
Стојан Л. Продановић 
ОбнОва ПаМЋЕња



Уредник 
Зоран Колунџија

Рецензенти 
Ге не рал-пот пу ков ник Ми ле но ва ко вић 

про фе си о нал ни офи цир у пен зи ји

Јо ви ца Про да но вић, ка ри јер ни ди пло ма та у пен зи ји 
ак тив ни пу бли ци ста и сли кар

На корици 
Грб пуковника Михајла Продановића 

који је добио, са привилегијом племства,  
од Марије Терезије 10. марта 1759. године

Штампање ове књиге помогла 
породица ПОРТнЕР из берна, Швајцарска



Стојан Л. Продановић

ОбнОва 
ПаМћЕња

ИЗ ЦИКЛУСа  
„КРаЈИШКИ ОФИЦИРСКИ КРУГ”

ПРОМЕТЕЈ 
нови Сад





Посвећено оцу, 
Лазару Продановићу – борцу Народноослободилачког рата и 

кћерки, Милици Продановић1

1 Дјевојчици, којој идеологија против које је ратовао њен дјед, Лазар Про-
дановић и њен отац, није допустила да порасте.





7

ПОвОДОМ КњИГЕ СТОЈана ПРОДанОвИћа 
ОБНОВА ПАМЋЕЊА 

ИЗ ЦИКЛУСа „КРаЈИШКИ ОФИЦИРСКИ КРУГ”

„Свје до че ње о свје до ци ма”, ка ко аутор ви ди овај свој за-
пис, на ста ло је на иде ји ауто ра да ху ма ни зам мо ра да се су-
прот ста ви зло чи ну, да у про ла зно сти људ ског жи во та уви јек 
би ва ју и тре ну ци ко ји има ју не про ла зну и дра го цје ну ври јед-
ност, за то што мо гу да, у те шко про зир ном мра ку бу дућ но сти 
и збу њу ју ћем ха о су са да шњо сти, сви је тле као свје тло у да-
љи ни ко је збу ње ном уму и уз бур ка ним емо ци ја ма, мо гу би ти 
ори јен тир и тра чак на де. Та кви тре ну ци, на да се аутор, мо-
жда мо гу ото пи ти лед без ду шно сти, апа ти је, его и зма и обез-
љу ђе не ба нал не сва ко днев ни це. ако се не за пи шу и не ка ко не 
са чу ва ју, та кви до га ђа ји и њи хо ве вред но сти мо гу да се по гу-
бе, као дра гу љи ко ји су ис па ли из про др тог џе па. Чи та лац ће 
са зна ти да је овај за пис ви ше сло јан и зна ко вит на ви ше на-
чи на. У по чет ку из гле да да је ри јеч о хро ни ци не ко ли ко по-
ро ди ца и ски ца ма жи во то пи са не ко ли ко лич но сти, на ста вља 
се као си же ан тич ке или ха мле тов ске тра ге ди је у ко јој ак те ри 
не при по вје да ју, не го жи ве свој мо рал ни кре до без об зи ра на 
жр тве и ди ле ме од ко јих ни ко не по бје же.

Те а тар ап сур да је, ка да вр хун ски оба вје шта јац2, ко ји не 
за зи ру ћи од опа сно сти из бје га ва уста шке зам ке и све опа сно-
сти, а он да на си гур ном, на сло бод ној те ри то ри ји би ва умла-
ћен од не ка квог пи ли ћа ра, зга жен у бла то као црв и оста вљен 
без гро ба, а да му ни па мет, ни вр хун ски мо рал ни прин ци пи 
ни не до сти жна су пер и ор ност над тим људ ским ја дом, уби-
цом, ни шта не по ма жу.

Хтио–не хтио, при ча ју ћи о дје ча ци ма „и по не кој дје вој-
чи ци”, по би је ним ба гре мо вим ко цем, аутор отва ра пи та ње о 

2 Јо ван Са вић, Си ме ну нов из Го ле ша, Сла во ни ја
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људ ској вр сти као про јек ту ево лу ци је или оства ре њу бож јег 
на у ма, ка ко се ко ме сви ди. Мо гу ли љу ди би ти та кви пре ма 
дје ци, ако су љу ди? Или зло чин ци ни су љу ди, или дје ца ни су 
дје ца, не го дје ца Ср би? ако зло чин ци мо жда ми сле да зло чин 
мо гу са кри ти од дру гих, ка ко да га са кри ју пред со бом, чи ме 
да га за тр па ју? а мо жда не мо ра ју да га кри ју ни од се бе ни од 
дру гих?

