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У ХРВАТСКОЈ ЈЕ 5. АВГУСТ ДРЖАВНИ ПРАЗНИК, ДОК СЕ СРБИ ПРИСЕЋАЈУ СВОЈИХ СТРАДАЛИХ И ИЗБЕГЛИХ СУНАРОДНИКА. 
КОМЕНТАР НАШЕ ВАСКЕ РАДУЛОВИЋ, КОЈА ЈЕ КАО ДВАНАЕСТОГОДИШЊЕ ДЕТЕ ПРОЖИВЕЛА ПРОТЕРИВАЊЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ДОМА

ОЛУЈА КОЈА НЕ ПРЕСТАЈЕ
Усијани су ових августовских дана телефони 

Срба у Хрватској. Не зове их родбина 
расијана широм земаљаског шара да 

упита за здравље, нити због бриге како подносе 
илинданске несношљиве жеге у безводним 
крајевима, ни што комшија исте вјере и нације 
јефтино прода дједовину у неповрат па у село 
насели неке непознате људе. Не пита нико 
хоће ли са припремљеном љетином њихово 
благо моћи изгурати зиму, нити могу ли се са 
малим пензијама и социјалном помоћи носити 
са подивљалим поскупљењима намирница у 
трговинама. Нису то питања и  одговори  који 
ових дана било кога занимају, када се ради о 
Србима широм Хрватске, када им се поставља 
питање: „Како данас живе Срби у Хрватској?” 
- Зову их најчешће новинари, или познаници 
које су већ контактирали новинари у потрази 
за саговорницима које би радо пред камере 
или фото објективе, али не због свакодневног 
живота већ због потраге за  тужним и потресним 
исповјестима, 27 година послије. Још се нисмо 
ни помакли.

У највећем историјском егзодусу српског 
народа који се десио у те августовске дане 
1995. године, када је српски народ протјеран у 
збјегове, а они што су остали бивали мучени и 
убијани, њихова имовина пљачкана а потом са 
земљом сравњена, све са намјером да се заувијек 
затре траг постојања и живота онима који су 
на овим просторима живјели, не вијековима, 
него одувијек. Онима чији су сународници 
дали немјерљив допринос не овим крајевима 
него цивилизацији и човјечанству, које данас 
присвајају и њима се диче занемарујући толико 
битна и вазда бројана крвна зрнца и гене, 
онима који су вазда били Срби православне 
вјере, не тргујући њоме чак и кад ништа осим 
Пирге, као Пилипенда, нису имали, све је било 
дозвољено да буду само не то што јесу. 

Тај егзодус из колективног сјећања народа 
који је био приморан отиснути се на пут без 
повратка, за многе, никада неће и не може бити 
ништа друго него егзодус, погром и незацијељена 
рана што изнова зна да прокрвари. Није то 
тема којом се може и треба бавити свако онај 
ко мисли да писати умије, ни тема којом се 
бави да се оправда плата, дневница, путни 
налог ка неком Србину из колоне, ни тема за 
једнократне сензационалне насловнице таблоида, 
ни тема којом би избјегли Срби, због своје 
страдалне судбе, и даље требали послужити 
као марионете на релацији препуцавања двије 
државе, нарочито не у ове дане. 

Једно је сигурно, ставови 
српске и хрватске стране на 
тему „Олује” никада неће 
бити исти, јер нису били 
исти ни у протеклих 27 
година. Не би били исти и 
да мртви устану, да се мучки 
убијени, измасакрирани у 
злочину придигну из још 
неоткопаних јама, ни 
да неидентификовани и 
непронађени посвједоче 
о руци која их је звје-
рски заувијек раздвојила 
са најрођенијима не до-
зволивши да упознају ни 
наредно кољено. Чак ни 
то двије стране не би ујединило у истини, као 
што није ни деценијама уназад. Том темом, 
статистиком, именима, требали би се бавити 
они учени, слободни, храбри за суочавање, 
непристрасни, којима би једино истина требала 
бити важан циљ, без жеље за похвалама и 
наградама и приклањања било коме. Ако нисмо 
дорасли, чекаћемо, Бог ће се побринути да 
изњедри такве, бескомпромисне.

Бројке којима се ових дана кроз медије барата 
у спомен избјеглих, убијених и несталих Срба из 
Хрватске, често се узимају „здраво за готово”, и 
то је само један у низу показатеља колико смо 
одмакли са озбиљном и стручном евиденцијом 
прошлости, колико смо се помакли са мртве 
тачке и руба провалије у коју је стрмоглављен 
овај несрећни и страдални народ за који ових 
дана баш свако показује бригу и интересовање. 
У тим хиљадама и хиљадама људи  који су се тог 
4. августа нашли на тракторским приколицама, 
мотокултиваторима, коњским запрегама, старим 
ладама и фићама, чувајући поред главе на 
раменима најчешће само завежљај успомена, 
носећи на плећима бреме страха, неизвјесности 
али и одговорности за оне из чијих су утроба 
изашли и оне које су изродили, мало је њих 
који и данас немају јасно сјећање о ономе што 
су проживјели и доживјели, а још је мање мало 
оних који не памте и најситније детаље страхота и 
ужаса, који су им промијенили живот из коријена. 
Нису то заборавили нити ће икада, и ма гдје их 
данас о томе питали у Србији, Хрватској, Америци, 
Канади, Аустралији, Ирској или на било којем 
другом меридијану на који их је живот одвео, 
чак и ако вам то не кажу, со је то на незараслу 
рану. Нису се од тога опоравили родитељи 
чији су насљедници под земљом завршили 

прије него они, ни дјеца оних за чије се гробно 
мјесто ни данас не зна, ни унуке и унуци оних 
који попут друге дјеце нису осјетили топлину 
и заштиту загрљаја својих бака и дједова, ни 
они који не знају гдје би оставили цвијеће 
својим прецима без гроба и обиљежја, ни они 
чији животи и одрастање нису настављени на 
прагу куће њихових родитеља; ни родитељи 
који су младост, снагу и зној уградили у темеље 
кућа у којима никада нису одрасли њихови 
насљедници. „Олују” нису заборавили ни они 
који су у повоју данима путовали у непрегледној 
избјегличкој колони док су их мајке кришом, да 
их не би гледали људи из препуних тракторских 
приколица, дојиле. Годинама након тога слушали 
су приче и сјећања укућана на родни крај, село, 
ријеке и планине, винограде, смокву, кошћелу 
и камен које никада прежалили нијесу. Памте и 
памтиће, али не два дана годишње, него сваки 
дан за живота својега. 

То је оно заједничко свим Србима протјераним 
у „Олуји”. Свако од њих има своју „потресну 
исповијест” коју многи помпезно и ексклузивно 
траже у ове дане. Да смо их слушали и записивали 
раније, толико би још књига о животу једног 
народа имали, толико важних и богатих података 
и чињеница, а све на драгоцјеном језику којим 
су говорили, да нам прошлост и сјећања не 
изблиједе у будућности. Али нисмо. Лакше их 
је, ваљда, к'о по шаблону, једнократно свести 
на ниво патетике. Такав нам је однос према 
свему што је наше.

Више од дводневног сјећања на крајишке 
Србе боли њихова категоризација и подјела 
након свега преживљеног. Годинама су многи 
били обиљежени као „избеглице”, неријетко 
и „избјегличине” у Србији, широм свијета 
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као „дошљаци”, „странци” и „досељеници”, 
а повратком у Хрватску, на своја огњишта, 
вјечито „повратници”, неријетко и „издајници” 
,„статистичка грешка”,„неснађени јадници” или 
„похрваћени изроди” који су све заборавили 
и Хрватима се приклонили. Нигдје као своји 
и нигдје припадајући.

Како се ко у долазећим годинама снашао у 
Србији, колико је њих својевољно а колико без 
много избора тамо остало, колико их је и из 
којих разлога и Србију напустило па хиљадама 
километара далеко потражило нови кров над 
главом, ново окружење и прилику да преживе, 
могло би се појединачних свједочења написати 
готово исти број као и оних у осврту на „Олују”, 
али гдје их више све пронаћи и сакупити?!

Бољим увидом у ситуацију оних који су 
се одлучили, из ових или оних разлога, ипак 
вратити на комад земље који су једино могли 
назвати својим, којима није био лакши избор 
засукати рукаве и крчити рушевине, изнова 
подизати нове зидове на старим темељима, 
ни њиве, ливаде и гробља бранити од корова 
и растиња, у која су обрасла, ни Славу славити 
без гостију, ни дјецу у цркву водити како би у 
вјери православној одрастали, ни превоз им 
наћи да одлазе на вјеронауку и часове српског 
језика, како би учили свој језик, писмо, историју. 
Више од деценију својим избором и одлуком, 
никада се не одричући онога што јесмо и оних 
којима припадамо, живећи, сусрећући се и 
разговарајући са таквим људима, бар можемо 
гласно говорити. 

Писати или дискутовати, говорити, о било 
чијим разлозима останка у Србији, одласка у 
иностранство, или повратка на прадједовско 
огњиште у Хрватску, није само незахвално и 
непотребно, већ крајње примитивно, површно, 
незналачки, на крају и непристојно. Поредити 
ко је већи патриота, због своје одлуке, није ни 
уљудно. На жалост, ни од тога нисмо одмакли. 
Генерализовање у негативном контексту не чуди 
од других, али је срамно од својих. За оне који 
не знају или им је то тешко појмити, не гледајући 
даље ни дубље од властитог конформизма, ипак 
је важно подсјетити се. Нису ваши дједови и 
баке, времешни родитељи и рођаци, комшије 
из села и сународници, бирали повратак да би 
били мање православци и мање Срби, или зато 
што им то никада није било важно као вама, или 
зато да би се додворили онима који су их без 
свега оставили. Није им било лако доћи у пуста 
и порушена села, страхујући често макар и од 
негативних епитета које су им приписивали, нити 
без било чије помоћи чистити шут, камен носити, 
куће обнављати, винограде и баште на мотику 
копати, ни свакодневно за овцама уморним 
ногама ходати да би, једнога дана, испунили 
своју највећу и једину жељу, да им потомци опет 
имају гдје доћи и да своје остарјеле кости кад 

земан дође у породичним гробницама оставе. 
Нисте њихове сузе често могли гледати кад о 
Божићу или Слави нико изузев њих и свештеника 
за свијећом није имао стајати. Живјели су и 
живе како су знали и умјели. Нису за осуду, 
било чију, ни они којима је мисао о прецима и 
крају била ближа од туђине, они који су своју 
дјецу ускратили за многе благодати градских 
средина, али су их научили неким другим 
животним вриједностима. Научили их како 
се борити за опстанак, преживљавање, како 
цијенити грумен земље која те храни а неко 
се жуљевитим рукама борио да ти је остави. 
Учили су их ко им је и када цркву саградио, и 
да знају препознати мјесто гдје им чукундјед, 
прадјед и дјед почивају. Научили су их и уче 
свом језику и писму, својој вјери, без обзира 
што нису ту слободу увијек имали. Многи који су 
сву ту слободу више уживали, мање су учинили.  

Ни данас, 27 година након „Олује”, ништа 
нисмо научили, можда смо чак више тога 
заборавили. У међувремену, отпутовала су у 
торбама стада јањаца што су их ти, најгорим 
именима од својих називани, „повратници” с 
муком, бранећи од вукова одгојили, хиљаде 
и хиљаде литара вина које „нигдје није као 
доље”, и пршута и сира из мјешине да се 
никада не сазна колико, и смокава и ораха, 
и сока од дрењина, и кромпира и капуле „оне 
наше одоздо”, и чега све није било знају само 
пртљажници бројних аутобуса. И сајмова и 
сајмова се обишло, и родољубивих пјесама 
запјевало, и беванди, и карловачких, и ожујских 
хладних пива попило, и на море свакодневно 
одлазило у пар дана одмора, и камо среће да 
је свега и више било, а да смо мање по себи и 
својима пљували, називајући их „повратницима” 
и „издајницима”, „јадницима” и онима који су 
се „продали њима”. Да знамо шта нам други 
мисле, могли смо из сопствених искустава 
научити. Чак и када потиснемо, борећи се за голи 
опстанак, подсјете нас на то у свакој прилици, 
у дане „Олује” посебно. 

Протеклих дана могли смо чути и шта нам 
мисле неки од наших, оних који су остали у 
Србији, а у родни крај само свраћају. На 
мјестима на којима се Срби окупљају у дане 
љета и годишњих одмора, било је туча, „крви 
до кољена”, разбијених и замало изгубљених 
глава. Неки су, опет сматрајући себе већим 
Србима од оних који су се вратили, у пијаном 
стању и жељи да се националним пјесмама под 
шатором докажу, ударили на своје називајући 
их најпогрднијим именима показујући тако да 
им је мржња према другима ипак важнија од 
бриге и љубави за сопствени народ. Након 
тријежњења и мамурлука пут их је одвео 
тамо гдје им је могућност за доказивањем 
неупоредиво већа, али тамо им то и неће бити 
битно. Они који су остали, неће размишљати о 

таквој врсти доказивања. Они ће наставити да 
живе. Само, наредних година можда неће бити 
сами у селима. Многи који су за тастатурама 
или под шаторима већи Срби од њих, баш ових 
дана продају своје куће и имања, дједовину 
предака, управо онима који су их са истих 
и протјерали. Новац је, испоставља се, ипак 
вриједнији од свега.

