2022, Маркушица, 
19 часова.
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА -28/29. мај 2022, Вуковар, 
целодневно
СМОТРА ФОЛКЛОРА – 4. јун 2022, Пачетин, 
19  часова.
СЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ – 
5.јун 2022, Вуковар, 19 часова

- Најбољу сарадњу имамо са нашом 
Српском православном црквеном општином 
у Осијеку и нашим протом Александром 
Ђурановићем. До сада смо организовали 
неке заједничке програме, у одређеним 
моментима користимо црквену салу за неке 
од наших значајнијих програма где нам је 
потребан неки адекватнији простор. Исто 
тако имамо одличну сарадњу са централом у 
Загребу и секретаром Просвјете Слободаном 
Живковићем, а поред тога имамо добру 
сарадњу и са Српским културним центром 
из Вуковара који нам је добра веза и за 
реализацију неких наших програма. 

На одређен начин постали сте и 
дистрибутер наших новина Извор и то 
на Вашу личну иницијативу. Како је дошло 
до тога?

- Прво и основно ја волим да читам Извор, 
сматрам да је доста прихватљив за широки 
круг читалаца. У њему су многе теме које 
су прилагођене сваком и које људи могу 
да схвате и занимају их. Ја сам преузео 
не само дистрибуцију за наш пододбор 
у Осијеку него исто тако одређен број 
примерака односим у нашу цркву, затим у 
Валпово, Доњи Михољац, Чепин, а кад ми 
се приватно укаже прилика често новине 
односим и у Лику као и у Београд желећи 
да што више људи дође до тих новина. 
Видим да их људи прихватају и читају па 
ми је то и нека лична сатисфакција. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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НЕШТО ДРУГАЧИЈА ПРОСЛАВА ПРВОГ МАЈА
СРПСКО СТАНОВНИШТВО ИЗ ГОРСКОГ КОТАРА ПРОСЛАВИЛО ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА ПАЛЕЊЕМ ПРВОМАЈСКИХ 
КРЕСОВА И СВИРАЊЕМ ТРАДИЦИОНАЛНИХ БУДНИЦА

Широм света људи за Први мај одлазе са 
породицом или пријатељима у природу 
и на тај начин користе слободан дан. 

Прекрасна природа је управо оно што краси 
Горски котар, крај благословљен планинама, 
шумама и језерима. Мештани Моравица, Гомирја 
и Љубошине славе Међународни празник рада 
на нешто другачији начин од комшилука. Наиме, 
на неколико локација у овим местима запаљени 
су првомајски кресови.

- Ово се све одвија у склопу пројекта „Култура 
и традиција Срба у Горском котару”  чији су 
носиоци Просвјетини пододбори из Гомирја 
и Моравица. Паљење кресова је традиција 
коју негујемо већ деценијама. Скупљамо хрпу 
грана и дрвећа и палимо уочи Првог маја. 
Сарадњом између институција са српским 
предзнаком са овог подручја дошло је до нешто 
масовније организације ове године па се због 
тога одазвао и велики број мештана. Након 
што је крес запаљен и након што је изгорео, 
окупили смо се у просторијама Завичајног 
музеја у Докмановићима где је организовано 
дружење уз музику Културно-уметничког друштва 
„Жељезничар” и локални пододбор Просвјете 
– прича председник Месног одбора Моравице 
Милан Мамула.

На сам Први мај чланови КУД-а „Жељезничар” 
одсвирали су традиционалне првомајске буднице. 
О томе нам је нешто више рекао професор 
историје и председник моравачке Просвјете 
Новица Вучинић.

- Уочи Првог маја пали се крес на отприлике 
седам места овде у Моравицама. Сада смо по 
први пут направили једно централно место, али 
пали се и по засеоцима. Симболика паљења 
кресова је однос према Међународном празнику 
рада. То такође раде и Словенци. Након тога, 
ујутро смо свирали буднице, у Моравицама, 
Гомирју и Љубошини, а после смо се вратили 

у Моравице где смо свирали по свим околним 
селима, тако је било некад, а тако радимо и сад. 
Људи су нас дочекивали са јелом и пићем. То 
смо све направили и ове године. Традиција сеже 
још из времена непосредно после завршетка 
Другог светског рата. Тадашњи КУД је такође 
практиковао лимену музику, али они нису 
свирали буднице, које су почеле, колико се ја 
сећам, тамо негде шездесетих година прошлог 
века. Наше културно-уметничко друштво је 
једно време било затворено, али смо наставили 
са радом 1976. године и од тада непрекидно 
свирамо, уз изузетак прошле године када смо 
паузирали усред пандемијске ситуације. Свирамо 
марш, композиције овог краја, у последње 
време је популарна песма „Бела ћао”, знамо 
ко шта у којем селу воли па се прилагођавамо 
– појашњава професор Вучинић.

НАКОН НЕГОВАЊА ОБИЧАЈА С ЛЕДИ 
ДРУЖЕЊЕ МЕШТАНА

Кресови се пале и на 
приватним поседима, а један 
од домаћина код којег се овај 
обичај негује је и заменик 
приморско-горанског дожупана 
Петар Мамула.

- Иначе се код мене у 
Гомирју скупљају пријатељи 
и родбина на паљењу креса 
сваке године. Имам навику 
да на тај дан припремим 
и послужење тако да је то 
и додатни мотив. Обично 

обавимо и неку мању радну акцију да прикупимо 
материјал за крес који палимо навече. Ове 
године је више људи било у Моравицама јер је 
истог дана одигран и фудбалски градски дерби 
између Жељезничара из Моравица и Гомирја 
тако да су се људи одавде након утакмице 
задржали и на паљењу. Све у свему, било је 
лепо, дружили смо се до касних ноћних сати 
– преноси Петар Мамула утиске из Гомирја.

За овакве манифестације потребна је добра 
координација и организација, а за то су, између 
осталих, били задужени чланови Просвјетиних 
пододбора из Моравица и Гомирја. У склопу 
пројекта „Култура и традиција Срба у Горском 
котару“ одржано је још неколико догађаја, 
између осталог и радионица о Васкршњим 
обичајима која је одржана почетком априла.