У Ја се нов цу и Гра ди шци ни су кри ли, оста вља ли су дје цу 
да уми ру да ни ма, да им, ка ко при ча јед на од та да шњих дје-
вој чи ца, да ни ма жи ве са мо очи. „Очи зад ње уми ру”. У да љем 
чи та њу, тра ге ди ја по је ди на ца се пре пли ће са тра ге ди јом на-
ро да, јед на пре ла зи у дру гу, а по ве за не у вре мен ски оквир да ју 
исто ри ју стра да ња срп ског на ро да, вер ти ка лу зло чи на до за-
ти ра ња и ис кор је њи ва ња Ср ба до 1995. го ди не. Хо ри зон та ла 
зло чи на је у про сто ру: Ку змин и Срем ски ма на сти ри, Ше о ви-
ца и Го ле ши, ве љун и Пр кос, Ја дов но, Мо ти ке, без да не лич ке 
ја ме, Пре би лов ци… То је опо ме на они ма ко ји да нас у Ср би ји 
ви де Ср бе са мо у гра ни ца ма Ср би је, а не на ци је лом срп ском 
ет нич ком про сто ру, док се но ве би ску пи је оних ко ји су „по-
кр шта ва ли” и да ва ли ин дул ген ци ју, осни ва ју на сво јој не ка-
да шњој пе ри фе ри ји, у Си ску и Срем ској Ми тро ви ци. Ов дје 
се на ме ће пи та ње да ли је нас Ср ба ма ње са мо за то што је ви-
ше умр лих не го ро ђе них, или и за то што не зна мо ко смо, шта 
смо, от куд и ку да иде мо, за то што смо све ма ње Ср би у осе ћа-
њу иден ти те та ка кав има ју дру ги европ ски на ро ди. не ки ка-
жу да је то за то што смо си ро ма шни. аутор ове књи ге то ме 
не вје ру је, јер ина че књи гу не би ни пи сао. Си ро мах је са мо 
онај ко је си ро мах „у гла ву”, а нај по ро бље ни ји роб је онај ко ји 
не зна да је роб, у че му аутор ви ди сми сао да се уоп ште ла ти 
пи са ња, а кад је већ по чео, ви дио је се бе као обич ног хро ни-
ча ра, пи саљ ку ко лек тив ног и лич ног пам ће ња. Ипак, ка да чи-
та те опис на ла же ња мр тве дје це у шу ми, из гле да ће вам да то 
свје до чи аутор лич но, и не са мо то, из гле да ће чи та о цу да се 
он сам на ла зи на тој сце ни, да ви ди бо је, чу је зву ко ве, ви ди 



9

ма ле мр тве пти чи це, ко је је обо рио ле де ни мраз, сту ден ко ја 
ни је од овог сви је та. Она је од не ча сти вог, ру га ње сва кој иде-
ји до бра, људ ско сти… Из гле да, то је сте не по ре цив умјет нич-
ки до мет, си гур но је до каз сен зи би ли те та сте че ног у рат ном 
ис ку ству, а Сто јан Про да но вић је био у ра ту, сва шта ви дио и 
сва шта до жи вио. 

Кли шеи, ар хе ти по ви и ми то ло ги ја ма ло се ми је ња ју, јер 
се и људ ска при ро да ма ло ми је ња, као што се ви ди у ан тич-
ким, или Шек спи ро вим дра ма ма и опи си ма До сто јев ског. 
Има ги на ци ја у њи ма је вјеч на за то што је по не кад ствар на ко-
ли ко и ствар ност, о че му свје до чи и овај за пис. 

Срем, о Те о до ро вој су бо ти 2012. год.