Готово од Ђурђевдана киша није пала. 
Сеоске густерне одавно су пресушиле па 
воду треба наручивати цистерном из града, 
и платити. Баште су слабо родиле, ужарени 
камен и испуцала земља нису сјеменима дали 
да напредују далеко од клице, кромпира мало, 
капула ситна а ни лук није свуда родио. Остало 
поврће већ се купује по диктираним цијенама 
трговачких ланаца. Љетине, покошеног сијена 
и овршеног жита, онима који су успјели да их 
прикупе прије жеге, неће бити довољно, па онај 
ко држи благо мораће додатно да набавља за 
зиму, и да плати. И стада ће ускоро из планине, 
па ваља обавити сезонске послове прије тога, и 
штап у руке а камен под ноге, са првим јесењим 
кишама и буром и вукови ће се привући кућама 
и животињама. И даље их закон штити више 
него човјека. Проћи ће сајмови па ће и села 
остати пуста, разилази се свако на своју страну, 
враћајући се свакодневним бригама. Окончаће 
се и дани прославе „Олује” у Книну, политичари 
ће се вратити својим фотељама, туристи кућама, 
хушкачи својим пустим срединама. Остаће напола 
пуста Далмација, још више пуста и суморна Лика, 
и све чешће напуштана Славонија. Туристичка 
сезона само што није готова па ће и обала 
замировати. Дјеца „ослободилаца” већином ће 
се вратити пословима, тамо гдје се на неком 
страном језику говори, а дјеца оних од којих 
су се „ослободили” имаће једнако веће бриге 
од „Олује”. Дјеца једних и других ускоро ће у 
школске клупе, у Книну, Бискупији, Кистањама, 
Вуковару, Борову, Београду, Новом Саду, Даблину, 
Минхену. Ваља им обезбиједити књиге, одјећу, 
обућу и школски прибор. Већ након „Олујног” 
викенда, многи ће својим пословима, и они у 
градовима, и они по селима чија домаћинства 
немају нерадне дане.  

Неће више ни телефони тако често звонити, 
нити ће бити толико камера, фото апарата, 
новинских екипа по терену. Ако инцидената 
не буде, спласнуће и брига и интересовање 
са обје стране, а српско становништво које је 
живјело и живи на својој дједовини, бар неко 
вријеме неће служити као марионета, средство за 
јефтина препуцавања и надметања, доказивања, 
патетику, жаљења или осуде. Поуздано знам 
да им то највише треба, да им врате нарушени 
мир, да умјесто „Олује” слушају буру како пуше. 
Ако им се не може помоћи, бар да им се више 
не одмаже.                         

Васка РАДУЛОВИЋ
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СРПСКО НАРОДНО ВЕЋЕ  И ДОКУМЕНТА - ЦЕНТАР ЗА СУОЧАВАЊЕ С ПРОШЛОШЋУ ОРГАНИЗОВАЛИ СУ КОМЕМОРАЦИЈУ ЗА 
СВЕ ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ РАТА КОЈE СУ ИЗГУБИЛE ЖИВОТЕ, СВОЈE БЛИЖЊE, ДОМОВЕ И ЗАВИЧАЈ ТОКОМ И НАКОН ХРВАТСКЕ 
АКЦИЈЕ „ОЛУЈА”

КОМЕМОРАЦИЈА У ДЕРИНГАЈУ ЗА СРБЕ 
СТРАДАЛЕ ТОКОМ И НАКОН „ОЛУЈЕ”

Српско народно веће у сарадњи са 
организацијама за заштиту људских права, 
сваке године на другој локацији обележава 

страдање и езгодус из лета 1995. год. Намера је 
да се тиме укаже на територијалну распршеност 
догађања узрокованих хрватском војном 
акцијом „Олуја”, али и на стравичне последице 
рата као таквог на свим опустелим просторима 
које је некад насељавало становништво српске 
националности.

Овогодишњи комеморативни скуп, као 
и помен за жртве који је служио свештеник 
Предраг Пантелић протонамесник грачачки, 
одржан је у селу Дерингај у општини Грачац, у 
непосредној близини порушене православне 
цркве Успења Пресвете Богородице срушене 
у Другом светском рату. Три спомен обележја 
и данас чувају успомену на свештеничку лозу 
Мандића, чланове фамилије Николе Тесле. 
Управо на том месту, поред зидина порушеног 
храма, одржана је овогодишња комеморација 
за све невино пострадале цивиле Грачачког 
краја из протеклог рата. У селима око Грачаца 
у Лици, на кућном прагу убијено је више 
десетина људи.

Саборски заступник и председник Српског 
народног већа Милорад Пуповац рекао је да 
се достојанствено треба присећати свих оних 
чији су животи прекинути насилно, злочином, 
као што је то био случај са више од стотину 
Срба на подручју општине Грачац током и 
након „Олује”.

- Данас смо овде како бисмо се 

достојанствено сетили свих оних чији су 
животи прекинути насилно, злочином, те 
у знак сећања на више од сто несталих с 
подручја ове опшине, а којих се овде нико 
не би сетио, као што се и надлежна тела 
власти нису сетила а и данас се не сећају 
своје правне одговорности за утврђивање 
околности њихових страдања 1995. године  
- рекао је Пуповац.

Пуповац је истакао како је сећање важно да 
жртве „национализма, мржње и непријатељства 
не би стварале стање трајног национализма, 
мржње и непријатељства, овде и тамо”.

- Кад би подржављене политике сећања 
биле заиста чисте као суза или биле истинске 
сузе, онда би у њима било суза и мајки с 
Петровачке цесте и суза оних овде у Дерингају, 
Кијанима и Томингају, или оних из Шкабрње 
и Широке Куле, који нису стигли пустити сузу 
пре него што су убијени у својој кући, свом 
завичају и својој земљи. Треба имати емпатије 
за све жртве, за наше сународнике Србе и 
за наше суграђане Хрвате, за све који нису 
чинили злочине. Ми никога, ко то сам не осећа 
као моралну обавезу, не позивамо да тако 
и сам чини, али позивамо све да се сећају 
тако да чувају достојанство сећања на оне 
који су били жртве национализма, мржње и 
непријатељства, да их се сећају тако да не 
стварају стање трајног национализма, мржње 
и непријатељства овде и тамо, и између овде 
и тамо, јер тако стварају стање за нове жртве 
- истакао је Пуповац.

ВЕЋИНА ЗЛОЧИНА ОСТАЛО ЈЕ НЕКАЖЊЕНО

Водитељка Документе - Центра за суочавање 
с прошлошћу, Весна Тершелич, упозорила је 
на закаснело и споро процесуирање ратних 
злочина и да је за већину њих правосуђе 
пропустило да утврдити ко је и под којим 
околностима одговаран за смрт властитих 
грађана. Поименично су прочитана имена 
цивилних жртава с подручја Дерингаја и Кијана, 
убијених током и након „Олује”.

- Двадесет и седам године од операције 
„Олуја”, хрватско правосуђе подигло је три 
оптужнице за ратне злочине над крајинским 
Србима и то против укупно седморице 
припадника хрватских војних и полицијских 
постројби. Суђења су резултирала са две 
осуђујуће правомоћне пресуде, за злочине у 
Прокљану и Мандићима, те за злочин у Кијанима 
код Грачаца. За злочин у Кијанима првостепена 
пресуда донесена је у марту 2019, а потврђена 
у јулу 2021. и то захваљујући чињеници да су 
се починиоци хвалили овим злочином. У два 
казнена поступка донесене су ослобађајуће 
пресуде, за злочине у Прокљану, Мандићима 
и у Груборима. Један казнени поступак, за 
злочин у Рамљанима, је обустављен у фази 
истраге. За већину ратних злочина Република 
Хрватска односно њено правосуђе пропустило 
је да утврди ко је и под којим околностима 
одговаран за смрт властитих грађана - рекла 
је Тершелич, истакавши како чињеница да 
хрватско правосуђе преспоро процесуира 
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злочине над Србима, али и над Хрватима, 
не сме бити препрека у изградњи поверења. 

Само у селу Кијани, које се граничи са 
Дерингајем, током и после акције „Олуја” страдало 
је четрнаесторо цивила, међу којима чак девет 
жена. Убиство трочлане породице Совиљ један 
је од ретких злочина који је процесуиран 
пред хрватским правосуђем. Суд у Ријеци 
првостепено је на десет година затвора осудио 
некадашњег припадника хрватске војске Рајка 

Кричковића.
-  То с у ђењ е 

је могло да буде 
окончано правомо-
ћном пресудом јер је 
проговорио сведок, 
и желели би да више 
сведока проговори. И 
то не сведок злочина 
него сведок хвалисања 
починилаца злочина. 
Зато смо недавно и 
поздравили то што је 
Тужилаштво за ратне 
злочине у Србији 
покренуло поступак за 
злочине над колоном 

избеглица на Петровачкој цести у БиХ - каже 
Тершелич.

ОПСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ

Годишњице сећања за пострадале Србе у 
„Олуји”, ипак најтеже падају породицама жртава, 
онима чији су преци били жртве почињених 
злочина и за чијим посмртним остацима и 
дан данас трагају.

- Тешко је и тужно и након свих ових 
година. И дан данас моја мајка редовно пали 
свећу за покојну баку која је 1995. године 
остала у селу Брувно, недалеко одавде, и до 
дана данашњег нисмо нашли њене посмртне 
остатке. Имала је тада 85 година, није хтела 
са кућног прага и то ју је коштало живота. Три 
пута смо овде предавали захтеве и папире 
за њен проналазак, који су требали ићи за 
Загреб. Пре седам година сам био у Загребу 
обраћајући се надлежном Министарству за 
нестале, и они су ми рекли да су тада први пут 
чули за Обрадовић Перу рођену 1910. године, 
што значи да ти папири из Грачаца никада нису 
ни стигли до Загреба. Ми смо дошли до неких 
сазнања где је она вероватно сахрањена, 
али пуно је ту нелогичности и након готово 
тридесет година. Најжалосније од свега је 
што нисмо успели да нађемо њене кости, да 
бар има свој гроб и обележје - каже један од 
стотинак повратника у Дерингај Никола Миљуш. 

На крају комеморације у Дерингају саборски 
заступник Борис Милошевић прочитао је 
овогодишњу, 15. по реду „Изјаву сећања” СНВ-а, 
док су сви присутни, уз зидове порушеног 
храма, симболично положили црвене руже.

Васка РАДУЛОВИЋ

НЕОПХОДНО РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА НЕСТАЛИХ
ПРОЧИТАНА ИЗЈАВА СЕЋАЊА 

У знак сећања на све страдале Србе 
током акције Олуја 1995. године Веће српске 
националне мањине Вуковарско-сремске 
жупа-није организовало је парастос свим 
страдалницима као и читање изјаве сећања. 

Сећање на страдање српског народа 1995. 
године започело је парастосом који је служио 
владика осечкопољски и барањски Херувим у 
Саборном храму светог Николаја у Вуковару, а 
уз саслужење више свештеника ове епархије 
Српске православне цркве.

- Оно што заиста сви требамо да схватимо 
да је све то велика мука и велика жртва. Сви 
ти људи који су пострадали од 1991. до 1995. 
године требају вечно да буду у нашем сећању, 
да их вечно помињемо и да се за њих молимо 
Богу како би их он примио у наручје Аврама, 
Исака и Јакова како и кажу молитве које смо 
прочитали преко којих смо се молили за душе 
свих оних који су свој живот положили страдајући 
невино, носећи српско име и православни крст 
на овим просторима – истакао је владика 
осечкопољски и барањски Херувим. 

Петнаесету годину за редом у већини 
српских мањинских већа прочитана је изјава 
сећања Српског народног већа коју је и ове 
године потписао председник ове српске 

институције Милорад Пуповац.
- За нас је то и ове године прилика, можда 

више него претходних година, да проговоримо 
против тога да се обележавање акције Олуја 
и обележавање егзодуса Срба  које је она 
проузроковала претвара у наставак ратовања 
и онемогућавање суочавања са свим његовим 
последицама. Да се било ратнике, било 
страдалнике још једном претвара у средства 
за ширење мржње и нетолеранције – речено је 
између осталог у наведеној изјави коју је пред 

окупљенима у име Већа српске националне 
мањине Вуковарско-сремске жупаније прочитала 
потпредседница овог мањинског већа Весна 
Вујић. 

У изјави сећања Пуповац је искористио 
прилику да позове власти у Загребу и у Београду 
на решавање питања несталих од којих је 
готово подједнак број и Срба и Хрвата као и 
да се врате сарадњи по питањима решавања 
ратних злочина. 

Срђан СЕКУЛИЋ

Никола Миљуш
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К О М Е М О Р А Ц И Ј А  З А  С Р П С К Е  Ж Р Т В Е  С Е Л А  У З Д О Љ Е
ЗА ЗЛОЧИНЕ ПОЧИЊЕНЕ У МЕСТУ УЗДОЉЕ, КАО НИ ЗА ОНЕ У ОКОЛНИМ КНИНСКИМ СЕЛИМА ОРЛИЋ, МАРКОВАЦ, БИСКУПИЈА 
И ВРБНИК ЈОШ УВЕК НИКО НИЈЕ ОДГОВАРАО

У организацији Општине Бискупија и њеног 
Већа српске националне мањине, у селу 
Уздољу код Книна одржана је комеморацију 

цивилним жртвама Војно-полицијске акције 
„Олуја“, на месту злочина над осморо српских 
цивила, који су убијени након уласка хрватске 
војске у Книн августа 1995. године.