- У ДВД-у Гомирје, имали смо приказ 
Васкршњих обичаја. То су припремали чланови 
Удружења „Гомирје у срцу 1599”. Поставили смо 
заједничку трпезу, а председник пододбора из 
Гомирја Миладин Вукелић причао је о обичајима 
који се вежу за Васкрс. Исто тако, овај приказ 
смо имали и у Моравицама где је локални 
парох Јеленко Стојановић говорио о важности и 
традицији Васкрса – каже водитељка пројекта 
Маја Мусулин.

Пројекат „Култура и традиција Срба у 
Горском котару” наставља се 14. маја када ће 
бити приказан обичај прославе крсне славе у 
простору ДВД-а Гомирје. Чланице Удружења 
жена Моравице и Удружења „Гомирје у срцу 
1599” припремиће храну и поставити трпезу 
за посну и мрсну славу. 

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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УЗ ДРУЖЕЊЕ У ПРИРОДИ ОБЕЛЕЖЕН ПРВИ МАЈ
ПРВОГ ДАНА МАЈА У ВУКОВАРСКОМ ИЗЛЕТИШТУ АДИЦА И БОРОВСКОМ ГРАЦУ МЕШТАНИ ТРАДИЦИОНАЛНО ПРОСЛАВЉАЈУ 
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА

Сунчана празнична недеља преподне 
измамила је многе Вуковарчане у парк 
шуму Адица, где је поред Цркве Преподобне 

матере Параскеве градска организација СДСС-а 
традиционално прослављала први мај. 

- Након две године паузе хвала Богу па смо 
успели да се окупимо, дружимо и да почастимо 
наш народ у традионионалном духу како смо 
већ навикли свих ових година. Нажалост, 
људи је све мање и мање у граду Вуковару, 
али смо ми свакако задовољни. Подељене 
су велике количине хране и пића и то нам је 
било задовољство. СДСС је заједно са Већем 
српске националне мањине града Вуковара 
организовао и културно-уметнички програм 
где ће се представити наше плесне групе, 
фолклорни ансамбли и све оно што Вуковар 
и српска заједница из околине има – рекао је 
председник градске организације Самосталне 
демократске српске странке Срђан Колар.  

Уз угодно дружење, храну и пиће Вуковарчани 
су се присетили и прошлих времена, када се 
овај празник прослављао у шуми Ђергај. 

- Давно сам био запослен, сада сам 
пензионер. Овај празник за мене значи много, 
пре свега подсећа ме на нека прошла дивна 
времена и драго ми је када дођем у Адицу 
за Први мај и подсетим се како је то некада 
било у Ђергају. Сада је то једно друго време, 
пензионерско, опуштеније и имам више времена. 
Мање је народа и то је оно што је баш уочљиво, 
надам се да ће се то променити јер видим овде 
и много мале деце па се надам једног дана 

да ће и они наставити да на овај начин славе 
празник – каже Перо Пејић. 

Празник рада и за Радмилу Марошинац 
има традиционално значење, с обзиром на 
то да је такође пензионерка. 

- Задовољна сам пензијом што је данас 
право чудо. Некада док сам радила сви смо 
ишли у Адицу и Ђергај, лепо смо се окупљали 
и волим што данас има оволико пуно људи. 
Има доста и младих, али и нас пензионера и 
мислим да то треба одржавати. Онда сам са 
више жеље чекала празник рада, овако ми је 
сваки дан слободан па ми данашњи дан не 
значи толико као када сам радила. Онда сам 
волела да се дружим, да будем у природи и 
да се мало провеселимо. 

Дружењу у природи присуствовала је и 
саборска заступница Драгана Јецков која је 
у Хрватском Сабору више пута указивала на 
угрожена права данашњих 
радника.

- Нови Закон о раду који 
је у ишчекивању би на неки 
начин требао уредити позицију 
радника, која би требала бити 
извесно сигурнија. Садашња 
ситуација је таква да је највећи 
број радника углавном на 
уговору на одређено време. 
То значи несигурност, било 
да хоћете подигнути кредит, 
било да хоћете средити свој 
живот и надам се да ће новим 

Законом о раду, који је у припреми а који је у 
договору и са синдикатима и са послодавцима, 
пронаћи ипак једно боље и разумније решење 
које ће побољшати позицију радника – изјавила 
је Јецков. 

И У БОРОВУ ПРАЗНИЧНО 

Општинска организација СДСС-а Борово такође 
сваке године организује заједничку прославу 
Првог маја, тако је било и ове године када су 
бројни мештани дошли на излетиште Грац. 

- Данас је присутно око 250 наших мештана 
који су дошли да са нама заједно прославе 
Међународни празник рада, да се дружимо, 
поједемо добар пасуљ, попијемо доброг пића 
и да заједно прославимо овај дан. Ово је једно 
место које је популарно названо Грац, стари 
део Борова, где су људи у ранијим временима 
навикли да дођу за Први мај и да са својом 
породицом и сумештанима прославе тај дан, тако 
да се и на тај начин држимо традиције – каже 
начелник Општине Борово Зоран Баћановић. 

За кување првомајског пасуља задужен 
је био Славујко Јерковић који каже да нема 
тајног састојка за тако добар пасуљ. 

- Састојци су вода, лук, пасуљ, сланина 
и кобасица. Мени је свеједно кувао за мање 
или више, могу да кувам ручкове од десет до 
хиљаду људи. У пензији сам, тако да је данас 
то за мене обичан дан. Када сам радио то је 
онда био велики празник, нерадан дан – рекао 
је Славујко.

Међународни празник рада обележава 
се као спомен на велике радничке протесте 
одржане у Чикагу 1886. године. Побунивши 
се због ниских надница и вишесатног дневног 
рада у сукобима са полицијом погинуло је 
више радника, а њих осам је осуђено на смрт. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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ДЕЦА ПОДЕЛИЛА РАДОСТ ВАСКРСА И УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊУ
У БОРОВУ ЈЕ НА ПРАЗНИК ВАСКРСА ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА „Т УЦИЈАДА”, ТАКМИЧЕЊЕ У Т УЦАЊУ КУВАНИМ ЈАЈИМА

Након две године паузе због забрана великих 
окупљања Удружење „Плави Дунав” из Борова, 
у сарадњи са Српском православном црквеном 

општином, боровском основном школом и Дечјим 
вртићем „Златокоса”, организовало је традиционалну 
манифестацију „У сусрет Васкрсу”. Такмичење је 
одржано након васкршње литургије која је због 
радова на обнови боровске цркве одржана у 
Парохијском дому.

