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PREMINUO JE HRVATSKI DOMOBRAN  
STJEPAN BRAJDIĆ 

Jutros 30. listopada u svom domu u Kustošiji u Zagrebu iznenadno je preminuo Stjepan 
BRAJDIĆ, časnik Hrvatskih oružanih snaga NDH, hrvatski domobran i domoljub. Roñen je 12. 
prosinca 1926.g. u Sesvetskim Selima. Završio je Domobransku časničku školu i bio 
promaknut u čin poručnika. U NDH dvije je ratne godine služio u hrvatskoj vojsci. Preživio je 
Bleiburg i Križni put te se vratio u Zagreb. U noći 4/5. kolovoza 1945. uhapšen od OZNE u 
Zagrebu i osuñen na smrt strijeljanjem. Imao je tada svega 19 godina. Kasnije je pomilovan je 
na 20 godina robije. Robijao 10 godina u Gradiški, Lepoglavi i Srijemskoj Mitrovici. Zatim je 
godinu i pol odslužio u kazneničkom puku u JNA.  
 
Ostvarenjem slobodne Hrvatske države okuplja se sa preživjelim kolegama, koji su kao mladići 
u vremenu Drugog svjetskog rata zajedno stjecali vojna znanja, na Vojnom učilištu u Zagrebu u 
Ilici 242 za obranu Hrvatske. Bio je član Časničkog kluba 242. Tehnički je uredio knjigu 
'Svjedoci jednog vremena' o svjedočanstvima s Križnih putova preživjelih kolega iz časničke 
škole.  
 
Bio je višegodišnji predsjednik Udruge Macelj 1945. Zaslužan je za izgradnju grobnice na 
Macelju, za vraćanje posmrtnih ostataka 1163 žrtava nakon 12 godina s tavana patologije 
Medicinskog fakulteta u Macelj te za njihov svečani pokop na Macelju 22. listopada 2005. 
godine. Veliki doprinos dao je u vrijeme izgradnje crkve Muke Isusove i Križnog puta, kao i 
naposljetku za ureñenje spomen-sobe žrtava u Macelju. Prvi je primijetio i javno se založio 
protiv promjene teksta i pokušaja trostruke krivotvorine natpisa na Bleiburškom spomeniku, 
podignutog “na čast i slavu hrvatske vojske”, koji je dio teksta nekome postao nepoželjan. 
 
Prema vlastitoj izjavi, cijeli je život, sve do smrti bio moralno-politički nepodoban. U stvari bio 
je nepotkupljivi domoljub, vječni bojovnik za čast, istinu i slavu hrvatskog naroda.  

Pokoj vječni daruj mu Gospodine  
i Svijetlost vječna svijetlila mu!  
Počivao u miru Božjem! 
 
POKOP IZ MRTVA ČNICE NA MIROGOJU U ZAGREBU  
U UTORAK 5. studenog 2013. U 14:10 SATI  
 

NEKA MU JE LAHKA OVA HRVATSKA ZEMLJA  
KOJU JE TOLIKO LJUBIO!  

  
 
 



IN MEMORIAM - STJEPAN BRAJDI Ć 

Umro je predsjednik Udruge “Macelj 1945" gosp. Stjepan Brajdić (1926. - 2013.) 
 

Sudionik našeg Trećeg Kongresa 2004. godine s referatom "MACELJ - NE 
DOPUSTIMO ZABETONIRATI ISTINU"  svjedo čio je o dogañanjima: 

 
... "Stari smo, umorni od obijanja pragova i ogorčeni, pa pitamo: zašto nam sve to 

čine?      Prema procjenama stručnjaka i izjavama svjedoka na tom uskom području nalazi se 
još oko 100 jama u kojima je našlo mučeničku smrt oko 10.000 do 12.000 ljudi. Zašto je 

iznenada prekinuto daljnje iskapanje? Zašto sve te jame nisu obilježene i područje označeno 
za namjernike, nego je za javnost sakriveno? Zašto su kosti ovih mučenika već 12 godina na 

tako nehuman, nemoralan i besraman način smještene na tavanu Zavoda za patologiju? 
Zašto se naše političke strukture, Vlada i Sabor na sve to oglušuju. Zar nas se toliko stide, 
možda čak i mrze da i zvjerski ubijenima ne daju da mirno počivaju u ovoj hrvatskoj zemlji 

za koju su se žrtvovali? Sve to bez imalo stida i srama." ... 
 

„Čuvajte svoje grobove, da ih se ne bi preoralo, naše su uništili, a na dobrom su putu da 
unište i vaše!...  

tako je uvijek nanovo govorio i upozoravao nove naraštaje gosp. Brajdić. 
 

U ime Hrvatskog žrtvoslovnog društva izražavamo iskrenu sućut obitelji. 
Neka se ne zaboravi! Počivao u miru Božjem! 

 

 
Na slici gosp. Stjepan Brajdić, preživjeli sudionik Bleiburške tragedije, sudionik Križnog puta, 
osuñenik na smrt i dugogodišnji robijaš iz jugokomunističkih kazamata (prvi slijeva), gosp. 
Tom Beram, predsjednik Hrvatskog meñudruštvenog odbora odbora za NSW iz Australije i 
gosp. Nikola Debelić član predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva na promociji knjige 



gña Suzanne Brooks Pinčević "Britanija i Bleiburžka tragedija" u Matici hrvatskih iseljenika, 
Zagreb, 27.09.2009. godine 
 
Arhiva: Hrvatsko žrtvoslovno društva 

 

 

 
Cijenjeni i dragi gospodine Stjepane, 

Nek Vam je lahka ova ljubljena Hrvatska gruda, 

a dobri Bog vječna nagrada! 

S ponosom i zahvalnošću dragom Stjepanu, prijatelju i suborcu-supatniku Bleiburga i 

Križnog puta, mojeg pokojnog oca Dragutina 
 

Ivan Jaklin, dopredsjednik Udruge HRVATSKI DOMOBRAN Varaždin - Čakovec 
i.d.jaklin@gmail.com  
 