Шестог августа 1995. године, дан након уласка 
хрватске војске у Книн, тројица припадника 
хрватских војних снага, у селу Уздоље код Книна, 
затекли су у својим домовима осморо српских 
цивила. Након застрашивања, псовки и претњи, 
доведени су испод стабла храста недалеко од 
главног пута ка Книну и усмрћени хицима из 
аутоматске пушке. Само због тога што су били 
Срби, тај дан убијени су Милица Шаре (1922.), 
Стево Берић (1933.), Јања Берић (1932.), Ђурђија 
Берић (1916.), Крстан Шаре (1931.), Милош Ћосић 
(1923.) и Јандрија Шаре (1932.). Једна особа, сведок 
њиховог страдања, преживела је и поред два 
примљена метка, те успела побећи у оближњу 
шуму и захваљујући томе остала жива. Исти је 
дан, у засеоку Шаре, у својој кући убијена, а 
потом запаљена Сава Шаре, рођена 1922. год.

Полагању венаца и паљењу свећа жртвама 
тог злочина претходио је верски помен који је 
служио свештеник Епархије далматинске СПЦ, 
парох марковачки Станко Антић. Званичних изјава 
у Уздољу није било. Породице жртава, као и 
локални представници српске заједнице, поручили 
су како је: „ Ово место страдања и сећања које 
заслужује да се жртвама поклони у тишини“. 
Они сматрају како је у последњих двадесет и 
шест година са овог и сличних места страдања 

послано много порука и како такве поруке нису 
резултирале проналажењем починилаца.

У изјави за медије начелник Општине Бискупија 
Милан Ђурђевић најавио је како ће током наредне 
недеље бити постављен спомен – крст за све 
невино пострадале српске цивиле из Уздоља и 
околних бискупијских села.

- У порти манастира Лазарица ми ћемо 
поставити један спомен-крст који ће бити збирни 
споменик за све страдале у операцији „Олуја“ 
са подручја ове општине. Ради се о тридесет и 
четворо људи од којих је највише страдалих 
било у селу Врбник, затим овде у Уздољу па 
у селу Бискупија. Да не бисмо у сваком селу 
постављали посебно споменик, сматрамо да је 
овако прикладније, а и манастир Лазарица јесте 
једно централно место окупљања православних 

Срба читавог овог краја - најавио је Ђурђевић.
Венце испред спомен-обележја у Уздољу 

поставили су чланови породица жртава, 
представници Општине и ВСНМ-а Бискупије, као 
и жупанијске организације СДСС-а, док је црвену 
ружу симболично положила потпредседница 
хрватске Владе Ања Шимпрага. 

У августу 2017. године, Документа-Центар за 
суочавање с прошлошћу, поднела је Државном 
тужилаштву РХ (ДОРХ) казнену пријаву против 
непознатих починилаца у вези са злочином у 
Уздољу. Казнена пријава Документе, на темељу 
које још увек нико није поступио, највећим делом 
ослања се на чињенице у вези злочина које је у 
својој истрази расветлио Међународни кривични 
суд за бившу Југославију у Хагу и то пре свега 
кроз изјаве сведока.

Ика Шаре, ћерка убијеног Милоша Ћосића, 
раније је од државе тражила надокнаду 
нематеријалне штете, а након што су је одбиле 
све ниже правосудне инстанце, о њеном случају 
крајем 2021. одлучивао је Уставни суд. Уз издвојено 
мишљење судија Андреја Абрамовића, Ловорке 
Кушан и Горана Селанца, Уставни суд потврдио је 
ранију пресуду, којом је у међувремену преминулој 
Ики Шаре због застаре одбијено право на накнаду 
штете и наређено да плати 14.500 куна судских 
трошкова. У истом наврату, по први пут у историји 
хрватског правосуђа, судије су утврдиле да је 
истрага једног од бројних злочина почињених 
током и након "Олује" била неуспешна.

За злочине почињене у месту Уздоље, као 
ни за оне у околним книнским селима Орлић, 
Марковац, Бискупија и Врбник, где је у неколико 
дана након „Олује“ убијено још 34 српских цивила, 
још увек нико није одговарао.

Васка РАДУЛОВИЋ
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ВЕЋА (СНВ) И САВЕЗА АНТИФАШИСТИЧКИХ БОРАЦА И АНТИФАШИСТА ХРВАТСКЕ 
(САБАХ) У СРБУ ЈЕ ОБЕЛЕЖЕНА 81. ГОДИШЊИЦА УСТАНКА НАРОДА ЛИКЕ И КОРДУНА

OБЕЛЕЖЕН ДАН УСТАНКА НАРОДА ЛИКЕ И КОРДУНА

Некада прослављан као Дан устанка 
народа Хрватске 27. јул је од стране 
хрватских десничарских организација 

окарактерисан као четнички. Данас се као Дан 
антифашисичке борбе слави и обележава 22. 
јун али се народ у Србу и даље окупља док је 
прослава преименована у Дан устанка народа 
Лике и Кордуна. Ове године обележена је 81. 
годишњица од овог историјског догађаја када 
се у настојању да одбрани голе животе народ 
дигао на оружје.

Пре централне свечаности, покрај споменика 
устаницима одана је почаст Далматинцима 
палим 1945. године током ослобађања Срба, 
а окупљенима су се након полагања венаца 
обратили саборски заступник и председник 
СНВ-а Милорад Пуповац, бивши председник 
Хрватске Стипе Месић, председник Савеза 
антифашистичких бораца и антифашиста Фрањо 
Хабулин и још неколико говорника. 

Председник СНВ-а Милорад Пуповац је 
поручио да је у Србу прије 81 годину тамошњи 
народ устао против злочиначког режима који је 
почео са истребљењем Срба, Јевреја и Рома, а 
онда и свих других који се с њиховом злочиначком 
политиком нису слагали. 

- У Србу је запаљена искра која се претворила 
у пламен који се није гасио до 1945. године и 
та чињеница чини разлику у односу на друге 
устанке. Обичним сељацима и обичном народу, 
Србима и Хрватима, придружили су се потом 
други проширујући победнички поход одавде 
до Сутјеске, Истре и Словеније. Створили су 

братство по оружју, јер су бранили животе и 
слободу од оних чији је једини циљ био да 
истребе, тлаче и окупирају - поручио је Пуповац. 

Бивши председник Месић рекао је да није 
довољно само одати пијетет жртвама које су 
међу првима осетиле шта су то национализам, 
фашизам и усташтво. Власт је окривио за њено 
несналажење око усташтва у савременој Хрватској 
и додао да проблем види и у школству које на 
погрешан начин тумачи историју. Осврнуо се 
и на оне које су због ремећења јавног реда 
и мира полицијски органи привели неколико 
дана уочи комеморације.

- Ко плаћа те нераднике и пробисвете који 
долазе да ремете мир нама који се клањамо 
онима који су нас задужили? Власт се не може 
договорити хоће ли се забранити усташки 
поздрав “За дом спремни”, иако су под њим 
убијене хиљаде људи. Зар ту треба некакво 
ново истраживање? Све је 
то јасно - рекао је Месић. 

Председник САБА РХ 
Фрањо Хабулин такође 
је позвао на искорак који 
би хрватском друштву 
омогућио да се извуче из 
раља ревизионизма. 

- Трагично је да након 
толико времена откако је 
подигнут устанак у Србу и 
општи устанак у Хрватској 
треба објашњавати шта се 
овде догодило. Ово није 

био четнички устанак, него почетак оружане 
борбе свих слободољубивих људи у Хрватској 
против нацифашистичке окупације и усташа 
који су хтели да остваре злочиначке планове о 
етнички чистој Хрватској - рекао је Хабулин и 
нагласио да се у Хрватској решавање питања 
усташког поздрава није помакло с места, али 
да се  отишло корак даље кад је у питању 
затирање истине о прошлости па се одржавају 
симпозијуми о тзв. троструком логору Јасеновац 
с циљем етаблирања лажи о логору који је 
тобоже постојао и након Другог светског рата.

Као и сваке године пут Срба је кренула и 
велика група антифашиста из источног дела 
Хрватске. У Срб су стигли у два аутобуса, а 
један од путника био је и секретар жупанијског 
Већа српске националне мањине Душан Латас.

- Све је било достојанствено и лепо 
организовано почев од окупљања па и самих 
говора учесника. На мене је ипак највећи утисак 
оставио иступ председника Удружења ветерана 
Домовинског рата и антифашиста (ВеДРА) Ранка 
Бритвића јер нисмо навикли да с те стране чујемо 
позитивне речи када је у питању антифашизам 
и борба народа у Другом светском рату. Он је 
рекао, парафразираћу, да је поносан што су се 
у културу сећања и обележавање свих важних 
годишњица укључили и млади као и да ће он 
лично долазити овде да прославља и велича 
антифашизам. Цео скуп је протекао мирно и 
драго ми је да смо учествовали – рекао је Латас.

И ове је године лидер ванпарламентарне 
крајње десне Аутохтоне Хрватске странке права 
Дражен Келеминец покушао да провоцира 
одржавањем истовременог контраскупа. Међутим, 
полиција је то окупљање забранила, а њега и 
осморицу његових присташа 23. јула у Србу и 
привела. Одређена им је забрана окупљања 
у Србу у трајању од осам дана.

С. Б.
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У СПОМЕН-ПАРКУ ДУДИК У НЕДЕЉУ ЈЕ ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА ЗА ЖРТВЕ КОЈЕ СУ НА ОВОМ СТРАТИШТУ ИЗ ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА УБИЈАНЕ ОД СТРАНЕ УСТАШКЕ ВЛАСТИ ПАВЕЛИЋЕВЕ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ

ЖРТВЕ ДУДИКА НЕЋЕ БИТИ ЗАБОРАВЉЕНЕ
Као и сваке године у организацији Заједнице 

удружења антифашистичких бораца и 
антифашиста Вуковарско-сремске жупаније 

на Дудику у Вуковару окупљају се грађани и 
антифашистичка удружења из Хрватске, Србије 
и Босне и Херцеговине да одају пошту жртвама 
које су на то место довођене из свих крајева 
Срема и стрељане од стране усташке власти. 

Пре 81 годину на овом месту стрељана 
је прва група родољуба из села Бобота и 
антифашисти се годинама овде окупљају у 
настојању да те догађаје и жртве које су пале 
на Дудику отргну од заборава. 

Комеморацији у Дудику присуствовао је и 
први човек Савеза антифашистичких бораца 
и антифашиста Републике Хрватске Фрањо 
Хабулин.

– Наша је дужност и обавеза да будемо 
на оваквим местима, да обележимо велике 
датуме из Народноослободилачке борбе, али 
да будемо и на местима где су страдале жртве. 
Да комеморирамо, евоцирамо успомене на те 
људе и да им одамо почаст. Овде је од 1942. до 
1945. године страдало 455 људи, припадника 
Народноослободилачког покрета и њихових 
симпатизера, али и цивила, највише српске 
националности, а све то је заправо била освета 
због акција које су вршили партизански одреди 
са Фрушке горе и осталих делова Срема – рекао 
је Хабулин указујући и на потребу промене 
односа власти према споменичкој баштини и 
стварање услова да се пронађу средства за 
наставак обнове Дудика.

Највише делегација стигло је из Срема 

одакле је и највећи број жртава стрељаних 
на Дудику.

– Ми поштујемо своје претке који су дали оно 
најсветије што су имали, дали су своје животе, 
за нашу слободу коју су извојевали у борби 
против фашизма. Ове куле у Дудику су нама 
вечна опомена да су овде немачки нацизам и 
фашизам и усташко зверство сахранили једну 
младост, зауставили једну младост својим 
крвавим ножевима. Ми, преци тих жртава, 
сваке године године долазимо овде да им 
кажемо да народ Срема није заборавио своје 
жртве и да тим нашим прецима пошаљемо 

поруку да смо и ми свесни да фашизам не сме 
да се понови. Док год их се ми сећамо они су 
живи – поручила је председница СУБНОР-а 
Инђија и потпредседница СУБНОР-а Војводине 
Драгица Ковачевић.

Иако из неколико места у Босни и Херцеговини 
антифашистичке организације и њихови 
представници редовно долазе нас ово место, 
у Дудик је први пут дошао председник Савеза 
антифашиста и бораца НОР-а Кантона Сарајево 
Мирсад Ћатић.

– Колективна меморија креира садашњост 
па и будућност заједнице и ова колективна 
меморија је, с једне стране животна поука, а с 
друге стране и надахнуће. Поука је да уочимо 
да када се зло наметне, колектив га прихвати, 
то је колективна психологија или психологија 
масе. Међутим, треба да нам буде и надахнуће 
да истрајемо у деловању и да не дозволимо 
наметање такве идеологије која би дозволила 
такву колективну психологију која производи 
злочин и зло – рекао је Ћатић.

Венце у Дудику положило је готово 40 
делегација антифашистичких удружења из 
Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине, 
представници српских општина, институција 
и странака, међу којима и генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар Накић 
и саборска заступница СДСС-а Драгана Јецков.

Након комеморативног дела програма 
уприличен је и кратак рецитаторско-музички 
програм.