– Имали смо укупно 77 пријављених такмичара. 
Све су то деца узраста до 15 година и радосни смо 
да смо након узбудљиве борбе добили и победнике.  
Захвални смо нашој општини која подржава рад 
нашег удружења као и спонзору Златари Рим која 
је за све такмичаре обезбедила лепе награде – 
рекла је председница удружења Деса Јанков.

Победница Туцијаде је шестогодишња Софија 
Божић, друго место освојила је Сања Остојић, а 
трећи је био Никола Крстоношић. За добијање 
најтврђег јајета постоје нека правила која нам је 
открила другопласирана такмичарка Сања Остојић.

– Јаје не сме да буде свеже када се кува и треба 
га кувати 40 минута. То је једина тајна, а што се 
ударања тиче то није пресудно. Задовољна сам и 
пласманом и наградом – рекла је скромно Сања.

Поред такмичења у најтврђем јајету и овај пут 
одржана је изложба осликаних васкршњих јаја у 
чему су учествовали ђаци из боровске школе и 
деца из вртића „Златокоса”.

– Деца су се баш потрудила и нашој трочланој 
комисији било је заиста тешко да одлучи која јаја 
су најлепше осликана, али неко мора да победи. 
Деца из вртића осликала су око 60 јаја док су 
основци, иако службено на распусту, на Велики 
петак осликала око 70 јаја и јуче их донели овде у 
цркву. Захвални смо и васпитачима, и наставницима 

и родитељима који су деци око свега тога помагали 
као и самој деци што с радошћу учествују у овој 
лепој манифестацији – изјавила је председница 
удружења  „Плави Дунав” Деса Јанков након објаве 
одлуке жирија.

Најбоље осликана јаја у конкуренцији деце 
предшколског узраста израдили су Јован Тадић, 
Марко Тодорчић и Сара Васић, док су најуспешнији 
основци били  Анастасија Мишљеновић, Николина 
Тепавац и Наташа Божић.

– Данас је, хвала Богу, у Борову било сабрано 
више стотина људи што нас посебно радује уз овај 
велики празник сам по себи. Заиста нам је пуно срце 
јер прошла година је била за заборав што се тиче 
свега онога мимо литургије. Литургија је као и увек 

посебна служба која нас удаљава од земаљских 
проблема и уздиже нас на небеса. Служили смо 
је у миру, а све оно што је било прошле године са 
разним ограничењима и забранама нека остане 
иза нас и не поновило се – поручио је боровски 
парох јереј Драган Сердар.

Прослави Васкрса у Борову придружила се 
и општинска организација СДСС-а која је за децу 
припремила 150 слатких пакетића.

З А Т Р И Г О Д И Н Е Ц Р К В А С В Е Т О Г 
АРХИЂАКОНА СТЕФАНА БИЋЕ ПОТПУНО 
ОБНОВЉЕНА

У току је и обнова православног храма 
у Борову која је почела још пре две године. 
Тренутно су у току радови у унутрашњости 
цркве, док је њена спољашњост већ завршена. 
Озидана је и нова ограда која је оштећена 
након што је на њу пало велико дрво које се 
налазило у црквеној порти, уређен је простор 
за паљење свећа и поплочана стаза око храма.

– Средства за обнову цркве највећим делом 
обезбеђује општина Борово која годишње у ту 
сврху издвоји око 600.000 куна, а остатак су 
средства од разних донатора и преко пројеката. 
Ради се етапно и тренутно се обављају радови 
на увођењу подног грејања. Након тога ће 
црква бити поново иконописана и надамо се 
да ће радови на њеној обнови бити завршени 
у наредне три године – рекао је заменик 
начелника општине Борово и члан црквеног 
одбора Душко Дробић. 

Славко БУБАЛО
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ПРВИ ВАСКРС У ОБНОВЉЕНОМ СРПСКОМ ДОМУ
СРПСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО „„ПРОСВЈЕТА”” ПОДОДБОР ВУКОВАР ВЕЋ ТРАДИЦИОНАЛНО НА ВАСКРШЊИ ПОНЕДЕЉАК 
ПРОСЛАВЉА ДУХОВНО И СВЕТОВНО НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

У обновљеном простору Српског дома у 
Вуковару се 25. априла обележио највећи 
Хришћански празник православниих верника, 

јер суштина учења православне вере означава 
управо васкрснуће Исуса Христа из мртвих, као 
победу вере над животом. Бројни Вуковарци, али 
и становници околних места са нестрпљењем 
су дочекали попуштање епидемиолошких мера 
и радо се одазвали свечаном програму.

– Вуковарска „Просвјета” традиционално за 
грађане града Вуковара припрема Васкршњи 
програм на велики Васкршњи понедељак. Ту 
желимо нешто да кажемо о највећем хришћанском 
празнику, али на наш начин где ћемо се радовати 
великој жртви великога свеца и једној дугој 
традицији хришћанских народа. Позвали смо 
све добронамерне Вуковарце да дођу вечерас 
и ово је први велики програм у Српском дому у 
Вуковару што нас посебно весели. У вечерашњем 
програму по традицији наступају наша друштва 
која нам помажу у свему овоме што радимо и 
припремамо – изјавио је председник Вуковарске 
Просвјете Миленко Живковић.

БОГАТ СВЕЧАНИ ПРОГРАМ

Програм је духовном песмом започело 
Вуковарско српско певачко друштво Јавор, 
беседу о Васкрсу говорио је вероучитељ 
Мирослав Мишановић, први пут публици су 
се на хармоници и гитари представили брат 
и сестра Новак и Нина Колар, а након тога 
пригодан рецитал о Васкрсу извели су млађи 

и старији чланови новоосноване рецитаторске 
секције СКД „Просвјета” Вуковар, са седиштем 
у Борову насељу.

– Ми смо почели радити у октобру месецу 
прошле године. Такође вечерас нам се представила 
и фолклорна секција која је први наступ имала 
за Божић и ово им је други наступ. Јако смо 
задовољни, стално добијамо нову децу која долазе 
да играју. Нашу фолклорну секцију води Санела 
Бунић, она је иначе професорица математике, 
али јако воли да игра. Већина деце је из Борова 
насеља и нешто мало из Борова. Деца су редовна 
на пробама, стално долазе и воле да играју. 
Чекамо да нам заврше велику салу у Српској 

кући да можемо и старију групу да повећамо. 
Немамо простора за кореографије од десет 
и више играча у старијој групи. Задовољни 
смо, волимо да играмо, волимо да радимо и да 
рецитујемо, тако да имамо деце која су активна 
у свим секцијама – каже чланица вуковарске 
Просвјете Татјана Липовац.

