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У свечаној дворани општине Стари град, у четвртак, 3. августа 2017. године одржана је
промоција Зборника радова број 13 за 2017. „Грађански рат у Хрватској 1991-1995“. На
промоцији су говорили: др Предраг Марковић и др Милан Гулић са Института за
савремену историју и проф. др Чедомир Антић са Филозофског факултета. Промоцију је
водио новинар и публициста Данко Перић. По изузетно топлом времену промоцији је
присуствовало више од 100 Крајишника са њиховим пријатељима из Београда и Новог
Сада. Присутне је испред Удружења Срба из Хрватске и Српског културног друштва
„Зора“ Книн - Београд поздравио ген. секретар Удружења Милојко Будимир и захвалио
се Комесаријату за избјеглице и миграције, Управи за дијаспору и Србе и региону и
Управи за сарадњу с црквама и вјерским заједницама који су помогли око организације
Научног скупа и штампања овог броја зборника.

  

  

Др Милан Гулић дао је кратак осврт на све радове који су објављени у овом броју
зборника и навео да Зборник радова Грађански рат у Хрватској који, већ традиционално
представљамо јавности почетком августа - у данима око годишњице „Олује“ и Илиндана,
сјећајући се погинулих и несталих Крајишника, ове године има неколико тематских
цјелина, којима су поводи велики датуми не само наше културе сјећања.

  

  

Највише текстова посвећено је обиљежавању 700-годишњице манастира Крупа у
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Далматинској епархији (1317-2017). Ово је био повод да се у Управи за дијаспору и Срба
у региону 12. јуна 2017. године одржи Научни скуп на тему: „Споменичка баштина Срба
на подручју Републике Хрватске“. Осим радова из богате и страдалачке историје
манастира Крупе, учесници су обрадили и друга мјеста у којима је послије прогона
српског народа у акцији „Олуја“ 1995. године, дошло до скрнављења и уништавања
споменика културе српске провенијенције.

  

На основу излагања аутор др Гулић је закључио да је: „Прогоном Срба са простора
данашње Републике Хрватске  дошло и до систематског уништавања споменичке
баштине, како би се уклонили трагови њиховог миленијског присуства на тим подручјима.
Та духовна баштина није пописана нити довољно законом заштићена. Ако се овом дода
недовољна брига институција културе у Хрватској које се баве том проблематиком, може
се закључити у каквом се стању данас налази.

  

Иако је прошло више од двије деценије, још увијек не постоје тачни и комплетни подаци
шта је све изгубљено, много од тога и заувијек. Рушење црквених и других објеката
Српске православне цркве није престало с изгоном Срба, него се наставило и касније.
На основу изнесених чињеница јасна је намјера да се желе уништити аутентична
свједочанства и духовно памћење српског народа на просторима Баније, Кордуна,
Славоније и Далмације.

  

Сва три стара далматинска манастира из XIV вијака - Крупа, Крка и Драговић сачувала
су, упркос похарама, пожарима и ратовима, богато духовно и културно благо Срба. О
том и цјелокупном благу Срба у Војној крајини, Далмацији, Хрватској и, Славонији 
писало је, више аутора, чији су текстови објављени у овом зборнику.

  

Епископ Стефан Кнежавић је градио и обнављао храмове, претварао Богословију у
школу високог ранга, водио рачуна о школовању својих суграђана и осталих
далматиснких Срба. Др Радивој Симоновић је оставио стотине фотографија Велбита и
Динаре и вјековима готово замрзног планинског живота, које се сада чувају у музеју у
Новом Саду. Др Душан Берић је писао историјске текстове о далматинским Србима пред
почетак Другог свјетског рата и у послијератном раздобљу – када је то била ријеткост и
готово забрањена тема.

  

Упркос свему томе, све до „Олује“ било је сачувано и више храмова у Лици, овдје је ријеч
о онима на подручју општинa Госпић и Перушић, а неки од њих се сада, доприносом
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вјерника и Горњокарловачке апархије обнављају. Обнављају се или су већ обновљене
многе цркве на Тромеђи Лике, Босанске крајине и Далмације нагрижене зубом времена -
међу којима је настарија црква светог Стефана у Голубићу код Книна.

  

Основном темом ових зборника грађанским ратом у Хрватској деведесетих година XX
вијека и егзодсом Срба бави се неколико аутора. Поједини настављају јасно
препознатљив документарни наратив саздан, као и досад, на објективном опису
догађаја из тог времена.

  

Др Чедомир Антић и др Предраг Марковић осврнули су се на тежак положај у коме се
сада налазе Срби у Хрватској којима прети опасност од потпуног нестанка. Срби са
простора данашње Хрватске су дио цјеловитог српског бића на Балкану који је
проживио велика страдања у прошлом вијеку. Не смије се дозволити да овај народ
нестане већ морају сви  да уложе енергију и средства да би Срби у Хрватској коначно
остварили сва права која им припадају и за која су се вјековима борили и изборили.
Данас у Хрватској која је постала чланица Европске уније та су права погажена с Срби
претворени у грађане другог реда.

  

Нагласили су значај објављених радова у овој едицији од тринаест зборника како би се 
јавност у Србији и Републици Српској, као и међународна заједница, упознала са
тринаестовјековним трајањем Срба на овим просторима. Споменичка баштина  свједочи
да су Срби аутохтон народ и да је њихова улога на овим просторима увијек била
значајна.

 3 / 3