Славко БУБАЛО
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ЈОШ УВЕК НЕИЗВЕСНА СУДБИНА СТАНАРА КОЈИ У БЕЛОМАНАСТИРСКИМ СТАНОВИМА ЖИВЕ КАО ЗАШТИЋЕНИ НАЈМОПРИМЦИ

ДАН Д ЗА ЗАШТИЋЕНЕ НАЈМОПРИМЦЕ СТАНОВА

Како се приближава 1. септембар 
2023. године ситуација за заштићене 
најмопримце домарских станова у 

оквиру основних школа и домова здравља на 
подручју Осјечко-барањске жупаније додатно 
се компликује. Наиме након измене Закона 
о најму станова, заштићени најмопримци 
би након тог датума морали да плаћају 
економску уместо заштићене најамнине, да 
откупе стан у којем живе по цени коју одреди 
власник или да напусте станове у којима 
деценијама живе и предају их власницима. 

О судбини таквих станова говорило се 
на задњој седници Скупштине Осјечко-
барањске жупаније. Већник из редова 
опозиционог СДП-а Марко Богатић из 
Белог Манастира, за говорницом је рекао 
како су ти станови својевремено изузети од 
могућности откупа, иако у њима у задњих 
40 и више година живе исти станари, и 
питао може ли се нешто учинити како би 
се и ти станари довели у могућност откупа 
према повољнијим условима. 

Подсетимо, ступањем на снагу Закона 
о најму станова у новембру 1996. године 
престало је станарско право особама које су 
то право стекле према прописима који су до 
тада важили па је одговор секретара Осјечко-
барањске жупаније Ивана Хамповчана био 

све само не оптимистичан. Он је подсетио 
како су они који су остали у тим становима 
постали заштићени најмопримци. 

- На темељу преношења овлашћења 
на оснивача, ови станови су завршили у 
установама у којима су били и ми данас 
имамо ситуацију да те станове можемо да 
продамо, али све те установе, здравствене 
и образовне, којима је у правилу оснивач 
Осјечко-барањска жупанија, могу да поступе 
на основу закона о власништву, у коме се 
каже процена и јавни конкурс. Када би 
ми заиста покренули тај поступак, како би 
постојећи станари на основу закона откупили 
те станове, морамо да направимо управо те 
две ствари. Без додатних алата које нико 
не може донети на жупанијском, него на 
државном нивоу, ти људи неће бити у прилици 
да откупе те станове на повлаштен начин 
- рекао је Хамповчан.

Хамповчан је подсетио како је са 
заинтересованим странкама већ одржано 
неколико састанака, и како су они основали 
своје удружење.

- Осим тога, од стране Жупаније отишла 
је иницијатива према Влади да се то питање 
законски регулише, а докле год се тако 
нешто не донесе на Сабору или Влади биће 
нажалост тако и то тим људима треба тако 

и рећи. Дакле, заштићени најмопримци у 
домарским становима за сада не остварују 
право да их откупе по повољнијој цени, 
односно на конкурс може да се јави било 
ко, и ако понуди вишу цену стиче предност 
при куповини - закључио је Хамповчан.

Иако је протекло већ 30 година од када је 
у лето 1992. године усвојен Закон о продаји 
станова, на којима постоји станарско право 
за заштићене најмопримце, ситуација се 
додатно закомпликовала након измене 
Закона о најму станова према којима би 
заштићени најмопримци након 1. септембра 
2023. године морали плаћати економску цену 
уместо заштићене најамнине, откупити стан 
у којем живе по цени коју одреди власник 
или у трећој, најнеповољнијој варијанти, 
напустити станове у којима деценијама живе 
и предати их у власништво власницима.

Имајући у виду да време брзо пролази, и 
да 1. септембар 2023. године није тако далеко, 
оно што до тада дугогодишњим корисницима 
тих станова преостаје да на све законите 
начине покушају да задрже досадашњи статус, 
а у случају за њих неповољног сценарија, о 
конкретним потезима одлучити када буду 
стерани у ћошак станова у којима многи 
живе више од 40 година.                    

Зоран ПОПОВИЋ
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ОСВЕШТАН ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ У ТЕСЛИНОМ СМИЉАНУ

У РОДНОМ СЕЛУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, ЛИЧКОМ МЕСТУ СМИЉАН, НА ПРАЗНИК СВЕТОГ ПРОРОКА ИЛИЈЕ, СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСКУ 
ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИО ЈЕ ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПОРФИРИЈЕ И ТОМ ПРИЛИКО ОСВЕШТАО ОБНОВЉЕНИ ХРАМ СВЕТИХ АПОСТОЛА 
ПЕТРА И ПАВЛА

Његова светост патријарх српски 
Порфирије посетио је Епархију 
горњо-карловачку и на празник 

Светога пророка Илије освештао православни 
храм Светих апостола Петра и Павла у месту 
Смиљан, родном селу светски познатог 
научника Николе Тесле. У храму који је 
подигнут крајем 17. века српски научник 
је и крштен, док је његов отац, протојереј 
Милутин Тесла, овде вршио све-
штеничку службу. 

Након освештења храма 
патријарх Порфирије служио је 
Свету архијерејску литургију уз 
саслужење преосвећених епископа, 
горњокарловачког Герасима и 
осечкопољског и барањског 
Херувима. У пригодној беседи пред 
окупљеним народом, Патријарх 
српски осврнуо се на значај овога 
места и овог храма не само за 
народ Лике већ и православних 
свуда.

- Ми данас осветисмо храм 
посвећен Светим апостолима Петру 
и Павлу, на месту на којем су Срби 
још 1697. године, када су дошли 
у ове личке крајеве, одредили 
ово као место молитве, место 

мира и љубави, место сабирања како у себи 
појединачно, и сабирања себе од различитих 
и разних разбијености и растакања са којима 
је суочен сваки човек у свом појединачном 
животу. Ово место православни Срби одредили 
су у овом крају да буде место сусретања са 
Богом, и људи међусобно, да ту не само чују, 
него да у њиховом срцу одјекне заповест 
Христова, позив Христов, да волимо Бога 

читавим својим бићем али и друге људе 
као самога себе - рекао је, између осталог, 
патријарх Порфирије.

Време Патријархове посете Смиљану 
подудара се са годишњицом мученичког 
страдања Срба у овом крају на Илиндан 
1941. године, када су усташе, у намери 
да затру траг српском роду побиле око 
шест стотина Срба свих узраста, а њихов 
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православни храм, недуго потом, 
сравнили са земљом. Патријарх 
је подсетио на чињеницу да се уз 
цркву налази масовна гробница у 
којој су посмртни остаци жртава, 
али и на то да је овај храм од 
тада два пута обнављан како би 
данас могао под својим сводовима 
окупљати православне Личане.

- Силе историјске које се не 
мире тек тако са речју Христовом 
и ово су место, као и многа слична 
места, хтеле да елиминишу. 
Тако је 1942. године овај храм 
био порушен. Порушиле су га 
усташе, и много је људи тада 
овде пострадало. Овде на гробљу 
сахрањено је 568 људи који су 
пострадали у овом крају. Они 
почивају управо поред храма који 
су дизали да буде место њиховог покоја и 
мира. Године 1986. храм је обновљен, а онда 
опет девастиран деведесетих година. Слава 
Богу храм је данас опет обновљен на месту 
на којем је била подигнута прва црква у 17. 
веку, црква у којој је крштен светски познат, 
велики научник Никола Тесла. Он је и рођен 
у парохијској кући поред овог храма, а његов 
отац је овде био свештеник. И он, крштен и 
запечаћен Христом, али и надахнут Духом 
Светим, својим даром, али и уз огроман труд 
и напор, рад, учинио је много тога на чему 
му је данас благодарно читаво човечанство, 
и тек ће бити. Где год да је био, шта год да 
је чинио, није заборавио ове крајеве, они 
су били утиснути у њега и његово биће, и 
није заборавио своју православну веру, веру 
мајке и оца, веру свога ујака, православног 
Митрополита сарајевског, ту веру је сведочио 
- поручио је Патријарх српски у Смиљану.

ПОСЕТА ПАТРИЈАРХА ЗА ЛИЧАНЕ ЈЕ 
ВЕЛИКО ОХРАБРЕЊЕ

Обнова православног храма у Смиљану 
али и долазак Патријарха српског од великог 
је значаја за српски народ у Лици који се и 
данас, упркос свим страдањима, поносно 
бори за опстанак у овим крајевима.

- Веселимо се доласку Патријарха и свих 
епископа који су данас дошли овде у Смиљан 
на освећење нашег обновљеног храма. Као што 
видите, народ Лике се организовао и дошао у 
великом броју са свих страна. У Лици никада, 
па ни данас, није било лако бити Србин. Лички 
српски народ је страдални народ који је прошао 
кроз велике хаварије како у Другом светском 
рату тако и у овом последњем, мало нас је 
али се боримо и не дамо се – каже заменик 
жупана Личко-сењске жупаније Милан Узелац. 

- Од великог је значаја овај догађај за целу 

Лику али и српски народ у другим крајевима 
Хрватске. Личани су увек живели тешко и 
страдали у сваком рату, али су увек били 
поносан народ који се борио за свој опстанак, 
како некада тако и данас.  Иза свих ратова, са 
пуно страдања, увек смо се дизали из пепела, 
враћали се у порушене куће, обнавЉали и 
борили се. Из камена смо изникли и то је 
остало у нашим генима - поносно истиче 
председница пододбора СКД“ Просвјета“ из 
Удбине Тања Чанковић. 

Иако у Теслином селу данас живе тек два 
Србина повратника, Личани су Патријарха 
и епископе из Смиљана испратили песмом, 
уздајући се у њихове благослове да се на 
овом месту окупљају чешће, сведочећи своју 
веру православну у миру и радости.

Личко село Смиљан  широм света прославио 
је један од најзначајнијих и најутицајнијих 
научника и проналазача Никола Тесла, који 

се родио 10. јула 1856. године у 
парохијском дому, одмах поред 
Цркве Светих апостола Петра и 
Павла, у којој је служио његов отац, 
угледни и образовани протојереј 
Милутин.

У време последњег рата на овом 
простору 1991-1995 године храм 
Светих апостола Петра и Павла 
делимично је оштећен и опљачкан. 
У претходном периоду, трудом 
владике Герасима, свештенства 
и верног народа  храм је комплетно 
обновљен, у њему је израђен 
иконостас са иконама које су рад 
сестринства Богородице Тројеручице 
из Шибеника, као и иконопис који 
је рад свештеника личких корена, 
Милана Радусина из Далмације.

Васка РАДУЛОВИЋ
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ЗАВРШЕНА ОБНОВА ХРАМА У СЕЛУ СЈЕНИЧАК НА КОРДУНУ 

ДЕСЕТ ГОДИНА ТРУДА КРУНИСАНО ОСВЕЋЕЊЕМ
Епископ горњокарловачки Герасим 

осветио је 31. јула потпуно обновљени 
храм Преподобне мати Параскеве у 

селу Сјеничак на Кордуну код Карловца. У 
наставку је у новоосвећеном храму служио 
Свету архијерејску литургију уз саслужење 
свештеника парохија са Кордуна, Баније и 
Лике. Том приликом су у олтар положене 
честице мошти Светих мученика јасеновачких.

Кум освећења био је Жељко Влајнић, 
Сјеничарац који данас живи у Чикагу и који је 
учествовао у раду одбора за обнову те цркве. 
Након завршене Свете Евхаристије, Његово 
преосвештенство епископ горњокарловачки  
Герасим наградио је орденом новомученика 
горњокарловачких секретара црквеног 
грађевинског одбора Светозара Данчуа. 
Епархијске и парохијске захвалнице уручене су 
свима који су пружили духовну и материјалну 
помоћ при обнови и изградњи овог храмова.

- У овом светом храму богослужиле су 
славне личности које је Господ прославио и дао 
нама да их славимо. Један од таквих је Свети 
Данило, исповедник и карловачки владика. 
Данило Јакшић је у Сјеничаку био парох. Успео 
је да одбрани овај крај од страних утицаја и 
спречио да не дотакну душе народа којег је 
духовно водио. Мноштво је знаменитих Срба 
који потичу из Епархије горњокарловачке. 
Међу њима је Сава Мркаљ, рођен недалеко 
од овога храма. Наши преци су овај храм 
градили да би ми данас могли да се сабирамо 
у њему. Трудимо се да се угледамо на њих - 

рекао је у беседи владика Гересим.
Освећењу храма Свете Петке присуствовао 

је велики број верника са Кордуна, као и из из 
Србије, Републике Српске, али и из дијаспоре 
између осталих из Аустрије, Канаде, Америке 
и других држава. Свечаности су присуствовали 
председник Српског народног већа из Загреба 
и саборски заступник Милорад Пуповац, 
председник савета за националне мањине 
Хрватске Александар Толнауер, заменик 
карловачког жупана Дејан Михајловић и 
начелници општина Гвозд и Крњак Милан 

Врга и Перица Матијевић.
У културно-забавном програму учестовали 

су глумци – водитељи Синиша и Саша Рудан, 
талентовани хармоникаш из Крњака Стефан 
Косановић, фолклорна секција пододбора СКД 
„Просвјета“ пододбора Војнић, Црквени хор 
при Саборном храму Св. Николе из Карловца 
и други. 

У току чина освећења у храму је откривена 
спомен-плоча за 1.140 мештана села који су 
у усташким офензивама убијени у селу, у 
усташким и нацистичким логорима и умрлима 
од глади и тифуса током НДХ од 1941. до 
1945. године. Ово је први писани спомен 
жртвама који је подигнут на 80. годишњицу 
велике усташке офанзиве на Кордун, у којој 
је страдало скоро трећина становништа а 
цело село било је спаљено.