У програму су још са пригодним рециталима 
учествовали ученици Гимназије Вуковар, 
тамбурашки оркестар Вучедолски звуци са 
вокалним солистима Живојином Јергићем и 
Милисавом Петковићем као и гости из Културно-
уметничког друштва Ђоко Патковић из Боботе 
које са вуковарском Просвјетом сарађује дуги 
низ година а на Васкршњем програму су се 
представили играма из Шумадије.

„Просвјета” из Вуковара и у наредном периоду 
планира да Вуковарцима омогући различите 
културне садржаје.

– Планирамо да 28. и 29. маја одржимо 
ликовну колонију која је такође традиционалан 
садржај где угошћавамо госте са простора бивше 
Југославије и домаће сликаре, дружимо се и 
увек нам оставе једно благо, а то је уметничко 
дело. Имамо још неке додатне задатке да то 
благо излажемо и да показујемо народу и нашој 
заједници шта смо ми то заједно урадили. Тако 
да планирамо пре колоније ликовну изложбу, то 
би била трећа ликовна изложба из нашег депоа 
ранијих колонија. Имамо доста слика, један део 
њих и продајемо, а један део смо обавезни да 
сачувамо излажући их, не само у Вуковару и 
ближој околини него широм Републике Хрватске 
тамо где год нас позову – додаје Живковић.

Маја МИЛАНОВИЋ
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ДАНИ ВАСКРСА ОЖИВЕЛИ УСНУЛУ ДАЛМАЦИЈУ
СРПСКА ПРАВОС ЛАВНА ЦРКВА И ВЕРНИЦИ ШИРОМ ДАЛМАЦИЈЕ СА РАДОШЋУ СУ ПРОС ЛАВИЛИ НАЈВЕЋИ ХРИШЋАНСКИ 
ПРАЗНИК, ВАСКРС, КОЈИМ СЕ СЛАВИ ВАСКРСЕЊЕ ИСУСА ХРИСТА ИЗ МРТВИХ И КОЈИ ПРЕДСТАВЉА СУШТИНУ ХРИШЋАНСКЕ ВЕРЕ

Празник Васкрсења Господа Исуса Христа 
молитвено и саборно прослављен је под 
сводовима свих православних храмова 

широм епархије Далматинске. Припреми за 
долазак најрадоснијег празника у хришћанском 
свету претходио је вишенедељни пост, али 
и дан који се у хришћанском свету сматра 
најтужнијим у години – Велики петак.

Током Великог петка, који је уједно и 
најстрожији дан васкршњег поста, у домовима 
верника симболично су фарбана црвена 
васкршња јаја, док су у свим православним 
храмовима служени Царски часови, уз вечерње 
читање статија и изношење плаштанице – 
платна које симболизује страдалог Христа.

– На овај дан обично одлазимо у храмове, 
да се поклонимо страдању Христовом, а 
затим се враћамо кућама и почињемо са 
припремама за Васкрс. Првенствено ту је 
фарбање васкршњих јаја, а затим и богатија и 
свечанија трпеза у односу на друге дане. Јаја 
се традиционално фарбају црвеном бојом, као 
симбол невино проливене Христове крви, а 
украшавамо их готово идентично онако како 
су нас училе наше мајке и баке, листићима и 
цветовима из природе, у луковини која се за 
ове дане прикупља и чува читаве године. На 
Велики петак нема славља ни радости, тај 
дан је посебна припрема за радост празника 
који предстоји – објаснила нам је Жељана 
Вујатовић са Врбника, док је са својом и децом 
из краја заједно припремала јаја за Васкрс.

Поред домова верника, јаја су се неретко 

фарбала и у парохијским домовима при 
храмовима, јер је то још један од начина да 
што више парохијана, посебно деце, заједно 
учествују у припреми за Васкрс.

ПОДЕЛА ЈАЈА И ПОГАЧИЦА ПРВИ ПУТ 
ОРГАНИЗОВАНА И У КНИНУ

На Велику суботу, дан уочи празника 
Васкрса, у Книну је по први пут након рата 
организована подела васкршњих јаја и погачица. 
Уз жеље да се из овог града поново чују поруке 

мира, љубави и толеранције, представници 
српских институција почастили су своје 
суграђане посним делицијама, али и домаћим 
производима који су неизоставан део празничне 
трпезе у ове велике дане. Уз народне ношње 
и обичаје, заједничко дружење баш како то 
и доликује радости празника, направљена 
је најлепша увертира за прославу празника 
Васкрсења. 

Поред бројних Книњана који су подржали 
ово иницијативу, подршку организацији дао је 
својим доласком и Шибенско-кнински жупан 
Марко Јелић.

ПОСЕБНО СВЕЧАНО И ОВЕ ГОДИНЕ У 
ВРЛИЦИ

Сам дан Васкрса почео је јутрењем у 
храмовима док су у наставку служене Васкршње 
литургије током којих су верници, окупљени у 
заједници, приступали Светој тајни Причешћа. 
Прочитана је Васкршња посланица патријарха 
Порфирија, а потом су освештана васкршња 
јаја и подељена верном народу.

Посебно свечано и ове године било је у 
граду Врлици где се, по вековној традицији, 
окупљају Чувари Христовог гроба. Сви обучени 
у традиционалне народне ношње, пристигли 
из свих крајева Србије где су, након рата, 
наставили обичај који се носи из куће а везује 
искључиво за девет села Цетинске крајине.

