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Полагањем цвијећа на Гробљу ослободилаца Београда у суботу 30. јуна у 11 сати почело
је обиљежавање седамдесетогодишњице Битке на Козари, геноцида над српским
народом у рату од 1941. до 1945. и истрајног српског антифашизма од тада па заувијек.
Преживјели учесници Битке на Козари, преживјели логораши Јасеновца, Јастребарског,
Градине и Старе Градишке и чланови Удружења Козарчана у Србији, заједно са
члановима Организационог одбора ове менифестације, вијенце свјежег цвијећа
положили су на спомен плоче славних крајишких партизанских јединица: Пете и
Једанаесте крајишке дивизије, и на гроб брата и сестре Драгољуба и Ђује Алексић, који
су 1944. године - кад су погинули у борби за ослобођење Београда - имали заједно само
33 године.

  

Књижевни програм у свечаној сали Удружења књижевника Србије, истог дана у 20 сати,
привукао је велики број поштовалаца пјесничке мисли и дјела, а посебно зато што је то
књижевно вече било у спомен жртвама усташких и њемачких злочина над народом
Поткозарја и Козаре и у славу бораца, учесника славне Битке на Козари. Књижевно
вече у кући српских књижевника почело је стваралаштвом најмлађих, стваралаштвом
ученика основних и средњих школа, побједника на конкурсу који је расписан поводом
седамдесетогодишњице Битке на Козари. Прилику да свој таленат покажу пред
пробирљивом публиком чувене београдске трибине у Француској 7 имало је троје
ученика: двоје првонаграђених - Филип Верон, ученик петог разреда ОШ “Змај Јова
Јовановић“ из Бањалуке и Кристина Топић, ученица средње школе “Јован Дучић“ из
Теслића, и добитница Велике награде Ана Мастиловић, ученица Средње економске
школе “Јован Дучић“ из Теслића, а награде су им уручили потпредсједник
Организационог одбора др Рајко Срдић, директор Представништва Републике Српске у
Србији г. Млађен Цицовић и замјеник предсједника Организационог одбора г. Борислав
Микелић. Послије уручења награда и бесједе г. Борислава Микелића, своје стихове
говорили су пјесници Србије и Српске: Зорица Арсић Мандарић, Здравко Бујић, Милован
Витезовић, Душка Врховац, Драган Колунџија, Душко М. Петровић, Љубивоје Ршумовић
и Рајко Срдић. Глумица Биљана Ђуровић казивала је пјесме Боре Капетановића и Бране
Црнчевића, а глумац Томо Курузовић пјесму Бранка Ћопића.

  

У оквиру обиљежавања 70. годишњице Битке на Козари, објављена је  књига “Козара,
споменик нашег памћења“, у којој је, уз кратак историјски преглед из пера
универзитетског професора Александра Растовића и мали избор казивања учесника
славне Битке на Козари и страдалника из тог невремена српске историје, дата и
најпознатија умјетничка и народна поезија, као трајан запис о нашем колективном
памћењу.

 1 / 4



У Београду величанствено обиљежена 70. годишњица славне Битке на Козари

  

Круна обиљежавања седамдесетогодишњице Битке на Козари, била је свечана
академија у великој сали Народног позоришта у Београду на чијој је сцени сликом,
ријечју и музиком представљено и страдање српског народа у рату од 1941. до 1945.
године, и завјетна опредјељеност нашег народа за антифашизам и све што та
опредјељеност носи у себи, као дио вјековне борбе Срба за истину, слободу и отаџбину.

  

  

Свечану академију у Народном позоришту у Београду, која је по оцјени великог дијела
публике била својеврстан час историје, отворио је – послије химне Србије “Боже правде“
и Свечане пјесме Републике Српске “Моја Република“ – пригодном бесједом Предсједник
Републике Српске Милорад Додик, који је био и предсједник Организационог одбора.

  

Предсједник Додик је, послије поздравног дијела свог обраћања, прво нагласио да се
“са пијететом сјећамо наших предака, који су животе изгубили у борби против зла које је
жељело да покори Европу и свијет“ и да смо “поносни што су наши преци били борци
против фашизма, нацизма и усташтва. Нажалост, цијена коју смо платили била је
огромна. Размјере страдања и геноцида који је учињен над Србима у Крајини, али и у
другим дијеловима Босне и Херцеговине, током Другог свјетског рата, никад неће бити
до краја утврђене. Деценијама након 1945. године, није било младића, регрута из
поткозарских мјеста, који су стасали за војску, а нека од тих мјеста никада нису достигла
број становника која су имали почетком Другог свјетског рата. Јасеновац и Козара су
најзначајни симболи тог страдања и отпора фашизму и окупатору, које не смијемо да
заборавимо“.