ОБНОВА ЦРКВЕ СВЕТЕ ПЕТКЕ У СЈЕНИЧАКУ 
ТРАЈАЛА ЈЕ ПУНИХ 10 ГОДИНА

У времену од 2012. године па до 
завршетка обнове више од 450 приложника 
– појединаца, институција и удружења из 
целог света дало је новчана средства или 
учествовало у радовима. Обнову је спровео 
црквени грађевински одбор на чијем челу 
је био парох Друге карловачке парохије 
протојереј ставрофор Радослав Анђелић. 
У градњу и опремање храма утрошено је 
око 200 хиљада евра.

Српски храм Преподобне мати Параскеве 
у Сјеничаку датира још из 1715. године 
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НАРОДНО САБРАЊЕ ОКО ПОРУШЕНЕ ЦРКВЕ
У СУБОЦКОЈ КРАЈ ЛИПИКА ПРОСЛАВЉЕНА ХРАМОВНА СЛАВА ГАВРИЛОВО

Испред цркве Светог арханђела Гаврила у 
Субоцкој крај Липика 26. јула прослављена 
је храмовна слава - Гаврилово. Као и 

претходних година, светковина је окупила 
вернике из Субоцке, шире околине Липика 
и Пакраца, али и људи који су пореклом из 
Субоцке, а сад живе широм света, у Аустралији, 

Холандији, Србији, Босни и Херцеговини и 
другим земљама. Славски колач и кољиво 
посветио је свештеник у пензији Лука Босанац 
који је и предводио молитвени обред, док 
је овогодишња славска кума била Јованка 
Ерваћанин.

Након благослова, славски колач и кољиво 

су подељени окупљеним верницима који су 
дружење наставили уз освежење и песму у 
близини цркве. Посебан угођај овој свечаности 
својим наступом дали су чланови мешовите 
певачке секције пододбора СКД Просвјета 
Пакраца и Липика, који су отпевали неколико 
народних песма. 

Поред осталих свечаности су присуствовали 
и заменик Пожешко-славонске жупанице из 
реда српске заједнице Никола Ивановић, 
заменица градоначелнице града Пакраца 
Мирсада Поповић Дамјановић, већница СДСС-а 
у жупанијској Скупштини Мира Миљанић и 
председник Већа српске националне мањине 
града Липика Дарко Дерењ.

Субоцка је село које је 1991. године имало 
351 становника. Од тог броја 331 мештанин био 
је српске националности, а у селу је живело 
нешто Хрвата, Југословена и осталих. 

У ратним годинама село је 1991. године 
остало празно јер је у њега ушла Хрватска 
војска и већина кућа је уништена. Након рата 
обновљено је 50 кућа, струја је стигла 2006, 
али се људи нису враћали. Према последњем 
попису из 2021. године Субоцка има само 13 
становника док је десет година раније имала 
два мање.                                 Извор/Срби.хр

као црква-брвнара. На месту тога храма 
1934. године узидана је нова црква коју су 
усташе 1942. запалиле. Био је то један од 37 
српских храмова и капела које су током НДХ 
усташе на Кордуну срушиле или запалиле. На 
темељима тога храма 1989. године тадашњи 

владика Горњокарловачки Симеон Злоковић 
благословио је почетак обнове која је због 
рата 1991. прекинута, а настављена је 2012. 
године.
На новом српском храму у Сјеничаку 
постављена је спомен плоча Сави Мркаљу 

(Сјеничак, 1783 – Беч, 1833) реформатору 
српске ћирилице и српског језика чије је 
дело послужло Вуку Стефановићу Караџићу 
као основ за реформу српског језика. Он 
је у школи у оквиру ове цркве стекао прву 
писменост.                 Срби.хр
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ИАКО ЈЕ ПОЧЕТКОМ АВГУСТА ПРЕУЗЕО ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА КУЛТ УРУ И СПОРТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНА, ВЕЉКО МАКСИЋ ЈЕ ОД РАНИЈЕ ПОЗНАТ МЕЂУ КУЛТУРНИМ РАДНИЦИМА НА ИСТОКУ ХРВАТСКЕ

МЛАДИ ИСТОРИЧАР НА ЧЕЛУ ОДБОРА ЗВО-А

На састанку Скупштине Заједничког већа 
општина одржаном 1. јула ове године 
за председника Одбора за културу и 

спорт изабран је Вељко Максић из Вере. По 
годинама млад, али по досадашњем раду искусан 
културни радник, Максић је већ упознат са 
програмом ове институције са истока Хрватске. 
Упражњену функцију преузео је након одласка 
Небојше Видовића који је постао директор 
новооформљене установе из области културе 
Српског дома у Вуковару.

Нови председник дошао је са новим идејама. 
Уз већ постојеће програме Одбора за културу и 
спорт ЗВО-а, Максић ради и на новим плановима 
које планира да реализује.

- Дефинитивно је да је овај одбор један 
од најзначајнијих за српску заједницу. Свака 
држава показује колико је јака кроз начин 
колико јој је развијена култура. Из тог разлога 
дефинитивно је да би ми, као представници 
српске заједнице на овом подручју, требало да 
развијамо културу и спорт. Одбор за културу 
и спорт Заједничког већа општина има низ 
манифестација и активностима и мени је циљ 
да њих одржимо и наравно да уведемо и неке 
нове. Првенствено се те активности односе на 
фолклор, али треба да нагласимо да не можемо 
на културу гледати само кроз фолклор већ она 
мора имати разноврсније садржаје – започиње 
Вељко Максић и надодаје неке од планова за 
будући рад.

- Оно што је мој претходник започео јесте 

прикупљање нематеријалне културне баштине 
где се пописују обичаји и традиција. Циљ је да је 
можда региструјемо или у Републици Хрватској 
или да пробамо чак ићи према УНЕСКО-у. Друга 
ствар која је веома важна је прошлост наших 
села и нашег народа. То је пројекат „Сведоци 
времена“ који ће се дефинитивно наставити и 
вероватно ћемо овог пута кренути са новим 
просторима, не само Сремом, него ћемо отићи 
и у Барању – представља Максић досадашњи 
рад свог одбора, али и неке од планова за 
будућност.

Што се тиче културне делатности, наш 
саговорник је са својим претходником на 
месту председника Одбора за културу и спорт 
радио на поменутим пројектима прикупљања 
нематеријалне културне баштине и „Сведоци 
времена“. Овим пројектима обрађена су села 
Вера, Клиса, Острово, Негославци, општина 
Трпиња и Борово, а ускоро се очекује и иста 
таква књига о Боботи.

- Наша села деле заједничку прошлост ширег 
простора, међутим свако село има своје посебности 
и често се и сами изненадимо када кренемо 
да истражујемо одређена села колико богату 
прошлост имамо, а толико смо је занемарили 
па је ово један од начина како да је очувамо, 
не само за нас, него и за будуће генерације 
које долазе. Као што сам већ рекао, циљ је да 
одемо у Барању и можда у неком наредном 
периоду пишемо о Дарди или неким другим 
местима из разлога што је Барања на неки начин 

запостављена јер имају мање манифестација и 
тамо треба појачати наш рад на културном пољу 
па је и ово један од начина њене афирмације 
– износи Максић неке од идеја.

ДУГОРОЧНИ ЦИЉ ОДБОРА ЈЕ ОДРЖАВАЊЕ 
НАУЧНИХ СКУПОВА

Новом председнику Одбора за културу и спорт 
ЗВО-а фокус ће бити и организација научних 
скупова првенствено везаних за прошлост, 
историју и етнологију.

- Наравно, то не значи да нећемо изаћи и 
мимо тих оквира, али све зависи и од других 
фактора јер овај одбор не делује самостално, него 
као целина унутар ЗВО-а. Циљ је да у наредних 
годину или две организујемо поново научни скуп 
у Вуковару који ће се тицати прошлости Срба. 
Осим тога, намера ми је да кренемо са једном 
захтевном едицијом, односно да укоричимо 
прошлост Срба, не кроз зборник радова, него кроз 
монографију која би почела западним Сремом, 
наставила са Барањом, а у некој будућности 
можда би била обухваћена и цела Хрватска. 
Настојаћемо да у свему учествују и реномирани 
научници из Србије и Хрватске.

Уз место председника одбора, Максић је 
наследио и одређене пројекте које су биле у 
надлежности његовог претходника.

- Конкретно, прво нам долази школа фолклора 
и сада су у току припреме. Паралелно с овим, 
покушавам да остварим неке пројекте, али 
о томе не бих сада да говорим. Што се тиче 
спорта протеклих неколико месеци имали смо 
завршетак фудбалске Лиге ветерана ЗВО-а 
која би поново требало да крене почетком 
септембра, малофудбалске турнире, такмичење 
у гађању глинених голубова, а наравно да треба 
да обратимо пажњу и на појединачне спортове 
јер имамо доста младих спортиста које треба, 
ако ништа друго, барем подржати – наводи 
нови председник Одбора за културу и спорт.

Има наш саговорник и искуства у просвети, а 
на ново радно место стигао је са посла педагога у 
основној школи. Започео је своју радну каријеру 
као педагог па је потом био наставник историје, 
да би пре доласка на садашње радно место 
поново био педагог. Како наводи, претходно 
радно искуство у просвети је важан сегмент, 
иако није на челу Одбора за образовање, али 
напомиње да се образовање провлачи кроз 
културу и, на крају крајева, многи културни 
садржаји се могу имплементирати у настави. 

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Вељко Максић
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У БЕЛОМ МАНАСТИРУ „ОДРЖАНИ ПРВИ ИВАЊДАНСКИ СУСРЕТИ” ФОЛК ЛОРНИХ ДРУШТАВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОЛК ЛОРНОГ 
АНСАМБЛА „ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ БАРАЊСКИХ СРБА” 

З Б Р А Т И М И Л И  С Е  Б Е Л О М А Н А С Т И Р Ц И  И 
ГОСТИ ИЗ СРПСКОГ СЕМАРТОНА У РУМУНИЈИ

У Етнолошком центру барањске баштине 
у Белом Манастиру 9. Јула одржана 
је прва манифестација под називом 

„Ивањдански сусрети” фолклорних друштава 
коју организује Фолклорни ансамбл „Чувари 
традиције барањских Срба” из Белог Манастира. 
Манифестација је имала међународни карактер, 
јер су гости били  и  фолклорна друштва из 
Румуније и Србије па су уз домаћине наступили 
и Куд „Круна” из Српског Семартона у Румунији, 
Културни центар „Атанасије Николић” из Оџака 
и Етно „Ђурђиц” из Раткова у Републици Србији, 
пододбор СКД „Просвјета” из Малог Градца И 
Певачко друштво „Наши корени”  из Борова.

На манифестацији су се збратимили 
домаћини и КУД „Круна” из Српског Семартона 
па је веза између два фолклорна друштва 
још више учвршћена.

- Жеља нам је свима да пријатељство и 
братство буде срећно и дуговечно. Дај Боже 
свима здравља и дугог живота, па да остваримо 
све оно што заједнички планирамо у будућности. 
Хвала мојим драгим побратимима што су нам 
били гостии што су се трајно повезали са 
ансамблом. Ми ћемо настојати да негујемо то 
пријатељство и сваке године да га обогаћујемо. 
Морам да признам како нам је свима било 
јако жао што се растајемо, па је пала и по 
која суза. Ипак, ускоро идемо у госте код 
њих у Српски Семартон, тачније у августу, 

па једва чекамо наш нови сусрет - изјавила 
је председница домаћег ансамбла Светлана 
Жарковић.

ЧИНОМ БРАТИМЉЕЊА ЗАДОВОЉНИ 
СУ И ГОСТИ ИЗ СРПСКОГ СЕМАРТОНА

Ако је Доситеј Обрадовић оставио трагове 
својих путовања у Хрватској, дошла је и „Круна” 

из Српског Семартона да учврсти пријатељство 
са Србима из Барање, посеје семе трајног 
повезивања и братства и прослави снагу 
српског фолклора на балканском меридијану 
– изјавила је представница КУД „Круна” из 
Српског Семартона Весна Струта-Чолаковић.

Гости из Српског Семартона у Бели Манастир 
стигли су дан уочи манифестације па су исто 
вече посетили Кућу барањског кулена где 
су их дочекали  домаћини ОПГ Станковић 
са својим деликатесима. Најбољи утисак на 
госте оставио је барањски кулен. После вечере 
гости из Румуније су са домаћим Фолклорним 
ансамблом одржали заједничку пробу у простору 
Српског културног центра у Белом Манастиру.

Сутрадан су гости из Румуније били у 
посети Градској управи Белог Манастира где 
су их дочекали заменици градоначелника 
Горан Хес и Светлана Жарковић која је уједно 
и председница ансамбла. Заменик Хес је 
госте упознао са најважнијим пројектима 
које проводи Град Бели Манастир. Након 
пријема посетили су отишли градске базене, а 
кратко су се задржали и у самом центру Белог 
Манастира након чега су почеле припреме 
за вечерњи концерт.

Након наступа свим учесницима су подељене 
захвалнице, а дружење је настављено у простору 
„Српске барањске куће” у Белом Манастиру.