– Мој отац је рођен у Гарјаку, а традиција 
Чувара Христовог гроба веже се искључиво 
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за овај наш врлички крај, тако да је то нешто 
што се носи из куће и преноси са колена на 
колено, иако већина нас одавно више не живи 
овде. Наш храм у Врлици старији је од четири 
стотине година, и данас поносно стоји обновљен 
и окупља нас под својим сводовима макар у 
ове велике, празничне дане. Већина наших 
кућа и даље је порушена, многи чак нису ни 
сахрањени овде, због познатих околности из 
прошлости, али и даље су овде и даље су наше, 
и на нама је да долазимо, да их обилазимо 
и да негујемо своје обичаје где год да нас 
је живот разасуо. Жеља нам је да све што 
су нама наши преци оставили, пренесемо и 
на млађе нараштаје, јер је у основи обичаја 
Чувара да то буду млади момци. Ми смо овде 
три дана, од Великог петка до Васкрса, и 
само име нам говори која је наша обавеза, 
али мимо та официјална три дана, обавеза 
свих чувара је да живе уз Христа током целе 
године, да себе поправљају и припремају за 
Свето Причешће на дан Васкрса, да на неки 
начин служимо својој вери, цркви и народу 
– поручује овогодишњи харамбаша међу 
врличким Чуварима Петар Шкрбић.

– Све мањинске српске институције 
организовале су се у намери да заједно, 
по први пут одавде из Книна, пренесемо 
радост Васкрса свим људима добре воље, 
свим хришћанима који вреднују и поштују овај 
велики Празник. Позвали смо наше суграђане 
католичке вероисповести да нам се придруже, 
да заједно са нама обележе наш Празник. 
Надамо се да ће ово, кроз наредне године, 
постати део традиције, јер смо дошли са 
најбољим намерама и најлепшим порукама 
које треба да негујемо у читавој заједници, 
кроз читаву годину. Узевши у обзир да нам 
је ово први пут, можда ће неки рећи да смо 

имали пропуста или да смо могли боље, али је 
битно да је све ово произишло из заједничке 
жеље и чиста срца, а сваке наредне прилике на 
нама је да будемо што бољи и да нас буде све 
више – поручила је из Книна потпредседница 
Владе Ања Шимпрага.

Врлички крај познат је по традицији Чувара 
Христовог гроба, који постоји још само у 
светом граду Јерусалиму. Тачни подаци о 
самим почецима обичаја нису забележени 
у историјским изворима али према усменим 
предањима, обичај постоји најмање 400 година. 
Несумњиво дуга традиција је уткана у овај 
православни обичај, који је највероватније 
у Врлику донет из самог Јерусалима. У вре-
ме предваскршњих празника окупљају се 
мушкарци, младићи врличког краја, и уз 

благослов свештеника, приступају чувању 
Христовог гроба. Смена страже започиње 
на Велики петак и траје све време служења 
Свете литургије на сам Васкрс. Чување гроба 
почиње од тренутка изношења плаштанице.

Народна пословица каже: „Боље да изумре 
село него обичај“, а својим доласком врлички 
Чувари потврдили су да не одустају ни од 
свог села, обичаја својих предака, ни од своје 
православне вере која је вековима била највећа 
узданица и ослонац православног народа у 
овим крајевима.

– И пре физичког доласка у Врлику ми 
смо срцем и душом већ сви били овде. То 
живи у нама и у нашим породицама. Наша 
велика трагедија је што су цркве најчешће 
празне већим делом године, зато се трудимо 
и млађим генерацијама бити узор, па макар у 
оне дане када нам се укаже прилика, лети или 
у време празника, да долазимо у већем броју, 
да пружимо подршку нашим људима који су 
остали овде да живе, и нашем свештенику 
који помаже овим људима. Ма колика чија 
вера била, чак и њено зрно је довољно да 
се не одустаје и не заборавља оно што нам 
је остављено у аманет – говори Шкрбић, 
са жељом да наредних година доласци у 
Далмацију буду све бројнији.

У лепоти и раскоши народних ношњи 
и обичаја, али пре свега због радости нај-
радоснијег празника Васкрсења, који је у 
ове дане поново оживио уснулу Далмацију, 
уживали су и гости и домаћини. Празновање 
Васкраса настављено је кроз три дана, уз 
богате трпезе, породице и пријатеље, у радости 
и љубави, уз васкршњи поздрав Христос 
васкрсе – Ваистину васкрсе.

 Васка РАДУЛОВИЋ
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ДОГАЂАЈИ ПРЕД ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЛАЗАК ПАРТИЗАНА У БОРОВО
БАТИНО БОРОВО ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА И НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ (12)

НДХ је крајем 1944. године била у све већем проблему. Након пораза у Србији крајем октобра 1944. 
године немачка Kоманда Југоистока (Армијска група Ф), формирала је Сремски фронт како би зауставила 
продор НОВЈ и Црвене Армије ка западним областима Југославије. Пише: Славко Бубало

До 1944. године партизански покрет у 
западном Срему и Славонији је већ доста 
ојачао па су се борци одважили и на 

смелије акције. Једна таква, истина неуспела, 
десила се крајем маја када је осјечки одред 
партизана с три батаљона бораца кренуо према 
Борову. Наиме, дојављено им је да усташе у 
боровском Друштвеном дому имају неку велику 
прославу. Акцију је у послератном фабричком 
листу Борово од 22. децембра 1960. описао 
резервни капетан Љубо Нишевић, који је тада био 
комесар одреда. Партизани су у насеље Борово 
ушли преобучени у домобранске униформе, 
али када су се кроз парк прикрали Друштвеном 
дому дочекало их је изненађење.

„У Борову нигдје живе душе. Нигдје 
освјетљења па ни уличног. У дому такођер. 
Ништа од најављене помпезне забаве. А све 
је било тако лијепо срачунато. Док официри 
оргијају у дому, група ће лако ликвидирати 
страже на аеродрому, разорити бараке и запалити 
авионе и у општем метежу лако наћи излаз из 

ситуације.” 
Група је, објаснио је 

Нишевић, на боровском 
аеродрому имала везу 
преко једног домобранског 
заставника, који је био 
партизански сарадник 
и који се са њима нашао 
на договореном месту, 
али усташе су сазнале да 
партизани планирају напад. 
Само нису знали када и у 
коликом броју. Да је њихов 
план откривен партизани су 
сазнали од једног усташког 
разводника кога су те ноћи 
заробили код Друштвеног 
дома. Њихова веза је 
проваљена од стране усташке 
обавештајне службе за коју је 
радила и заставникова жена. 
Заробљеног усташу повели су 
са собом, а он их је безбедно 
провео поред постављених 
стража. Домобрански 
заставник повукао се заједно 
с партизанима, јер у Борово 
више није смео да се врати. 

Иако акција није успела, Нишевић тврди да је 
то што су партизани урадили те ноћи, само по 
себи, било велики подвиг.