Ге не рал-пот пу ков ник Ми ле Но ва ко вић3, 
про фе си о нал ни офи цир у пен зи ји

3 Ге не рал-пот пу ков ник Ми ле но ва ко вић – пр ви ко ман дант Срп ске вој ске 
Кра ји не, бив ше Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не.
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ПО вО ДОМ КњИ ГЕ СТО Ја на ПРО Да нО вИ ћа 
ОБ НО ВА ПАМ ЋЕ ЊА 

ИЗ ЦИ КЛУ Са „КРа И ШКИ ОФИ ЦИР СКИ КРУГ”

аутор књи ге „Об но ва пам ће ња” из ње го вог ци клу са 
„Кра ји шки офи цир ски круг” свје стан је раз мје ра и по сље-
ди ца стра да ња срп ског на ро да то ком Дру гог свјет ско га ра та 
и по но вље ног ге но ци да у oбрамбеном ра ту у пе ри о ду 1991–
1995. го ди не, зва нич ног гра ђан ског ра та. До га ђа ји и окол но-
сти у њи ма нај ви ше су се сва ли ли на обич ног чо вје ка ко ме 
је учи ње на не са гле ди ва не прав да ко ја во ди пре ма ње го вом 
ко нач ном ис тре бе ље њу са хи сто риј ских ет нич ких про сто ра у 
Хр ват ској. Ет нич ко чи шће ње Ср ба у Хр ват ској оста ло је „не-
за па же но”, пре ћу та но од ме ђу нар нод не за јед ни це да би се на 
тај на чин ip so fac to ле га ли зи ра ло и ње го во „прав но ста ње”. 
Кроз истин ско ка зи ва ње ауто ро вих аутен тич них свје до ка он 
на тај на чин ка те го рич ки оспо ра ва пра во на за бо рав по чев-
ши од ње го вих су на род ња ка па до ме ђу на род них фак то ра. Он 
им пе ра тив но по ри че пра во за бо ра ва оних ко јих ви ше не ма 
ме ђу на ма, као и они ма ко ји су још на жи во ту да га за бо ра ве. 
То је si ne qua non на шег оп стан ка у са да шњо сти и у бу дућ но-
сти; ње го ви свје до ци су аутен тич ни, исти но љу би ви ко ји сло-
бод но ана ли зи ра ју са да шње и бу ду ће до га ђа је, њи хо ве узро ке 
и по сље ди це. Исти ну ко ју из но се пре да ли су у ама нет са да-
шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

Чи ње ни це и по дат ке ко је из но се су шо кант не, дра ма-
тич не и бол не. Увје ре ни смо да ће чи та о ци са пу ном па жњом 
про чи та ти ин те грал ни текст ове књи ге ко јој ни је по треб на 
по сред на ин тер пре та ци ја. Јед но став но, исти на је пре ћу та на 
у број ним слу ча је ви ма стра да ња срп ског на ро да. По себ но су 
те шки, муч ни и не до пу сти ви слу ча је ви са уби је ном дје цом из 
срем ских се ла у шу ми на оба ли Са ве. био је то крај ње бе сти-
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ја лан уста шки зло чин. По себ но из два ја мо и ис ти че мо као те-
жак слу чај ак ци ју спа са ва ња 12.000 дје це из уста шких ло го ра 
ко ји ма је ру ко во ди ла Ди ја на бу ди са вље вић (дје во јач ко пре-
зи ме Обек сер) ро ђе на у Ин сбру ку 1891, ње ми ца аустриј ског 
по ри је кла, пред во ди ла је гру пу са рад ни ка. Она је би ла су пру-
га по зан тог хи рур га у За гре бу проф. др Ју ли ја бу ди са вље ви ћа. 
Пре ми ну ла је у Ин сбру ку 1978. го ди не, пот пу но за бо ра вље на 
од свих. во ди ла је свој днев ник од 23. ок то бра 1941. го ди не до 
13. аугу ста 1945. го ди не. То је би ла јед на од нај ве ћих, по бро ју 
спа се них, и ујед но нај број ни ја ху ма ни тар на ак ци ја ве за на за 
кон цен тра ци о не ло го ре у Дру гом свјет ском ра ту.

