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Zločini u Zrinu i bezobrazna šutnja (1)

Prošle godine u rujnu, na misi zadušnici u Zrinu, predsjednik komisije Justitia et pax biskup Vlado
Košić postavio je otvoreno pitanje odgovornima u današnjoj hrvatskoj državi: kako je moguće da
nitko od protjeranih Zrinjana do danas nije ostvario pravo na povrat očito nepravedno oduzete
imovine!? Pitanje su prešutjeli svi dnevni hrvatski mediji, pitanje zločina u Zrinu prešućuje
hrvatska vlast i odgovorna ministarstva. O istini se i dalje bezobrazno šuti, kako nekad u Titovom
komunizmu tako i danas u fiktivno slobodnoj Hrvatskoj, jer lažni antifašisti stalno manipuliraju
istinom. No u meñuvremenu se otkriva strašna podvala. Zbog ultimatuma Samostalne demokratske
srpske stranke (SDSS) u svezi održavanja vladajuće koalicije na vlasti, hrvatska je Vlada pristala da
iz rezervnih fondova izdvoji preko milijun kuna za obnovu spomenika u Srbu. Spomenik bi trebao
svjedočiti početak antifašističkog pokreta Srba u Srbu, a u stvari je povijesna krivotvorina i
predstavlja obilježavanje četničke pobune sa svim pogubnim posljedicama po hrvatski narod od
1941. - 1945. [1]
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Povijest hrvatskog naselja Zrina seže daleko u prošlost. Utvrda Zrin spominje se već u 13. stoljeću
kada su njome vladali Babonići. Mjesto Zrin, na južnim obroncima Zrinske gore, spominje se u
popisu župa 1334.g., kao i postojanje franjevačkog samostana. Od 1347. godine Zrin je u posjedu
velikaške obitelji Šubić, koji su se po gradu nazvani Zrinski. Najvjerojatnije 1508. godine roñen je
Nikola Šubić u gradu-utvrdi koji je tada bio središnje boravište knezova Zrinskih. Može se
pretpostaviti i nadnevak roñenja, u prosincu na dan sv. Nikole, jer se nekoć novoroñenom djetetu
ime davalo po danu roñenja iz katoličkog kalendara. Nikola je od rane mladosti ratovao protiv
Turaka te se 1529. u 21. godini istaknuo u obrani Beča.
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Prošao je kroz mnogobrojne okršaje i postao je slavan kad je s 400 Hrvata godine 1542. spasio
Peštu od sigurne propasti. Tadašnji suvremenici u Europi naveliko su slavili junaštvo Nikole
Zrinskog, govoreći da je poslan od samog Boga. Kad je turski sultan Sulejman I. s više od 100.000
vojnika i 300 topova krenuo u šesti vojni pohod na Beč, Nikola Zrinski zatražio od svojih 2.500
ratnika, pretežito Hrvata, obećanje o poslušnosti i vjernosti do smrti. Prije velike i sudbonosne bitke
kod Sigeta 7. rujna 1566. prisegnuo je riječima: Ja, Nikola knez Zrinski, obećavam najprije Bogu
velikomu, zatim njegovu veličanstvu, našemu sjajnomu vladaru i našoj ubogoj domovini i vama
vitezovima da vas nikada neću ostaviti, nego da ću s vama živjeti i umrijeti, dobro i zlo podnijeti.
Tako mi Bog pomogao! Svojom hrabrošću i vjernošću Nikola Šubić Zrinski i njegovi vojnici
zadivili su tadašnji cijeli kršćanski svijet.
Poslije junačke smrti Nikole Zrinskog pod Sigetom, grad Zrin i dalje ostaje u posjedu Zrinskih. No
ne za dugo, Turci su Zrin osvojili 20. listopada 1577. godine. U slijedećim stoljećima grad je
nekoliko puta uništavan i obnavljan. U mjestu podno utvrde izgrañena je 1711. župna crkva
Našašća Svetog Križa, dok je od ranije na starom groblju postojala nekadašnja franjevačka crkva
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Sv. Marije Magdalene iz 14. stoljeća. Mjesto Zrin konačno je od Turaka osloboñen 1718. godine.