Извор/Срби.хр
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ДОЛАЗАК У КАРЕЈУ

СМЕШТЕНА У СРЕДИШТУ ПОЛУОСТРВА, НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ, ОКО 500-600 МЕТАРА ИЗНАД МОРА, У ШУМОВИТОМ ПРЕДЕЛУ С ОБИЛНИМ 
ИЗВОРИМА ПИТКЕ И Х ЛАДНЕ ВОДЕ, КАРЕЈА ЈЕ ВЕЋ ДУЖЕ ОД ЈЕДНОГ МИЛЕНИЈУМА ДУХОВНИ И УПРАВНИ ЦЕНТАР СВЕТЕ ГОРЕ

ПУТЕВИМА ХИЛАНДАРА (3)

Смештена у средишту полуострва, на источној 
страни, око 500-600 метара изнад мора, у 
шумовитом пределу с обилним изворима 

питке и хладне воде, Кареја је већ дуже од 
једног миленијума духовни и управни центар 
Свете Горе. 

Кареја је данас административни центар 
Свете Горе, у коме се налазе сви самоуправни 
органи, као и седиште гувернера - представник 
министарства спољних послова Грчке. У 
другачијем светлу посматрано, то је невелик 
монашки градић и једино место на свету где 
живе и у који долазе само мушкарци, па одише 
специфичним миром и спокојом, са већим 
бројем важних и упечатљивих здања.

Након доласка у Кареју, врлички Чувари су 
обишли скит Светог Андреја-Сараја, испосницу 
Светога Саве, келију Патерницу  у којој се чува 
Патерица – штап Светог Саве Освећеног, из ВИ 
века, Протатску цркву-Протатон, док су дан 
пре посетили и манастир Ивирон. 

ИСПОСНИЦА СВЕТОГ САВЕ ОСВЕЋЕНОГ 
И СКИТ СВЕТОГ АНДРЕЈА

У Кареји се налази испосница Светога Саве 
Освећеног, Типикарница која за православне 
Србе има изузетан значај као место духовног 
сазревања првог српског архиепископа и 
покољења хиландарских монаха након њега. 
Испосницу, Типикарницу, Свети Сава је подигао 

за потребе борављења у Кареји, али и ради 
сопственог осамљивања и живота у исихазму. 
Келија Светог Саве завршена је 1199. године. У 
њој се налазе чудотворна икона „Богородице 
Млекопитатељице” коју је Свети Сава донео 
са путовања у свету земљу, посница Светог 
Саве српског, има најстрожи типик међу свим 
светогорским келијама којег је написао Свети 
Сава.

На десетак минута хода од централног трга је 

скит Светог Андреје - Сарај, на североисточном 
ободу Кареје, са највећом црквом на Балкану до 
изградње храма Светог Саве у Београду, у коме 
су својевремено живела двојица патријарха, 
Атанасије ИИИ и Серафим И. Главна црква у 
скиту, завршена 1900. године, представља 
посебно поглавље. У југоисточном крилу огромног 
комплекса светоандрејског скита још од 1930. 
године смештена је школа позната као Атонијада. 
Ова школа први пут је отворена 1749. године 
на иницијативу патријарха Кирила В. Атонијада 
је имала статус високошколске установе која 
је требало да делује као „унивезитет грчких 
предмета, да образује и подучава на свим 
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пољима логичких, филозофских и теолошких 
наука”. У прво време школа је била смештена у 
за њу посебно подигнутој згради на брдашцу 
изнад манастира Ватопеда.

Обилазак овог места посебно је остао утиснут 
у сећању професора и ђачка завршних разреда 
крчке Богословије који су и ове године, на позив 
Чувара Христовог Гроба, имали могућност и 
привилегију да посете Свету Гору.

- Ђаци су у најмању руку одушевљени 
свим оним што су имали прилику да виде. 
Ово је нешто што сваки човек треба да доживи. 
Заиста би било добро да свако, барем једном 
у животу, има ту могућност да посети и обиђе 
Свету Гору, али да се то не заврши на том 
једном путу већ да то постане један образац 
сваком православном хришћанину. Са Свете 
Горе се сигурно враћате другачији него што 
сте били када на тај пут кренете. Наши ђаци 
о свему што овде доживите уче, слушају и 
читају, а доласком овде имали су прилику да 
виде и важност наше вере, наше историје. наше 
светородне лозе Немањића који су били велики 
добротвори и оснивачи бројних манастира, 
али и богослужбене праксе и духовног живота 
уопште. Овде имате живи опит монашког живота 
и манастирског уређења. Монаси су овде у 
потпуности предати послушању које је, како 
се то каже у светоотачкој традицији, испред 
поста и молитве. И поред многих обавеза које 
имају, доста времена одвајају за посетиоце, 
ходочаснике, што зна бити јако напорно, а то 
знамо и ми који долазимо из манастира Крке 
- појаснио нам је професор крчке Богословије 
Мирко Врањеш. 

Дугогодишње искуство организовања групе 
и одласка на Хиландар председнику удружења 
Чувара у Батајници Драгану Павловићу, помогли 
су да ово више не буде само обавеза, већ 
аманет и задовољство које жели наставити и у 
будућности. Пре првог таквог групног одласка, 
имао је прилику неколико година живети и 
радити на Светој Гори. 

- Пет година сам имао ту привилегију да 
боравим на Хиландару и радим на његовој 
обнови. За време великог пожара у којем је 
манастир страдао боравио сам тамо. Са својом 
фирмом радио сам на изградњи радничког на 
насеља испред Хиландара, да би радници ту 
имали смештај, потом смо градили место за 
смештај манастирских гостију што је комплекс 
од хиљаду квадрата. Први пут смо, као група, 
у посету Хиландару кренули 2013. године и од 
тада смо радо виђени и радо угошћени на овом 
светом месту, а о томе вам могу посведочити 
сви они који су ишли са нама. Жеља ми је била 
да нашу Далмацију повежем са овим местом још 
шире и још чвршће, зато сваке године, поред 
људи који су пријатељи, симпатизери и чланови 
Чувара, са нама обавезно иду и професор и 

ђаци завшних разреда наше Богословије из 
манастира Крка, наравно уз благослов епископа. 
Ово је десети наш пут на Свету Гору, и даће 
Бог да их у будућности буде све више - рекао 
нам је Павловић, који је најбоље упућен у 
прилике, правила понашања и услове боравка 
на овом месту које, како каже, сада познаје 
готово као свој длан. 

ОД ЛАЗАК ИЗ КАРЕЈЕ И ПОСЕТА РУСКОМ 
МАНАСТИРУ ПАНТЕЛЕЈМОН

Дафне је главна лука Свете Горе и налази 
се у великој ували на југозападној обали 
полуострва. У Дафнеу се налазе продавнице, 
сувенирнице, гостионица и светогоска царина 
и полиција. Дафне је транзитно место, одакле 
се аутобусима одлази у Кареју или наставља 
даље бродом за манастире који су даље у низу 
до Каруље у подножју планине Атос. Бродови 
у доласку до луке Дафне пристају у луке свих 
манастира посебно у пловидби од Уранополиса. 
Манастири који су на самој обали као што су 
Дохијар, Ксенофонт и Пантелејмон немају своје 
луке, а манастири који су удаљени од обале 
имају своје луке-арсане, као што је Јовањица 
хиландарска лука и луке манастира Зограф 
и Констамонит. Дафне је и лука манастира 
Ксиропотам с обзиром да је у непосредној 
близини Дафне поред пута за Кареју.

Након боравка у Кареји, дошло је време и 
за опроштај са Светом Гором и повратак у луку 
Уранополис, али ни то није све јер су баш у том 
повратку Чувари били позвани да обиђу још 
једно свето место, велелепни, руски манастир 
Пантелејмон. У ту посету позвао их је сам игуман 
манастира, што није чест случај и уобичајна 
пракса када се ради о комуникацији између 
гостију и настојатеља или игумана  манастира. 

Руски манастир Светог Пантелејмона 

најупечатљивије је монашко станиште на западној 
обали Свете Горе. Смештен крај мора, између 
главне светогорске луке и Ксенофонта, из кога 
се пешице стиже за сат, данашњи Пантелејмонов 
манастир је из темеља подигнут крајем 
XВИИИ и почетком XИX века. Стари манастир, 
Палеомонастиро или Стари Русик, налази се 
сат хода узбрдо према Кареји. Црква у кули, 
посвећена Светом Сави Српском, обновљена 
је пре двадесетак година залагањем тадашњег 
прота Пајсија Хиландарца. Према писаним 
изворима, првобитни, срушени храм у Старом 
Русику био је осликан „дивним фрескама“. Читав 
крај у последње време доживљава потпуни 
преображај. Саграђен је нови мост на речици 
која протиче тик поред северног зида конака, 
заблистала је старим сјајем келија поред пута за 
нови манастир, ограђено је имање и подигнути 
нови засади воћа. 

Свети Пантелејмон унутар свог комплекса 
има петнаест различитих параклиса. Један, 
северно од главне цркве, посвећен Успењу 
Богородичниом и онај Светога Митрофана западно 
од библиотеке. Вреди поменути двоструку цркву 
Покрова пресвете Богородице и Александра 
Невског, на највишем спрату северног крила, 
препуну најскупоценијих предмета и реликвија. 
Једна копија Богородице Јерусалимске, тип 
Богородице са Христом на десној руци, чува 
се у московском Успењском сабору, друга у 
Хиландару, а позната је и по Житију свете 
Марије Египатске Јерусалимског патријарха 
Софронија и фресци у Пећкој патријаршији.

Краткорочна посета Пантелејмону, братска 
и срдачна добродошлица игумана и монашког 
братства, гостопримство које се указује само 
најближима, остали су дубоко урезани у мислима 
и срца Чувара не само у наставку пута, већ 
заувек.                                   

Васка РАДУЛОВИЋ
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ПРЕМИЈЕРНО ИЗДАЊЕ ФЕСТИВАЛА КРАТКИХ ФИЛМОВА НАЗВАНОГ ПО ЛЕКАРУ, РЕДИТЕЉУ, ТЕАТРОЛОГУ И ШЕКСПИРОЛОГУ 
ХУГУ К ЛАЈНУ ОДРЖАНО ЈЕ ПРОТЕК ЛОГ ВИКЕНДА НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У ВУКОВАРУ И ДАЉУ

ВУКОВАР ПОСТАО ГРАД СА ДВА ФИЛМСКА ФЕСТИВАЛА

Фестивал кратког филма, који носи име 
по Хугу Клајну рођеном Вуковарцу 
је својеврсни омаж овом ученику 

Сигмунда Фројда и једном од зачетника 
психоанализе у Југославији. Поред тога 
Клајн је био и стални редитељ у Народном 
позоришту у Београду, а познат је и по свом 
педагошком раду као и по успостављању 
система глуме и режије који се назива „Систем 
Клајн-Станиславски”. Поред одавања почасти 
овом чувеном али помало заборављеном 
Вуковарцу, намера организатора била је 
да придонесу културној понуди града на 
Вуки. Била је ово прилика да се види колико 
је вуковарска публика заинтересована за 
овакав вид филмске уметности.

- Хтели смо да донесемо квалитетан садржај 
у овај град и то у форми краткометражних 
филмова пошто на овом подручју форма 
кратког метра није скоро никад презентована. 
Кратки филмови трају испод 20 минута, а могу 
бити документарни, анимирани или играни. 
На подручју Хрватске и Србије доста људи се 
бави тим видом филмске уметности, а то су 
углавном студенти јер им је, након изласка 
из филмске школе, лакше снимити филм од 
10 минута, него онај од сат и по времена 
и 15 глумаца. Разлози за то су углавном 
финансијски, али постоје и аутори који се 
искључиво баве формом кратког филма и 
живе од тога. Ипак, таквих аутора код нас 
нема много – појашњава форму кратког филма 

технички директор фестивала Дарио Матић.
Иначе и професионални камерман Матић 

је открио и неке од својих фаворита.
- Мој фаворит је филм „Луп” којим смо 

отворили фестивал, а имамо и мађарски 
филм „Бранка” који говори о крађи беба 
у време Југославије. Филмове смо бирали 
по квалитету садржаја, естетици и да буде 
занимљиво гледаоцу који нема искуства о 
овој врсти филма.  Снимио сам први српски 
филм на латинском који траје 20 минута и 

излази следеће године. То је психолошка 
драма о човеку који је умро, али не зна да је 
умро – препричава Дарио Матић своје утиске.

Фестивал је био подељен на такмичарски 
и ревијални део, а осим приказивања филмова 
у Градском музеју и Српском дому у Вуковару, 
као и у кући Ђорђа Оцића у Даљу, посетиоци 
су могли да три дана прате наступе бендова 
М.О.Р.Т, Репетитор и Атеист реп, као и да 
учествују на разним радионицама или 
разгледају изложбе. 

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ДВОЈИЦЕ 
АУТОРА РАЗЛИЧИТИХ ПРИСТУПА

Осим у Вуковару, филмови су приказивани 
и у Даљу, а удружење Ђорђе Оцић било је 
једно од суорганизатора фестивала. Осим 
филмова, публика је могла да испрати и 
изложбу фотографија под називом „Шум и 
зрно” Дариjа Матића и Александра Недића, 
двојице аутора који су испред Бара филма 
и коорганизатори овог фестивала.