Сто јан Про да но вић је, као аутор књи ге, успје шно во дио 
раз го во ре са по ме ну тим свје до ци ма, при че му је под јед на ко 
по ка зао да је из вр сни по зна ва лац сре ди на у ко ји ма се кре тао 
као офи цир Ју го сла вен ске на род не ар ми је и Срп ске вој ске 
Кра ји не, бив ше Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не.

По ка зао је ис тан чан осје ћај за пат ње и про бле ме кроз 
ко је су про шли ње го ви свје до ци. на тај на чин, он је оба вио 
је дан из у зет но ху ма ни, мо рал ни и па три от ски за да так. Увје-
ре ни смо да ће чта о ци у тек сту ове књи ге на ћи број не по дат ке 
ко је до са да ни су сре ли. Искре но је пре по ру чу је мо свим Ср-
би ма из Хр ват ске да је про чи та ју. И не са мо њи ма.

Је ру са лим, 28. фе бру а ра 2012.

Јо ви ца Про да но вић, ка ри јер ни ди пло ма та у пен зи ји 
ак тив ни пу бли ци ста и сли кар
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ПО вО ДОМ КњИ ГЕ 
ОБ НО ВА ПАМ ЋЕ ЊА 

ИЗ ЦИ КЛУ Са „КРа ЈИ ШКИ ОФИ ЦИР СКИ КРУГ”

Ка да сам као аутор књи ге Обнова памћења из ци клу са 
„Кра ји шки офи цир ски круг”, да на 29. фе бру а ра 2012. го ди не, 
у из да вач кој ку ћи Прометеју но вом Са ду, по за вр ша вао раз-
го во ре око књи ге, на пи та ње, ре као сам:

„Дра го ми је да је све до го во ре но и уго во ре но око 
из да ња књи ге. али, при мје тио сам, да се не гдје за гу би ло 
оно оза ре ње и људ ска сре ћа ко ја зна да при спи је, по оба-
вље ном по слу. За гу би ла се она вр ста осје ћа ња ко је осво-
ји чо вје ка, ре ци мо те жа ка, ка да с је се ни, на шкр тој њи ви, 
при ве де ора ње кра ју, иако не зна да ли ће ро да, на ред не 
го ди не, на њој, уоп ште би ти или не ће. Он та да, јед но став-
но је сре тан. Сре тан због за вр ше ног по сла, то га да на.”

а он да, по ја снио сам:

„Ово што сам ура дио, ура дио сам.
Тра жио сам и на шао од го вор, шта се то са мном зби 

и за што је из о ста ло оче ки ва но оду ше вље ње? За што је то 
та ко?

ви ди те, до жи вио сам за вр ше так књи ге ни ка ко дру-
га чи је, не го као од сјај та на ног сно па свје тло сти што се, 
уз на пор, про би ја кроз те шку и тру лу мр кли ну ко ја се, 
пре ду го тра ју ћи, одр жа ва над на ро дом ко ме при па дам. 
Због то га је, у ме ни, остао не ве ли ки про стор ко ји оне мо-
гу ћа ва да се, у овом по во ду, раз и гра ју оне при јат не и не-
ви не ра до сти ко ји ма чо вјек, по при ро ди, вје чи то те жи.

То је за то, ми шље ња сам, што је дра ма ти ка тра ге ди-
је и ап сур да, осло ње на на пу ну исти ну.
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Љу ди ко је по ме нух, жи вје ли су, или и да нас жи ве ме-
ђу на ма. То су истин ски љу ди, по сто је ће лич но сти. Из ми-
шље них име на не ма. ни ти до га ђа ја. ни јед ног, је ди ног.” 