ФОРМИРАЊЕ ФРОНТА

НДХ је крајем 
1944. године била 
у све већем проблему. 
Након пораза у Ср-
бији крајем окто-
бра 1944. године 
немачка Kоманда 
Југоистока (Армијска 
група Ф), формирала 
је Сремски фронт 
како би зауставила 
продор НОВЈ и 
Црвене Армије ка 
западним областима 
Југославије. Изградња 
првих положаја по-

чела је 24. септембра по наређењу Kоманде 2. 
оклопне армије, чији се штаб у то време налазио у 
Нуштру, западно од Вуковара. Осим инжињеријске 
јединице 2. оклопне армије у планирању и 
изградњи утврђења и упоришта ангажовани 
су фолксдојчери и цивилно становништво.

И усташе су биле принуђене да своје борбене 
редове попуњавају онима који су раније, од 
стране оружаних снага НДХ или бивше државе, 
проглашени привремено или стално неспособним. 
Сви такви људи, рођени између 1902. и 1926, 
чак и ако се налазе у Народној заштити или 
војну обавезу извршавају у предузећу морали 
су поново на преглед.

„Напомињемо, да за неодазивање овом 
позиву – што ће се установити пригодом 
рација – сваки обвезник бити ће кривично 
одговоран.”  – запретило је путем фабричког 
листа Ново Борово тзв. Домобранско попунид-
бено заповједничтво у Хрватској (Сремској; оп. 
аут.) Митровици.

Главна одбрамбена линија, названа Нибе-
луншка линија, била је у два реда од Босута до 
Дунава. Она се протезала од Адашеваца, преко 
Шида на Мохово, док се други одбрамбени 
положај налазио на линији Батровци - Илинци 
- Товарник - Ловас - Опатовац. До Нибелуншке 
линије Немци су потиснути до почетка децембра 
и ту су пружали жесток отпор.

Са леве обале Дунава Црвена армија и 
војска Југославије константно су настојале да 
заузму фабрику која је некако радила све до 
8. децембра, када су Југословенска и Црвена 

Повлачећи се непријатељ је све иза себе уништавао

Партизани у Борову насељу 13. априла 1945.
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армија извршиле десант преко Дунава. Десант 
је започео у ноћи између 7. и 8. децембра, уз 
учешће јединица 5. Војвођанске ударне бригаде, 
36. дивизије НОВ и 8. пешадијског батаљона 
Црвене армије. Намера је била да се форсирањем 
Дунава и стварањем мостобрана деблокира 
Вуковар и омогући спајање са јединицама 
које су деловале на линији Сотин-Грабово-
Берак-Оролик у циљу окончавања пробоја 
Сремског фронта. 

Два дана и три ноћи десантне јединице 
држале су мостобран у дужини од три километра 
и водиле жестоке борбе на потезу Вуковар-
Борово насеље. Будући да се до 9. децембра 
јединице из правца Сотина нису успеле спојити 
са мостобраном, а због јаче концентрације 
непријатељских формација, јединице 5. 
војвођанске бригаде и Црвене армије нису 
могле да га одрже дуже од 9. на 10. децембра 
1944. године и биле су присиљене да се врате на 
леву обалу Дунава. Била је то једна од најжешћих 
битака вођених на овим просторима у којој 
је погинуло, рањено или нестало око 2.000 
војника. Toком десанта запаљени су фабричка 
штампарија, складиште машина и калупара. 

Без обзира на то што десант није успео, од 
тог дана у фабрици више није било организоване 
производње. Са леве обале Дунава она је 
свакодневно гранатирана, а у два наврата 
руски авиони су бомбама засули другу и трећу 
колонију насеља Борово. Ђачки и самачки 
интернати су расељени, електрична централа је 
демонтирана и у насељу више није било струје. 

Повлачећи се, Немци и усташе из фабрике 
су одвезли сву преосталу робу. Крајем марта и 
почетком априла су минирали Енергану и остала 
фабричка постројења, али највернији Батовци 
демонтирали су мине пресецањем каблова 
и тако спасили фабрику. Да сeби олакшају 
бежанију Немци и усташе су преорали аеродром, 
минирали пругу према Осијеку, Винковцима и 
Вуковару, а електрану на Кудељари су дигли у 
ваздух. Бежећи из Сотина и Вуковара, Немци 
и усташе су све мушкарце терали са собом. 
Пут према Винковцима био је готово потпуно 
закрчен, јер их је захватила паника. 

КОНАЧНО СЛОБОДА

Одлучујући напад на Борово извршиле су 
снаге Прве пролетерске дивизије чији делови 
су обезбеђивали леву обалу Дунава. Након 
форсирања реке ушли су у насеље и у село 
Борово и непријатељ је почео да се повлачи. 
Јединице Прве пролетерске дивизије ушле су 
у Борово без отпора непријатеља у рано јутро 
13. априла 1945. године из правца Вуковара. 
Након вишемесечних борби Борово је коначно 
ослобођено, а многи радници који су протерани 
вратили су се кућама. 

Како су Боровчани дочекали ослобођење 
описано је у новом фабричком листу Трудбеник 
од 1. маја 1948. године.

„Спушта се вече. Мрак покрива видике, а 
бљештави сјај ракета и пуцњава из Вуковара 
најављује свршетак четиригодишње тираније. 
Њемци у свом бијесу минама разарају пругу, а 
усташе прикупљају своје последње остатке за 
повлачење. У нашим душама страх и радост. 
Скривени смо по подрумима, међу дрвима, јер 
непријатељ у повлачењу може искалити гњев 
у посљедњем трзају. Ноћ без сна. Страшне 
детонације на прузи и станичним објектима 
отресају зидове наших станова и рекао бих да ће 
се цијела зграда срушити на наше главе. Одмах 
иза поноћи претходнице наше Армије ушле су 
без отпора у Борово. Дошаптавали смо радосну 
вијест и у приличној збуњености излазили у 
сусрет нашој браћи – ослободитељима. Наша 
радост је неописива. Узбуђени смо и усхићени 
до крајњих граница. Јутро 13. априла. Многи још 
не вјерују властитим очима, али се постепено 
уживљују у стварност. Борово је слободно.”  – 
писало је, између осталог, у тексту потписаном 

само иницијалима Ц. О.
У Народноослободилачком рату погинуо 

је 131 Боровчанин. Од тог броја из насеља је 
било 25 бораца који су сахрањени на гробљу 
у селу Борову. 