- Они су рођени Вуковарци и отуд њихова 
потреба да се ту одржи фестивал. Пошто је 
фотографија један од значајних елемената 
филма, идеја је била да то буде изложба 
фотографија овде у галерији Олајница. Када 
сам их, у потрази за обједињујућим називом 
ове изложбе, питала која им је заједничка тема, 
рекли су да немају ништа заједничко и да су 
им чак и приступи различити. Дарио Матић 
је аналогни фотограф, бави се фотографијом 

Пројекције у дворишту Градског музеја

Изложба фотографија у Галерији „Олајница” у Даљу
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на класичан начин који изискује много дужи 
процес израде фотографије, док се Александар 
Недић бави дигиталном фотографијом у 
којој има можда и више могућности за 
експериментисање. Њих двојица су ме 
асоцирали да овој изложби дам назив „Шум 
и зрно” јер шум асоцира на филмски шум, а 
зрно на дигитално зрно и управо то је оно 
што обједињује та два различита приступа – 
прича о изложби фотографија у кући Ђорђа 
Оцића председница удружења Дејана Оцић.

Један од покровитеља Клајн филм 
фестивала био је Српски демократски форум, 
а до сарадње је дошло на препоруку Српског 
народног већа. 

- Ово је нешто што занима млађу публику, 
а ми смо у свом досадашњем раду, као и у 
будућем, окренути углавном тој генерацији. 
На тај начин смо се укључили и одлучили да 
подржимо фестивал. Такође, можда и главни 
разлог да подржимо овај фестивал, било је 
то што желимо да се у срединама као што су 
Вуковар и Даљ обогати културна понуда и да 
на тај начин и ми дамо свој допринос свему 
томе. Сматрамо да је у неким срединама у 
којима живе Срби, који су наш примарни 
предмет занимања, културна понуда доста 
једнолична и људи немају широк избор какав 

имају људи у градовима. Зато смо подржали 
овај фестивал и још неке друге ствари, а 
тако ћемо чинити и у будућности. У складу 
са својим могућностима подржаћемо све оно 
што може донети разноликост и богатство 
на подручју где живе наши људи – наводи 
председница СДФ-а Јелена Несторовић.

Већ према очекивању, у такмичарском 
делу програма главну награду освојио је 
шпанско-аргентински филм „Луп”, друго место 
припало је хрватском филму „Сњегуљица”, 
док је трећпласирани био француски филм 
„Дора”.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ

Пројекције у дворишту родне куће Ђорђа Оцића у Даљу

АЛ’ СЕ НЕКАД У БАРАЊИ ДОБРО ЈЕЛО
У БЕЛОМАНАСТИРСКОМ ЕТНОЛОШКОМ ЦЕНТРУ БАРАЊСКЕ БАШТИНЕ ОДРЖАНА ИЗЛОЖБА КОЛАЧА

Етнолошки центар барањске баштине био 
је 23. јула место уживања у барањским 
посластицама. У организацији Фолклорног 

ансамбла „Чувари традиције барањских Срба” 
из Белог Манастира и суорганизацији удружења 
„Златна жена” из Болмана ту је одржана изложба 
колача који су некада испуњавали столове 

барањских домаћица. 
Инспирисане старом песмом организаторке 

изложбе Светлана Жарковић и Катарина 
Томашевић назвале су је „Ал' се некад добро 
јело”, а према свему виђеном некада се, а и 
тога дана, баш добро јело. Изложбу је отворила 
заменица беломанастирског градоначелника 

Светлана Жарковић.
- Некада су се у Барањи за прављење 

колача корисили састојци које су домаћице 
могле да прибаве из својих поља, односно 
из својих воћњака или башта, што значи да 
су се пуно више кристили орашасти плодови, 
сушено воће и мед које су саме производиле. 
Припремајући ову изложбу пронашла сам негде 
реченицу „Мила мајко, не сеци нам танко, 
већ дебело да се наједемо“ па се управо том 
реченицом могла исказати и сама суштина 
барањске „кујне” - рекла је.

Педесетак посетилаца могло је да ужива 
у бројним врстама старинских колача, па је то 
био празник за непце али и за очи. Посетиоци 
су могли да пробају бачку питу, бакин колач, 
гужваре са маком и орасима, кифлице слатке 
и слане, кољива, куглоф, ролат с пекмезом, 
славски колач, шапе, ванилин-кранцле и 
још много других врста колача. Било је за 
свакога по нешто, а да не би све остало само 
на колачима чланице Фолклорног ансамбла, 
Јасна Бодловић и Ива Јовановић, извеле су и 
мали игроказ „Мати и ћерка”, у којем је мајка 
показала ћерки како се праве слатки листићи.

Стана НЕМЕТ
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ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ЈЕЛЕН” ИЗ ОСТРОВА ОРГАНИЗОВАЛО ТРАДИЦИОНАЛНУ ГРАШИЈАДУ У ОСТРОВУ

ДЕСЕТ ЕКИПА НА 11. ПАСУЉИЈАДИ У ОСТРОВУ

Пасуљ или грах како то кажу становници 
Острова у маркушичкој општини једно 
је од најчувенијих народних јела. Често 

неправедно окарактерисан као храна сиромашних 
пасуљ ипак заузима почасно место у свакој 
кухињи како због тога што се прилично лако и 
једноставно припрема тако и због тога што је 
веома здрав. Богат је калцијумом и магнезијумом, 
а одличан је и као чистач организма од токсина.

Иако су у источној Славонији, Барањи и 
западном Срему фишијаде и чобанијаде много 
заступљеније и популарније мештани Острова 
пре 11 година покренули су манифестацију 
посвећену пасуљу или граху, како вам драго.

- Организација је однедавно препуштена 
нашем ловачком друштву и на овој 11. по реду 
Грашијади имамо укупно десет пријављених 
екипа. до сада су организатори били сеоска 
друштва, али ми смо одлучили да то подигнемо 
на један бољи ниво и да овој манифестацији 
дамо један прави ловачки угођај. Ловци знају 
да припремају много добрих јела а ловачки 
пасуљ је доста другачији од класичног јер у 
њему има и меса дивљачи. Тога у пасуљ не иде 
много али је довољно да му да један посебан 
укус - каже председник Ловачког друштва 
„Јелен” из Острова Дејан Гагулић.

У кухињи је жена господар али у припремању 
пасуља највише се такмиче мушкарци, а жене 
углавном дођу на вечеру и проглашење победника 
као да бар тога дана мушкарцима желе да 
препусте главну реч и да се мало одморе. Ипак, 

међу екипама се нашла и једна потпуно женска 
која је, и то потпуно, уверена у своју победу.

- Наравно да жене боље кувају, а то ћемо 
данас и доказати. Кувамо сремачки пасуљ који 
је пун свега. Има ту шунке, кобасице, сланине, 
поврћа и свега, а ту је и тајни зачин који нећу 
да откријем. До сада се жене нису такмичиле, 
ово нам је први пут и немамо искуства у овоме 
али смо баш због тога уверене у нашу победу 

- каже представница Удружења жена „Нора” 
из Острова Николина Гагулић.

У Острово су по први пут стигли и ловци 
из Ловачког Друштва „Јелен” из Мирковаца.

- Па ми имамо разних искустава. Неко зна 
да кува а неко да пере тањире, а сви у главном 
знамо да једемо. Мислим да је ово задње и 
најважније у овој игри поред дружења и добре 
забаве. Ловац никада не једе празан пасуљ, 
увек у њему има разних додатака и то је оно 
што га чини другачијим од осталих - објашњава 
Жарко Бобић из Ловачког друштва "Јелен" из 
Мирковаца.

О победнику одлучује трочлани жири 
састављен од проверених гурмана, а елементи 
за оцењивање су општи изглед, укус, куваност 
меса, куваност пасуља и густина чорбе. Наравно, 
пасуљ не сме да буде некуван или прекуван, 
зрно треба да буде читаво али мекано за јело, 
а чорба не сме да буде црвена попут оне код 
фиш-паприкаша или чобанца.

- У оцењивачком жирију су старији људи 
који се разумеју у то шта је прави пасуљ и ми 
верујемо да неће погрешити и да ће најбољи 
да победе - уверен је Дејан Гагулић.

А када је већ реч о победницима најбољи 
је био Немања Мартоњи са својом екипом 
Немања и другари. Друго место освојила је 
екипа  ЛД „Јелен” из Острова, а трећи су били 
„Пекари” из Сремских Лаза. 

Славко БУБАЛО
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РАДОСТ У БАНОВЦИМА – ФУДБАЛ 
ЈЕ ПОНОВО ГЛАВНА ТЕМА У СЕЛУ

У МАЛОМ СРЕМСКОМ МЕСТУ БАНОВЦИ, НЕДАЛЕКО ВИНКОВАЦА, НАКОН НЕКОЛИКО ГОДИНА ПАУЗЕ, ПОНОВО ЈЕ УСПОСТАВЉЕН 
ЛОКАЛНИ ФУДБАЛСКИ К ЛУБ БОРАЦ

Ово место, насељено углавном Далматинцима 
који су из разних разлога населили сремску 
равницу, годинама је уживало у игри свог 

Борца, међутим пре неколико сезона, услед 
недостатка финансија и играчког кадра, клуб 
је морао да се угаси, односно испоставиће се 
касније, отићи на паузу. Међутим, почетком 
ове године неколико младих ентузијаста из 
села одлучило је да удахне нови живот свом 
фудбалском миљенику и тако ће Борац од ове 
такмичарске сезоне започети свој нови пут у 
Трећој жупанијској лиги Вуковарско сремске 
жупаније, фудбалског средишта Винковци.

Не би то било могуће да се младост није 
сложила и прибавила све могуће дозволе за 
рад клуба.

- Идеја је настала из разлога да село мало 
оживи пошто је све било угашено. Договорило 
се нас неколико младих мештана да покренемо 
иницијативу како би мали где да се дружимо. Ово 
нам много значи јер немамо никаквих догађаја, 
немамо кафића, ово нам је једино што може 
да нас окупи. План је да ове године нападнемо 
прво место у нашој лиги. Игра нам доста играча 
из Србије који поседују хрватске документе. Сви 
су момци млади, коректни и дошли су овде због 
дружења. Најважније је да никога не плаћамо и 
да смо овде само због спорта – каже председник 
клуба Немања Мрђеновић.

Са председником се слаже и његов пријатељ, 
иницијатор поновног успостављања рада клуба 
Никола Вученовић. Клуб је до сада већ имао 
и неколико радних акција, али је уз помоћ 
локалних институција успео да крене у обнову 
већ дотрајалих клупских просторија на којима 
је јасно видљиво да су интервенције преко 
потребне. Осим тога, очекује се и помоћ како 
би терен изгледао боље након великих летњих 
врућина.

- На иницијативу нас неколико младих, 
укључили су се и некадашњи чланови управе, 
као и Општина Нијемци, Заједничко веће општина 
и заменик жупана Вуковарско-сремске жупаније 
Срђан Јеремић. Доста људи се укључило у овај 
пројекат и надам се да ће се тако и наставити, 
барем док све не заврши, као и да ће у такмичарској 
години све бити у реду. Дочекао нас је запуштен 
терен и дотрајала инфраструктура, али имали 
смо помоћ људи из села, момака из Шида и 
чланова Академског удружења српске омладине 
„Јосиф Руњанин“. Одржали смо неколико радних 

акција у којима смо се уз рад дружили што и 
јесте циљ постојања једног сеоског клуба – 
наводи Никола.

ПОМОЋ ЛОКАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Што се тиче инфраструктуре за сад је 
урађен кров у вредности 10.000 евра што је 
финансирала Општина Нијемци, а на реду је 
уређење унутрашњости и столарије у чему ће 
финансијски помоћи Вуковарско-сремска жупанија.

Иако је село, које је некад носило име Шидски 
Бановци, релативно мало, међу познаваоцима 
локалног сеоског фудбала, Борац из Бановаца је 
одувек био респектабилан клуб са квалитетним 
играчима који су могли играти и у вишем рангу.

- Повратку клуба је највише пресудило 
дружење. Сви се познамо годинама уназад 
и циљ нам је да играмо заједно. Игра много 
момака из оближњег Шида, а они су повезани 
са нашим селом јер су некада овде живели или 
имају неког да овде живи. Већина њих се враћа 
да игра у свом родном селу – оптимистичан је 
Никола Вученовић поводом слагања тима који 
ће наступати у сезони која нас очекује.

Један од Шиђана који ће ове сезоне наступати 
у редовима Борца је и тренер-играч Срђан 
Арамбашић који се враћа у своје село како 
би му, као тренер, али и као једна од најјачих 
играчких карика, помогао да уђе у виши ранг.

- Ово ми је први тренерски посао, а много 
ми значи да радим у свом селу и у свом клубу. 
Тренутно живим у Шиду, али увек волим да се 
вратим у своје село у ком сам одрастао, а поготово 

ако је прилика овако лепа, попут ове да водим 
клуб и играм за њега. Са собом сам повукао и 
момке који су пре гашења са мном играли за овај 
клуб и сада се враћамо да поново покренемо 
лепу причу – са весељем прича Срђан о клубу.

Наш саговорник наводи да види ентузијазам 
и оптимизам код играча, чланова управе, али 
и код публике.

- Људи су једва чекали да покренемо клуб и 
сви момци који су дошли имају жељу да се што 
боље покажу јер познају село, познају људе овде 
и свима је драго да играју што се показало и на 
претходним пријатељским утакмицама. Веома 
смо задовољни и имамо велике планове за нову 
сезону. Треба нам само још више утакмицама 
у ногама, ентузијазам је ту, млада смо екипа, 
имамо још месец дана до првенства и надам се 
да ћемо се успети спремити и да ћемо одмах у 
првој сезони напасти прво место – оптимистично 
говори Срђан Арамбашић.