Danas od te moćne utvrde ostale su samo ruševine. No one još uvijek govore o iznimnoj snazi i
značaju srednjovjekovne utvrde u kojoj su se rañali i stolovali hrvatski knezovi Šubići Zrinski te
kroz više naraštaja nesebično branili Hrvatsku. Te povijesne činjenice detaljno i kronološki opisuje
Zrinski zbornik za povijest i obnovu hrvatskog Pounja. [2]
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Godine 2008. navršila se 500. obljetnica roñenja hrabrog hrvatskog muža, bana i vojskovoñe Nikole
Šubića Zrinskog. Na sramotu hrvatske vlasti ta je značajna obljetnica jadno prešućena, iako bi
povijesna sjećanja na junaka i vojskovoñu poput Nikole Šubića Zrinskog trebala biti u središtu
pozornosti hrvatske vlasti i javnosti, a svakako i europske. Obrana Hrvatske od turskih osvajača,
pod cijenu junačkog života i časne smrti, nezaboravni su povijesni dogañaji, a grad po kojem
Zrinski nose ime i iz kojeg su branili Hrvatsku i Europu, trebao bi biti u središtu hrvatske i europske
pozornosti. Nažalost, taj su spomendan u Zrinu hrvatska vlast i politika bezobrazno zanemarili, a
hrvatski mediji već uobičajeno prešutjeli. Hrvatskoj vladi trebalo bi biti poznato da Nikolu Šubića
Zrinskog izuzetno poštuju i cijene čak u dalekom Japanu [3]. U Tokiju je 2006. japanski muški zbor
od tisuću pjevača, pred 10.000 ljudi pjevao »U boj, u boj«, zbog primjera časne i samurajske smrti.
To je bio rekord zbornog pjevanja u svijetu.
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U mañarskom je gradu Sigetu, sve je pak podreñeno i ureñeno u znak sjećanja na Zrinskog, na
njegovu časnu i slavnu obranu Europe od osmanlijskih osvajača. U Sigetu je predprošle godine
svečano obilježena 500. obljetnica roñenja i povijesna uloga Nikole Šubića Zrinskog. A na sramotu
hrvatske vlasti, na utvrdi Zrinskih ni hrvatski barijak se nije vijorio! Dapače, pri ulazu u grad lani je
goste dočekivao odbačeni i podrapani hrvatski stijeg, dok se u utvrdi pod hrpom kamenja nazirao
odbačen jarbol na kojem se nekoć barijak vijorio. Ponižavajuće za posjetitelje i kažnjivo za
počinitelje, no tko su ti koji bi na Markovom trgu ili Pantovčaku u Zagrebu o tome razmišljali?
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Je li moguće da hrvatske vlasti, političari i dužnosnici izbjegavaju Zrin zbog jednog drugog
sramnog dogañaja o kojem lažni antifašisti šute i prikrivaju strašnu istinu? Hrvatski publicist i
pravnik Darko Sagrak još je 2003. [4] u Vjesniku upozorio na tužnu obljetnicu uništenja Zrina iz
vremena Drugog svjetskog rata. Pod naslovom Grad koji živi u sjećanjima svojih stanovnika i
njihovih potomaka napisao je: Zrin, uz Boričevce, Udbinu, Španovicu i još neka manja mjesta,
predstavlja klimaks partizanske odmazde. Djelo je to mračnih sila srbokomunističkog nasilja, od
kojeg nisu bili imuni ni partizanski odredi. Partizanska historiografija mudro zaobilazi i prešućuje
istinu o tim (i mnogim drugim) stratištima hrvatskog civilnog stanovništva u NDH. (...) Nadnevak
9. rujna 1943. obilježava kraj opstojnosti jamačno jednog od najslavnijih srednjovjekovnih gradova
središnje Hrvatske.