Аутор
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g
Тек ка да не ко оде из на ших жи во та, ка да не ста не – умре, 

не ко ко нам је драг или ко зна чи у оп штој ства ри, вре ме ном се 
об на вља ју раз го во ри ка ко о ње му са мом, та ко и о ва жним чи-
ње ни ца ма из ње го вог жи во та. Об на вља њем та квих раз го во ра, 
у ва жним сег мен ти ма, об на вља се пам ће ње, па и исто риј ско. 
Ка ко ври је ме од ми че, та ко и онај на ко га се раз го вор од но си, 
као и чи ње ни це ко је су ве за не за ње га, по ста ју све ве ће и зна-
чај ни је. Са вре ме ном, до га ђа се да се та кви раз го во ри по чи њу 
за пи си ва ти и тек он да кре не јур ња ва за до ку мен ти ма и свје до-
ци ма ко ји по твр ђу ју та кве ва жне раз го во ре, и по твр ђу ју ва-
жност оно га о ко ме јe раз го вор во ђен. Сва ки по је ди нац ко ји се 
на ђе у све му то ме, и сам се пре по зна је и де фи ни ше у кон тек сту 
вре ме на о ко ме је ри јеч. Све то до во ди до тле, да се сти че ути сак 
или да је та ко, да чо вјек мо же да се одво ји од све га, али од сво је 
про шло сти и про шло сти сво га на ро да не мо же.

У сва ком вре ме ну жи ве љу ди са ра зним ис ку стви ма, до-
жи вља ји ма и до га ђа ји ма, чи ји су они не по сред ни су ди о ни ци 
или свје до ци. То су свjедоци из пр ве ру ке. Они сво ја свје до-
чан ства оста вља ју они ма ко ји их сли је де, да кле сли јед бе ни ци-
ма. Ка да свје до ци из пр ве ру ке, оду са овог сви је та, о до га-
ђа ји ма из њи хо вог вре ме на свје до че љу ди, свје до че ћи о тим 
свје до ци ма.

Та ко на ста је свје до че ње о свје до ци ма.
По сто ја ло је јед но ври је ме, опа сно и уби лач ко, ка да су 

не ки љу ди чи ни ли ону вр сту хе рој ства, за ко ја се не тра же об-
ја шње ња, по што се и не мо гу об ја сни ти. Хе рој ства не тра же 
и не оче ка ју при зна ња, по што про из ла зе из са мог сми сла на-
стан ка и по сто ја ња људ ских жи во та. Кроз сви јет та квог хе-
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рој ства, про шли су мно ги љу ди, по ти сну ти и за бо ра вље ни. 
Са њи ма, сва ка ко су и Ди а на бу ди са вље вић и Јо ван Са вић.

Свје до че ња, она зва нич на, пред су до ви ма или не ким 
дру гим др жав ним или дру гим ор га ни ма, пам те се и не пам-
те, али свје до че ња ко ја се до га ђа ју ме ђу љу ди ма, спон та но, из-
го во ре на уз ра зна на ра ста ња уз бу ђе ња око то га свје до че ња, 
оба ве зно се пам те, и то ду го. нај ду же се пам те она свје до че-
ња ко ја се ти чу кр ви, ду га у кр ви и ње ног по рав на ва ња. У по-
сљед њим не мир ним до га ђа ји ма, че сто се за ме та ла при ча ка ко 
је не ко ко нач но вра тио не ка кав да ле ки дуг и ка ко је при то ме, 
крв по рав на та.

Та кво ста ње ду ха је ме ђу љу ди ма, али та ко сто ји и са ши-
рим дру штве ним гру па ма. У срп ском на ро ду, че сто се чу је, уз 
при чу о ве ли ким стра да њи ма Ср ба, ка ко крв ни је по рав на та. 

не ки љу ди ко ји ће би ти по ми ња ни у књи зи, да кле свје-
до ци не ких до га ђа ја, је су, а не ки ни су ви ше ме ђу жи ви ма. 
До бро је чу ти свје до чан ства и јед них и дру гих. Пр вих у не-
по сред ном свје до че њу, а дру гих пре ко свје до че ња о свје до-
ци ма.

Сам по јам, свје док или свје до че ње, прет по ста вља исти-
ни тост. Од ње се по ла зи и с њом се за вр ша ва. на чин ка зи ва-
ња и из бор го во ра срп ског је зи ка, ствар је из бо ра ка зи ва ња. У 
сва ком слу ча ју, љу ди ко ји свје до че или свје до че о свје до ци ма, 
у овим за пи си ма, ствар ни су, исто риј ски.