Момке из Борца посетили смо током одржавања 
меморијалног турнира у част некадашњег 
играча Недељка Словаковића-Курте на којем 
су освојили друго место јер су у финалу након 
пенал серије поражени од гостију из Илинаца, 
док је утакмица након регуларних 90 минута 
завршена без погодака. Треће место освојила 
је Једнота из Шида победом над Ороликом.

Након завршетка турнира, одржано је, 
фудбалским језиком речено „треће полувреме“, 
а то и је оно што доликује сеоском фудбалу. 
Закључујемо – ови момци играју фудбал због 
спорта и дружења.

Душан ВЕЛИМИРОВИЋ
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БОРОВО УГОСТИЛО УЧЕСНИКЕ ЈОШ ЈЕДНЕ ДУНАВСКЕ РЕГАТЕ
У БОРОВУ СУ 29. ЈУЛА ДОЧЕКАНИ ЧЛАНОВИ МЕЂУНАРОДНЕ ДУНАВСКЕ РЕГАТЕ КОЈА ЈЕ КРАЈЕМ ЈУНА КРЕНУЛА ИЗ НЕМАЧКОГ 
ГРАДА ИНГОЛШТАТА ПРЕМА РУМУНСКОМ МЕСТУ СВЕТИ ЂОРЂЕ

Пут Дунавом траје 75 дана 
и дуг је 2500 километара у 
којем учествују веслачи из 

11 подунавских земаља који се 
заустављају у местима кроз која 
пролазе да одморе од пловидбе. 
Организатор дочека посаде 65. 
Међународне дунавске регате 
у Борову је било Удружење 
Плави Дунав које је на школском 
игралишту припремило вечеру и 
културно-уметнички програм, а 
организатор пута кроз Хрватску 
је Марио Палинкаш из Кајак кану 
клуба Аљмаш.

- Имамо 106 учесника кроз 
Хрватску из 11 подунавских 
земаља осим Румуније, плус 
Енглеска, Француска, Швајцарска 
и Америка. Имамо наше домаће 
судионике из Хрватске већином из 
Аљмаша, Осијека, Загреба и Барање. Нажалост 
учеснике из Борова још немамо у регати, али 
смо јако задовољни начином на који нас угосте 
у свом месту. Ово је рекреативно дружење 
и наши учесници нису спортисти. Просечна 
старост веслача је изнад шездесет година – 
рекао је Палинкаш. 

Међу пристиглим веслачима у Борово био је 
и Ненад Дограјић из Београда, који је прошле 
године купио свој први кајак. 

-Веслање бих свакоме препоручио за здрав 
живот и сједињавање са природом. Видети реку 
из наше перспективе је потпуно другачије него 
када је посматрамо са обале. Надам се да ћу и 
следећих година још много пута учествовати 
у регати, ако не целим током Дунава, а онда 
барем ових 580 километара пловидбе кроз 
Србију – каже Дограјић. 

У културно-уметничком делу програма 
учествовао је КУД Бранислав Нушић са 

фолклорном и тамбурашком секцијом, Завичајно 
удружење Срба Озрена и Посавине, Мушка 
певачка група Наши корени и чланови СКД 
Просвјета пододбор Борово. 

Након што су веслачи одморили и ноћ 
провели у Борову, у суботу су у јутарњим 
часовима наставили свој пут ка Бачкој Паланци 
где је њихова следећа станица, а потом ће 
наставити даље, све до Црног мора. 

Маја МИЛАНОВИЋ 

СПОРТСКИ КАМП СПОРТСТАРС -  СРБИЈА ТЕ ЗОВЕ
У САРАДЊИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА И НАРОДНЕ ПОСЛАНИЦЕ САЊЕ ЛАКИЋ, ПОЛАЗНИЦИ ШКОЛЕ ФУДБАЛА НЕГИС 
ИЗ НЕГОСЛАВАЦА У ПЕРИОДУ ОД 2.8. ДО 11.8. ПОХАЂАЈУ СПОРСКИ КАМП

Спортски камп „Србија те зове” је камп 
који се већ неколико година одржава у 
Београду и који окупља децу узраста од 

дванаест до петнаест година. Поред деце из 
Србије у њему бораве и деца из региона која 
у кампу уче тајне  неколико спортова које им 
преносе еминентни стручњаци из области 
фудбала, кошарке, одбојке, тениса, рукомета 
и одбојке. 

Поред спортског камп је и образовно-
културног и туристичког карактера, будући 
да ће између тренинга полазници кампа имати 
предавања из српског језика и историје, а 
посећиваће културне и другее знаменитости 
Београда. 

Деца из Хрватске су на камп отишла у пратњи 
председника одбора за спорт и културу ЗВО-а 

Вељка Максића и вишег стручног сарадника 
за привреду Душана Коларића.            Извор



ИЗВОР 299/ 10. 8. 2022. 23

                      
НА ЗАПАДУ ПРАВОСЛАВЉА

Број: 299
Бесплатно издање

ГОДИНА XVI
Вуковар, 10. август 2022.

Издавач:
Заједничко веће општина, Вуковар

За издавача:
Дејан Дракулић,
председник ЗВО-а

Главни уредник:
Славко Бубало

Редакција:
Вуковар; Никола Милојевић, Срђан Секулић, Јадранка 
Јаћимовић-Иван, Душан Велимировић, Маја Милановић; 
Бели Манастир; Зоран Поповић, Стана Немет;  Книн; 
Васка Радуловић
      
Фотографија:
Редакција

Графичка припрема:
Славко Бубало, Вељко Марковић

Штампа:
“Glas Slavonije” d.d. Osijek
Улица Хрватске Републике 20

Адреса редакције:
Еугена Кватерника 1, Вуковар 
Тел: 032/416-667
Факс: 032/422-755

е-mail: urednik.izvor@gmail.com
izvor.zvo@gmail.com
web: www.tvprodukcija-zvo.com

Лист суфинансирају:
Савет за националне мањине 
Владе Републике Хрватске, 
Министарство културе Републике Србије и Покрајински 
секретаријат за културу, јавно информисање и односе са 
верским заједницама 
АП Војводине

Излази сваких 14 дана

Тираж:
7000

Насловна страна:

И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (8)

Зоран Радмиловић (1933-1985)

Причати или писати о великанима српске глуме 
немогуће је а да се не помене име Зорана 
Радмиловића који је на српској позоришној 

и филмској сцени оставио неизбрисив траг. Његове 
реплике из „Радована III” или „Маратонаца” су нешто 
што људи памте и изговарају сваки пут када им 
се догоди ситуација слична онима у поменутој 
представи и филму. 

Рођен је у Зајечару 13. маја 1933. године. Његов 
отац Момчило био је судија, а мајка Љубица домаћица. 
Његов деда са очеве стране био је Немац Рихард 
Ланг који се у Србији обрео као архитект на изградњи 
железнице. У Србији се заљубио у девојку Стевку 
због које је прешао на православље и узео име 
Радмило. Из његовог имена изведено је презиме 
Радмиловић. Када је почео Други светски рат Зоранов 
отац одведен је у немачко заробљеништво па су он, 
његова мајка и сестра били принуђени да се без 
одрасле мушке руке сами боре да преживе. Отац 
се ипак вратио жив и њихов живот се постепено 
враћао у нормалу. 

Зоран је завршио гимназију и постао члан драмске 
секције коју је водио глумац Милан Срдоч, а са 
глумом је наставио и када се преселио у Београд. 
Да удововољи оцу уписао је Правни факултет али га 
никада није завршио. Касније је уписао Архитектонски, 
а затим и Филолошки факултет студиј енглеског 
али је и од тога одустао. Коначно, на Академији 
за позориште, филм, радио и телевизију уписује 
глуму и 1963. године дипломира у класи професора 
Мате Милошевића.

Глумачку каријеру започео је 1962. године у 
Београдском драмском позоришту у коме је остао до 
1968. Игром случаја 1964. године, због одустајања 
глумца Љубе Тадића, добио је главну улогу у представи 
„Краљ Иби” на сцени Атељеа 212 чији је стални 
члан постао 1968. и остао му је веран све до смрти 
1985. године. Та представа обележила је цео његов 
живот и глумачку каријеру. Био је не само Краљ Иби 
него и краљ глумачке импровизације. Са Ибијем је 
остварио и велике успехе на гостовањима у Паризу, 
Москви, Венецији, Њујуорку. 

Поред Ибија успехе великих размера остварио 
је и са „Радованом трећим” Душана Ковачевића. 
Ову представу Радмиловић је одиграо 299 пута, а 
последњи пут 9. јуна 1985. године када је већ био 
озбиљно болестан. Представу је одиграо уз велике 
болове али је издржао до самог њеног краја. Умро 
је 21. јула у Првој хируршкој клиници у Београду.

Иако је његова глумачка каријера обележена 

наступима у театру Радмиловић је глумио и на 
филму. Дебитовао је 1962. године у филму „Чудна 
девојка” Јована Живановића. Главне улоге остварио 
је у филмовима „Глинени голуб“, „Рам за слику 
моје драге“, „Поглед у ноћ“, „Павиљон 6” и „Срећна 
породица”, али најупамћенија је она филму Душана 
Ковачевића „Маратонци трче почасни круг”.

Зоран Радмиловић глумио је и у ТВ серијама у 
којима је најпопуларније улоге остварио у серијама 
„Више од игре” и „Приче из радионице”, а глумио је 
и у емисијама за децу попут „Приче из Непричаве”.

Остао је упамћен као велики боем обдарен 
духовитошћу и мудрошћу и био је вољен и као 
глумац, и као родитељ и као пријатељ. Након смрти 
је кремиран, а урна са његовим пепелом налази се 
у Алеји заслужних грађана на београдском Новом 
гробљу.

Зоран Радмиловић награђен је 1964. године 
Стеријином наградом за улогу у представи „Бетон и 
цици”, Статуетом Ћуран на Данима комедије 1973. 
и 1975. у Јагодини за улоге у предствама „Краљ 
Иби” и „Радован III”,  Златном ареном Филмског 
фестивала у Пули за најбољу споредну мушку улогу 
у филму „Павиљон 6”, Добричиним прстеном за 
животно дело 1983. и Седмојулском наградом 
Србије 1985. године. 

У његову част у оквиру Стеријиног позорја у 
Новом Саду 1988. године установљена је Награда 
Зоран Радмиловић, а 1991. године и Награда „Зоранов 
брк” која се додељује на манифестацији „Дани 
Зорана Радмиловића” у Зајечару.

У Зајечару и Београду Зоран Радмиловић има 
улице, а о њему је 2021. године снимљен филм 
„Глумчина”. Сценарио је рађен по књизи Милана 
Цација Михаиловића, а у режији Владимира Ристића.

С. Б.
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Следећи 300. број Извора излази у среду 24. августа 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 19. августа на РТРС плус у 16:30,

у суботу 20. августа на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 22. августа на РТВ 1 у 15:30

ЗАВРШЕНИ МАЛОФУДБАЛСКИ ТУРНИРИ У НЕГОСЛАВЦИМА И БРШАДИНУ

ЗАВРШАВА СЕЗОНА ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ
У Организацији фздбалског клуба 

Негославци одржана су два турнира. 
Једнодневни меморијални турнир у 

фудбалу „Митар Јурић“ одржан је у склопу 
припрема за предстојеће фудбалско 
првенство, а ове године на њему су 
учествовале три екипе, поред домаћина 
ту су били Раднички из Даља те Маглић 
из истоименог места у Србији. По систему 
свако са сваким Негославци су најпре 
победили Раднички са 2:1, а потом су у 
другој утакмици поражени од Маглића 
са 2:0, да би у трећем сусрету Раднички 
убедљиво са 4:0 савладао Маглић и укупним 
резултатом заслужио епитет најбоље екупе 
на овом турниру. 

Такође, крајем јула и почетком августа у 
Негославцима је одржан и турнир у малом 
фудбалу под називом „Више од игре“. У 
пионирској конкуренцији на овом турниру 
учествовало је пет екипа, док је у сениорској 
било две више.

- Турнир „Више од игре“ и ове године 
окупио је младе спортисте из Негославаца 
и околине као и многобројну публику. Иако 
међу последњим турнирима у околини, 
квалитет фудбала је био на високом нивоу. 
Сениорско финале је испунило сва очекивања, 

а око тристо људи могло је да ужива до 
последње секунде у неизвесној утакмици. 
Честитамо свим учесницима, посебно 
победницима и освајачима појединачних 
награда. Лепа традиција је настављена, 

сезона турнира у малом фудбалу полако 
завршава, а радујемо се почетку нове сезоне 
у великом фудбалу која нас очекује већ овог 
викенда – истакао је испред организатора 
турнира Душан Коларић.

ТУРНИР У БРШАДИНУ 

Турнир у малом фудбалу организован 
је и у Бршадину који је у другој половини 
јула окупио десет екипа. Организатор овог 
традиционалног турнира који је некада био 
локалног карактера, односно организован 
као турнир улица, је фудбалски клуб 
Бршадин. Екипе су биле подељене у две 
групе, а играло се по принципу свако са 
сваким. Првопласиране екипе директно су 
учествовале у полуфиналу, док су друге 
и треће екипе из група разигравале за 
полуфиналне утакмице. Турнир у Бршадину, уз 
онај у Негославцима, је један од последњих у 
низу у вуковарској околини који се организују 
од средине јуна до почетка августа.  

Срђан СЕКУЛИЋ

Турнир у Негославцима

Турнир у Негославцима