  

Предсједник Републике Српске истакао је и спремност да “учинимо све, да се у највећој
могућој мјери утврди историјска истина о догађајима из Другог свјетског рата и спријече
покушаји ревизије, у којима се улога Срба у борби против фашизма минимизира и
прећуткује, а допринос других народа глорификује и увеличава. А истина је, даме и
господо, да су Срби, у огромној већини, били припадници Народно-ослоболичаког
покрета и да је српски народ највише настрадао у Другом свјетском рату. Тиме је српски

 2 / 4



У Београду величанствено обиљежена 70. годишњица славне Битке на Козари

народ стао на страну широке антифашистичке коалиције европских и свјетских народа и
држава. Чињеница је, с друге стране, да се већина Хрвата и Муслимана борила на
страни окупатора, а да је већи број прешао у јединице Народно-ослободилачке војске
тек при крају Другог свјетског рата.

  

Устанак против фашизма подигнут је у Крајини, а не у Сарајеву.

  

И поред тога пружили смо руку помирења припадницима других народа, јер људски и
хришћански је праштати. Заједно смо направили тзв. другу Југославију, за коју смо ми,
Срби, лаковјерно помислили да је трајан државни оквир у којем ћемо наћи заштиту и
сатисфакцију за страдња која смо преживјели. Други нису тако мислили. Оно што је за
нас био крај, за друге јужнословенске народе је била пролазна станица на путу
успостављања сопствених националних држава. То се најбоље показало почетком
деведесетих година прошлог вијека када смо били свједоци  распада државе у коју смо
уложили толике жртве. Показало се да смо се борили за рачун других, који су
искористили борбу наших предака да се нађу на страни побједника у Другом свјетском
рату. Борили смо се, даме и господо, за оне који су нам, након само неколико деценија,
окренули леђа. Ми нисмо разумијели зашто би њихово право на националну државу,
било јаче од права српског народа да остане у већ постојећој држави, за коју је
положено толико живота и која је била све, само не хегемонија српског над другим
народима. Да иронија буде већа, као територијални оквир за новонастале државе узете
су авнојевске границе, иако је јасно да без масовне борбе српског народа у јединицма
НОБ-а, не би било ни АВНОЈ-а“.
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  Подсјећајући на то вријеме разбијања Југославије и прекрајања граница, ПредсједникДодик је подсјетио да “наши аргументи нису уважени, а интереси свјетских моћника утом тренутку нису се поклапали са нашим интересима. У таквним околностима изгубилисмо државу која је, ослобођена од идеологије у коју је била заробљена преко четрдесетгодина, могла да буде просперитетна, а трагични сукоб који je услиједио, могао је дабуде избјегнут. Ипак, нисмо до краја, остали наивни. Срби из Босне и Херцеговине 1992.године нису дозволили да остану заробљени у држави која је настала сецесијом којунису подржали и која им није гарантовала појединачна и колективна права. Нисможељели да постанемо обесправљена мајоризована мањина о чијој ће судбиниодређивати други. Геноцид над српским народом у Другом свјетском рату и сачуваносјећање на тај ужас снажно су утицали на нашу одлуку да се одбранимо од новоггеноцида, од још једног систематског уништавања Срба и свега српског. Бранећи се одновог геноцида, у сукобу који нам је наметнут, бранили смо своје куће и своја имања,животе својих породица, бранили смо право да самостално одлучујемо о својој судбини.Резултат те борбе је Република Српска. Република Српска је гарант нашег опстанка напросторима западно од Дрине, а јака и стабилна Србија је наш национални и сваки другиинтерес“.  Предсједник Републике Српске г. Милорад Додик је своју бесједу завршио изразимазахвалности свима који су су дошли на ову свечану академију и свима који суучествовали у припреми реализацији програма обиљежавања 70. годишњице Битке наКозари, а посебно умјетницима и организаторима програма свечане академије.  У заиста богатом културно-умјетничком програму свечане академије учествовали сунајистакнутији умјетници, како у драмском дијелу, гдје су били: Биљана Ђуровић, СоњаЈауковић, Љиљана Благојевић, Весна Станковић, Лепомир Ивковић, Небојша Кундачина,Синиша Убовић, Тихомир Станић и дјеца из Драмског студија “МАБ“ проф. МикеАлексића, тако и у музичком, гдје су уз Јадранку Јовановић, Радмилу Смиљанић,Снежану Савичић Секулић и Оливера Њега, били хор Радио-телевизије Србије иумјетнички ансамбл Министарства одбране Србије “Станислав Бинички“, са диригентимаСтанком Јовановићем и Павлом Медаковићем, и Дечји хор РТС-а са диригентицомСнежаном Деспотовић, а занимљиво је да је чувено козарачко коло први путпостављено на сцену – као балет.  Сценарио су написали српски пјесници Милован Витезовић и Душко М. Петровић;режирао је Живорад Ајдачић, асистент редитеља Тамара Кацујани, а умјетничкидиректор је био Петар Зец, музички уредник Светислав Божић, костимограф МаринаВукасовић Меденица, продуцент Ивана Ивановић, организатор Миња Здравковић, авидео пројекција Јелена Мунђа.
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