Томислав Булат, директор фабрике „Бата” у 
Борову за време НДХ побегао је из града много 
раније, још у јесен 1944. Заједно са својим 
братом, усташким министром за Далмацију, 
Едом Булатом, емигрирао је у Аргентину где 
је и умро 1980. године. Да је којим случајем 
остао и био ухваћен суочио би се са смрћу на 
вешалима, јер га је на ту казну, због деловања 
против народа и државе, осудио Народни суд 
нове Југославије.

Извори
“Borovska akcija 1944.”, Borovo - tjedni list 

jugoslavenskog kombinata gume i obuće, broj 
50 (1685), 22.12.1960, str. 4.

 “Iz ravnateljstva tvornice”, Novo Borovo - 
Borovo,  broj 31, 25.08.1944, str. 3.

 “Кako smo prije tri godine dočekali oslo-
bođenje Borova”, Trudbenik Borovo, broj 17, 
1.05.1948, str. 5.

Улазак партизана у Борово насеље 13. априла 1945.



22 4. 5.2022. / ИЗВОР 292КУЛТУРА

РИЈЕЧАНИ ГЛЕДАЛИ МОНОДРАМУ„ЛИЧНОСТ У ИЗГРАДЊИ” 
СК Д „ПРОСВЈЕТА” РИЈЕКА УСМЕРЕНА ЈЕ НА НЕГОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ, ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА КОД ГРАЂАНА 
СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, АЛИ И ВЕЋИНСКОГ СТАНОВНИШТВА

У просторијама СКД Просвјете у Ријеци, 
29. априла одржана је монодрама Саре 
Блажић  „Личност у изградњи” . То је први 

ауторски позоришни пројекат Саре Блажић, 
која је завршила Академију за примењену 
уметност у Ријеци и бави се глумом, певањем 
и филмом. 

- Жеља нам је била да нашу вежбаоницу 
од фолклора претворимо мало у позориште, 
то је био експеримент који нам је на крају 
и успео. Желимо да глумцима са ријечке 
Академије који су студирали у класи Радета 
Шербеџије омогућимо простор да прикажу 
своје самосталне пројекте и да своје прве 
кораке направе баш у Просвјети и мислим да 
је то врло добро и за нас и за њих – рекао је 
потпредседник СКД „Просвјета” Ријека Дамир 
Радовић и наглашава како су јако задовољни 
одзивом публике.

Радња представе прати глумицу Луи у њеном 
покушају да исприча животне ситуације које су 
је довеле до овог тренутка, када испред публике 
изводи своју монодраму. Присећајући се свог 
детињства, младости и заједничког живота са 
најбољом пријатељицом Далијом, Луи постаје 
све тужнија, дајући да се наслути како ствари 
нису увек онакве каквим она покушава да их 
прикаже. Личност у изградњи хода по танкој 
линији између различитих сценских форми, 
тако својим стендап приступом глумица код 
публике изазива и смех. 

У наредном периоду чланови рјечког 
пододбора СКД настојаће да својим активностима 
буду што више укључени у културни идентитет 
града Ријеке.

- Како је корона посустала враћамо се 
нормалној динамици дешавања. Већ 11. маја 

имамо промоцију књиге чувеног српског глумца 
Сергеја Трифуновића који је написао књигу 
Стовариште. Планирамо да једном месечно 
излазимо у јавност и на тај начин будемо део 
градске културне приче – додаје Радовић.

Маја МИЛАНОВИЋ 
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (1)

Живана Жанка Стокић (1887-1947)
Након што смо у Извору обрадили ауторе и 

групе који су обележиле српску рок музику 
од овог броја почињемо нову серију текстова 

посвећених великанима српске глуме који ће, надамо 
се, бити једнако занимљивa као и претходни серијал. 
Када је реч о глуми једно од првих познатих српских 
глумачких имена је Жанка Стокић која је у историји 
остала упамћена и по свом трагичном животу и судбини 
која ју је затекла након Другог светског рата.

Њено право име је Живана Стокић, а рођена је 
у Великом Градишту 11. јануара 1887. године. Рано 
је остала без оца, а мајка јој се убрзо поново удала 
за свештеника из села Раброва код Кучева. Када је 
имала четрнаест година, мајка и очух су је удали за 
много старијег човека али Жанка је од нјега побегла са 
позоришном трупом Љубомира Рајачића Чупе у којој 
је за хлеб зарађивала прањем веша. Муж је једном 
успео да је врати кући након што ју је претукао, али 
је Жанку у заштиту узео глумац Аца Гавриловић за 
кога ће се касније и удати.

На позоришне даске најпре је ступила као статиста, 
а њена прва улога била је улога Терезе у позоришном 
комаду „Брачна ноћ”. Она и Гавриловић напуштају 
путујућу дружину и одлазе у Крагујевац и у тамошњој 
позоришној групи Жанка учи основе глуме. После 
смрти директора крагујевачког позоришта Драгутина 
Нишлића, глумачки пар приступа новооснованој 
позоришној групи Михаила Марковића. Прву драмску 
улогу добила је у Вараждину, а крајем 1908. године 
сели се у Осијек, где је приступила новооснованом 
Хрватском народном казалишту. У Осијеку је остварила 
улоге у бројним комадима али је највећи таленат 
исказивала у комедијама. 

За време гостовања осјечке позоришне трупе у 
Београду, тадашњи управник Народног позоришта, 
Милан Грол, поставио је Жанку за привременог члана 
Народног позоришта, али је убрзо постала и стални 
члан. То је био стварни почетак њене каријере коју 
су пратиле улоге у бројним позоришним комадима 
и представама.

Њену каријеру нагло је прекинуо Први светски 
рат. Жанка је за време окупације остала у Крушевцу, 
а након ослобођења и повратка у Београд имала 
је прве наступе на београдској сцени. Уследиле су 
улоге у Нушићевом комаду „Наход”, а затим наступ и 
у Толстојевом „Васкрсењу”. Као једна од Нушићевих 
омиљених глумица, у јануару 1924. добила је улоге у 
„Народном посланику” и комаду „Пут око света”. Постоје 
тврдње да је пишући „Госпођу министарку” Нушић наводно 
као протагонисткињу главне улоге имао у виду баш Жанку 
Стокић. Сама представа је до 1941. године изведена 

више од две стотине 
пута, а гостовала је на 
сценама Беча, Прага, 
Будимпеште, Софије, 
Варшаве, Кракова и 
Виљнуса.