Свје до че ња и свје до че ња о свје до ци ма, све ма ње је ствар 
ко ја је ис кљу чи во њи хо ва, а све ви ше ти че се оних ко ји до-
ла зе. Пре ма од ла зе ћи ма, сва ки за пис са мо је дуг са вре ме ни-
ка. Дра ма ти ка њи хо вог вре ме на и њи хо ва лич на дра ма ти ка, у 
кон тек сту је вре ме на ко је се об ру ши ло на на род ко ме при па-
да ју и на њих са ме.

Због тра ги ке то га вре ме на, но вим ге не ра ци ја ма, па и по-
је дин цу, крв но ве за ном за сво ју зе мљу, ко ју во ли пу ним ср-
цем, од у зе то је пра во за бо ра ва, ка ко љу ди то га вре ме на, та ко 
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и са мих де ша ва ња. Оста је оба ве за да се за пи шу свје до чан-
ства, ма кар и кроз свје до че ње о свје до ци ма.

О ва жним љу ди ма јед ног вре ме на, зна се мно го, чак 
по не кад и пре ви ше. О хе ро ји ма ни кад до вољ но, ма да се и о 
њи ма пи са ло и пи ше, до ду ше, са да све ма ње. али, на пи са ти 
по не што о обич ним љу ди ма, из дру гог ре да љу ди на ше исто-
ри је, по треб но је из мно гих раз ло га. И ви ше не го по треб но. 
Пре ко њих, по суд бин ској ду би ни на ро да, пре ла ма ју се вре-
ме на. Оно нај те же из тих вре ме на, ва ља ло се пре ко њи хо вих 
пле ћа. Ра зу мје ти јед но ври је ме, мо гу ће је, ако се ра зу ми ју су-
ди о ни ци тог вре ме на.

За то је ху ма но пи са ти о овим љу ди ма, а до бро је због 
оних ко ји до ла зе. Они што до ла зе ни су оно што ми сле да је су, 
већ су они по сли је ди ца оно га што што је би ло, и узрок оно-
ме што ће би ти. Због то га, до бро је ако се ослу шку ју ри је чи 
свје до ка јед ног вре ме на, али и свје до че ња о свје до ци ма, ако 
свје до ка не ма.

Јед ног од нај о ри ги нал ни јих свје до ка, у цен тру овог ка-
зи ва ња, ви ше не ма. ње го ве ри је чи, за др жа не су у сје ћа њи ма 
ко ли ко-то ли ко, а ње го ва чи ње ња, до та кла су се мно гих љу ди, 
усмје ри ла то ко ве њи хо вих жи во та и не ки од њих мо гли су и 
још уви јек мо гу, то и по свје до чи ти.

а он сам, у За пад ној Сла во ни ји, у Кра ји ни, у ко јој се ро-
дио и у ко јој је, све до у рат жи вио жи во том че сти та чо вје ка 
до по ги би је у Ша шин ци ма, оста ће, ме ђу бли жњи ма и даљ њи-
ма ко ји су га зна ли, као те шко ра зу мљив и за го не тан из у зе-
так. Ме ђу Ср би ма у Сла во ни ји, ни је за пам ће но а ни ти за би-
ље же но, а ни ти ће ика да би ти до кра ја об ја шње но, ка ко то да 
се баш у тим сла вон ским бр ди ма, ро дио и ста сао та ко чист, 
че стит и уз ви шен чо вјек, као што је он. Ра зу ми је ва ње ње го вог 
жи во та, би ће мо гу ће тек мно го го ди на по сли је ње го ве по ги-
би је: са за тва ра њем јед ног офи цир ског кру га.

Ри јеч је о Јо ва ну Са ви ћу из Го ле ша.
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У сје ћа њу ње го вог по том ства, али и са вре ме ни ка, по кат-
кад, он је имао од сјај ире ал ног ли ка ко ји се, као код ње го ве 
ћер ке Са ве те, по ја вљу је као пла ва из ма гли ца ко ја се, са ње-
ним бу ђе њем из сна, не чуј но по вла чи ла ду бо ко у ко смос.

По сто је вре ме на ка да све за та ла са или ус ко ме ша се у 
ве ли ком не ре ду и ме те жу. То та ла са ње или ме теж, све јед но, 
по не се љу де као без лич не оти ске у вре ме ну и они се те шко 
ра за зна ју. Та да је те шко из дво ји ти ма лог, обич ног чо вје ка и 
пра ти ти ње гов жи вот. Јер се он, у ма си, по на ша по за ко ни ма 
кре та ња ма се, без ли чан и не пре по зна тљив, не гдје у су мар ном 
из ра зу не по у зда не ста ти сти ке. То је као флу ид ко ји се те шко 
кон тро ли ше у сло бод ном про сто ру.

Ме ђу тим, сва ка по је ди нач на суд би на чо вје ка у ма си, има 
сво је за ко не кре та ња, сво је за ко не успо на, па до ва и, у тра гич-
ним вре ме ни ма, сво је за ко не по ко ји ма стра да ва ју и од ла зе. 
Че сто, тра го ви њи хо вих жи во та, на зи ру се и пре по зна ју тек 
са њи хо вим од ла ском. Та ко је, из гле да, би ло и са Јо ва ном Са-
ви ћем из Го ле ша, за го нет ном лич но сти из сви је та рат них, тај-
них слу жби.

Ка да ве ли ки на ро ди кре ну у де фи ни тив но раз би ја ње 
иден ти те та, ча сти и сла ве ма лих на ро да, као што је то слу чај 
по сљед њих сто ти ну го ди на са срп ским на ро дом, чи ја је за вр-
шни ца про јек то ва на и учи ње на (1991–1995), он да пам ће ње у 
на ро ду има по се бан и на ро чит зна чај.

У усло ви ма ка да је про го ном Ср ба Кра ји шни ка из бив ше 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, Ср ба из Хр ват ске, бо сне и Хер це-
го ви не и Ко со ва и Ме то хи је срп ски на род рас пр шен ши ром 
сви је та, у про це су ре а ли за ци је рат них ци ље ва Хр ват ске, ва-
ти ка на и ње мач ке из Дру гог сви јет ског ра та, за пи се о свје до-
ци ма и за пи се свје до че ња жи вих свје до ка ва ља узи ма ти ве о-
ма озбиљ но, на су шно, али и уз об зир. 

По сто је ства ри о ко ји ма се ма ло зна, а још ма ње го во ри, 
али на ша при пад ност срп ском на ро ду од у зи ма нам пра во да 
их др жи мо по стра ни и бра ни нам да их за бо ра ви мо.
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g
Пи са ти о обич ним љу ди ма ни је, ни ти јед но став но, ни ти 

ла ко. Уви јек је лак ше пи са ти о не ко ме чи ји је жи вот про те као 
у нео бич ним, не сва ки да шњим окол но сти ма. Ме ђу тим сва ки 
чо вјек, на свом жи вот ном пу ту, про ђе бар дио пу та ко ји пам-
ти и ко ји, на не ки на чин оби ље жи тог чо вје ка. По не ко га ја ки 
до га ђа ји, за са мо не ко ли ко са ти из мје не га, не са мо пси хич ки 
већ и фи зич ки. Ду бо ку ста рост са че ка ла је јед на же на, Са ја 
Ко ва че вић, Стан ко ва4 (1919) из Ше о ви це (Па крац), из За пад-
не Сла во ни је, ко ја је би ла на са слу ша њу у јед ној је вреј ској ви-
ли (1941), у ко јој је био смје штен управ ник уста шког ло го ра 
у Ли пи ку, и ло гор ник Ље ва ко вић. Ше о вач ки Ко ва че ви ћи из-
два ја ли су се по ста су и ље по ти. Са ја је по сје до ва ла упра во 
ту ван се риј ску жен ску ље по ту, ко ју је цр на и бла го та ла са ста 
ко са из ди за ла на још ви ши ни во. Та ква по ја ва, при ве де на је у 
уста шки стан. Са слу ша ва на је и ба ти на на. већ су тра дан, ка да 
је пу ште на ку ћи на гла ви јој је остао са мо је дан, је ди ни пра-
мен ко се ко ји ни је осје дио. 1972. го ди не у бе о гра ду, при ча ла 
је о том да ну. У ње ној ко си, и да ље је по сто јао тај цр ни пра-
мен ко ји се ни ка да ни је мје њао, а у ње ном пам ће њу, до га ђај 
ко ји ни ка да ни је за бо ра вља ла. Ка ко је са ста ри ја ва ла, о том 
да ну при ча ла је све че шће и че шће. О том да ну, том ди је ли ћу 
мо гло се на пи са ти ви ше тек ста, не го о остат ку ње ног жи во та.