У наредним годи-
нама окушала се и на 
филму, а једини који је 
снимила био је филм 
Косте Новаковића 
„Грешница без греха”. Наступала је и у радио драмама 
Радио Београда. Окушала се и на малим сценама, који 
су је подсећали на њене почетке, тако да је пред рат 
приступила хумористичком кабареу „Кишобранци”. 

Плодоносну каријеру прекида Други светски рат. 
Жанка се потпуно повукла са јавне и позоришне сцене 
али је окупационе власти 1942. године позивају на 
разговор у Немачку команду, где јој је наложено да 
се врати позоришту, нарочито кабаретским улогама 
које би „забавиле народ”. Немци су знали да је 
Жанка тежак дијабетичар и да јој је за живот преко 
потребан инсулин за којим је владала несташица. Тако 
уцењена Жанка је прихватила ангажман који ју је по 
завршетку Другог светског рата коштао слободе. Под 
оптужбом да је наступањем у позоришту сарађивала 
са окупаторима Жанка је осуђена на казну од осам 
година губитка националне части, а кажњена је и на 
користан рад да чисти улице. Није смела да се бави 
јавним послом, тако да је остала и без ангажмана 
и прихода. Две године касније поднела је молбу 
за помиловање у којој је навела да је током рата у 
свом стану крила Кочу Поповића, брата од стрица 
Моше Пијаде и породицу Флоре. Заслугом пријатеља 
и колега, 1947. године казна јој је смањена на две 
године, а редитељ Бојан Ступица обећао јој је и 
ангажман у Југословенском драмском позоришту. 
Нажалост, након само три дана од те понуде, 20. 
јула 1947. године, Жанка је умрла. 

Рехабилитована је тек 2009. године одлуком 
Окружног суда у Београду. 

Народно позориште и „Вечерње новости”, на 
иницијативу Мире Ступице, установили су награду с 
њеним именом. Држава Србија и Црна Гора штампала 
је поштанске маркице са њеним ликом.

Извори: 
Јелена Тепавац https://www.011info.com/bi-

lo-jednom-u-beogradu/zanka-stokic-tragicna-sudbi-
na-gospodje-ministarke

Wikipedia
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Следећи 293. број Извора излази у среду 18. маја 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 13. маја 2022. на РТРС плус у 16:30, у 

суботу 14. маја 2022. на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 16. маја на РТВ 1 у 15:30

РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА

БСК СЕ ПРОБИО НА ПЕТО МЕСТО ДРУГЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ

У Другој хрватској фудбалској лиги-Исток 
Бјелобрдски БСК је задња два кола 
одиграо са минималним скором али 

максималним успехом победивши у 25. колу 
тим Дубраве резултатом 1:0 док је у 26. колу 
истим резултатом победио и тим Оријента 
1919.  Са нових шест бодова БСК је поправио 
и своју позицију на табели па је са једанаестог 
места на ком се налазио након претходна 
два кола скочио на одлично пето место. На 
табели и даље води Вараждин са 51 бодом, 
а за вратом му дише другопласирани Рудеш 
који је Вараждинцима у 26. колу нанео тежак 
пораз резултатом 3:0. У наредном колу које 
је на програму 8. маја БСК на свом терену 
дочекује екипу Цибалие.

У Трећој хрватској фудбалској лиги-Исток 
Вутекс-Слога је у 27, 28. и 29. колу изгубила 
сва три меча. Најпре је у Славонском броду 
изгубила од Марсоније резултатом 4:1, а онда 
и на свом терену од Ориолика резултатом 
3:2. И локални дерби против екипе Вуковар 
1991 окончан је поразом од 2:1. Лош резултат 
допринео је и паду на табели на којој Вутекс-
Слога тренутно заузима 13. место. На табели 
су водећи Вуковар 1991 и Зрински Јурјевац 
са по 71 бодом. У следећем 30. колу које је 
на програму 4. маја Вутекс-Слога на свом 
терену дочекује екипу Дарде.

У Другој жупанијској лиги центра Вуковар 
Слога из Борова је на свом терену изгубила од 

водећих Негославаца резултатом 1:0, Слога 
из Пачетина је истим резултатом изгубила од 
Ловаса, док је екипа Бршадина била слободна. 
На табели и даље воде Негославци са 44 
бода, Слога из Борова је трећа са 39, Слога 
из Пачетина шеста са 19 бодова, а Бршадин 
седми са истим бројем бодова али лошијом 
разликом.

У Другој жупанијској лиги центра 
Винковци Видор Матијевић из Сремских 
Лаза савладао је Липовац резултатом 3:1, 
Сремац из Маркушице изгубио је од Младости 

из Привлаке резултатом 3:1, док је Хајдук 
Мирко из Мирковаца поражен од Младости 
из Антина резултатом 2:0.  

Видор и даље на табели држи четврто 
место са 29 бодова, Хајдук Мирко је девети 
са 21 бодом, Сремац из Маркушице је на 
задњем 11. месту са 7 бодова. Водећа на 
табели је Кроација са 35 бодова. 

Фудбалска Лига ветерана ЗВО-а
Резултати 15. кола

СЛОГА (Б) –  СЛОГА – ХАЈДУК (П)     11:1
ДАЉ – ОБИЛИЋ                              5:1
МЛАДОСТ (К) – СИНЂЕЛИЋ         0:4
ВУТЕКС-СЛОГА – НЕГОСЛАВЦИ   6:1
БСК – ХАЈДУК-МИРКО                   2:3
  

ТАБЕЛА 

  1. СИНЂЕЛИЋ - ТРПИЊА                      39       
  2. СЛОГА - БОРОВО                                33       
  3. МЛАДОСТ - КАРЏИЋЕВО                  30      
  4. ВУТЕКС-СЛОГА - ВУКОВАР                25     
  5. ДАЉ                                                    22   
  6. ХАЈДУК-МИРКО - МИРКОВЦИ          22     
  7. БСК - БИЈЕЛО БРДО                            15    
  8. НЕГОСЛАВЦИ                                       7   
  9. СЛОГА-ХАЈДУК - ПАЧЕТИН                 7
10. ОБИЛИЋ - ОСТРОВО                           4

С. Б.