Исто та ко, не би би ло јед но став но да се на пи ше по не-
што о са свим сва ко днев ним и обич ним љу ди ма као што су 
би ли Јо ван Са вић из Го ле ша, или о ње го вој ћер ки и зе ту, Са-
ве ти и Ра до ва ну Цу ки ћу (ка пе та ну Цу ки ћу), да се у њи хо вим 
жи во ти ма ни су до га ђа ле нео бич но сти ко је се, ни у јед ном мо-

4 Пу ков ник Стан ко Про да но виц „Ко зак”, Ше о ви ца у ра ту и ре вол ци ји, 1978. 
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мен ту, ни су гу би ле из њи хо вог пам ће ња. До га ђа ји ко ји вјеч но 
оста ју у пам ће њу, по сво јој при ро ди, углав ном су и те шки и 
тра гич ни.

Су штин ска тра ге ди ја на ста је тек та да ка да за поч не по ти-
ра ње тра го ва та квих љу ди и успо ме на на њих. Та ко је то и са 
Јо ва ном Са ви ћем, Си ме у но вим из Го ле ша, у срп ском на ро ду 
Сла во ни је упам ће ном по на дим ку До бри Јо во.

То је Са ве тин отац.
ње го ве од лу ке и ње го ва дра ма ти ка, уист ну, би ле су нео-

бич не, а са мим тим и ње го ви по ступ ци.
Јо ван Са вић, свје сно, ства рао је про стор и усло ве за сво-

је ди је ло ва ње, уну тар опа сних и по ги бељ них окол но сти, ка ко 
би чи нио не што, за што дру ги љу ди ни су има ли ни ти хра бро-
сти, ни ти спо соб но сти. Учи нио је мно ге ста ври, а по слу жио 
се и на ро чи том ми ми кри јом, ка ко би остао у иде ји. 

Ка да је Јо ван Са вић, услов но, пре шао у но ву вје ру, дру-
гог из бо ра, он ни је имао. При ми ти ка то лич ку вје ру, за ње га 
зна чи ло је, по ста ти исто што и Па ве лић, ар ту ко вић или Ша-
кић, све јед но, чи ји су пре ци или они са ми, све јед но, на пу сти-
ли свој иден ти тет и под учин ком ва ти кан ске про па ган де, по-
ста ли оно што ни су би ли, а по ста ли су – хр ват ски зло чин ци.

Та да, по чет ком Дру гог сви јет ског ра та, ши ром Сла во ни-
је, све у круг око Па крач ке епар хи је, по Па кра цу, Ли пи ку и по 
свим се ли ма њи хо вим – срп ским, по њи хо вим њи ва ма и па-
шња ци ма, по ку ћа ма и воћ ња ци ма са ја ком хла до ви ном, гдје 
су се љу ди у чу ду оку пља ли, па све до мо ра, ослу шки ва ла се 
при је те ћа при ча ко ја је 06. ју на 1941. го ди не пу ште на, зло коб-
но и злу ра до, из Кри же ва ца, са ве ли ке уста шке скуп шти не 
ко ја је у тек ство ре ној (10. апри ла) не за ви сној Др жа ви Хр ват-
ској ба ха то при је ти ла и утвр ђи ва ла суд би не пра во слав них, и 
срп ског на ро да по себ но.

Са ауто ри те том де фи ни тив ног и не при ко сно ве ног иде о-
ло га уста шког по кре та, чо вје ка чи ја је ри јеч на тој зло коб ној и 
при је те ћој Скуп шти ни би ла ја сна, пр ва и по сљед ња, бес по го-