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Toga dana partizanske snage sručile su se na Zrin, grad po kojem su hrvatske velmože Šubići dobili
predikat Zrinski. Partizanska vojska s brojnim snagama napala je toga dana mirno stanovništvo
Zrina, grada u kojem uopće nije bilo vojnih snaga regularne vojske. (...) Od 650 stanovnika Zrina,
koliko je taj gradić brojio prije početka Drugoga svjetskog rata, ubijeno je od 1941. do rujna 1943.
pedesetak osoba. Ako tome pribrojimo stradale 9. i 10. rujna 1943., taj se broj penje na oko tristo
stanovnika. Dodajmo još i poubijane na križnom putu, a tih prema iskazima preživjelih ima 67 doći ćemo do stravičnog broja od gotovo polovice broja stanovnika. No tu se samo simbolički
radilo o partizanskoj vojsci, već se radilo o četničkom pohodu onih koji su spremno promijenili
kokarde za petokrake. [5] Zainteresirani koji žele više doznati o žrtvama suludog i krvavog
divljanja, mogu popis svih žrtava Zrina poimence naći u knjizi Hrvatska Kostajnica i Zrin [6].
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Oni koji žele doznati kako su istrijebljene cijele Zrinske obitelji mogu naći detaljni opis mučenja i
smrti svakog Zrinjana u knjizi Zrinski zbornik za povijest i obnovu hrvatskog Pounja [7] sa
zastrašujućim detaljima o načinu ubijanja staraca, žena i djece. Nakon pokolja i silovanja nastala je
tipična sveopća vlaška pljačka i otimačina po kućama i gospodarskim zgradama. Naposljetku cijeli
gradić Zrin je zapaljen, gorio je neprekidno dva dana, a zatim su zgarišta sravnjena sa zemljom. O
tom strašnom zločinu vape malobrojni preživjeli i raseljeni Zrinjani, te njihovi potomci. A zločina
kao da nije bilo dosta 1943., pa su nastavljeni još i poslije 1945. Oni Zrinjani koji su čudom uspjeli
preživjeti paljenje Zrina, pa zatim preživjeti Križni put, suñeni su još i kasnije. Tako su Mato
Feketić, Mato Maraković i Joso Kristić u lipnju 1946. osuñeni na smrt vješanjem i streljanjem. [8]
No, nisu bili jedini, ukupno je 28 Zrinjana izgubilo život poslije „antifašističkog osloboñenja“. [9]
Damir Borovčak
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Danas u Zrinu ne živi više ni jedan jedini Hrvat! Svi su istrijebljeni ili protjerani bez prava na
povratak. A Zrin je bio općinsko središte, postojala je osnovna škola, razvijala se trgovina i obrt. U
školu su osim djece iz Zrina dolazila i djeca iz okolnih sela Rogulje, Lotine, Zrinjska Draga. Ta su
sela pripadala općinskoj upravi u Zrinu, kao i Zrinski Brñani [10]. Zrin je bio mjesto mukotrpnog
rada, ali i blagostanja. Zato je i napadnut i opljačkan od vlaško-partizanskih hordi. Preživjeli
mještani danas su već vrlo rijetki, stari i raseljeni na raznim stranama svijeta, a većina ih je našla
svoj dom u selu Drenje.
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Već treća generacija Zrinjana u zbjegu njeguje uspomene na rodno mjesto svojih predaka.
Odgovornost za šutnju o tom pokolju, pljački i progromu leži na hrvatskim političarima, ali još više
na medijima koji tom dogañaju u slobodnoj Hrvatskoj ne posvećuju nikakvu pozornost. Da se istine
iz Drugog svjetskog rata prešućuju i lažno tumače već je dobro poznato – iako je to ljudima s
razumom i poštenjem nepojmljivo! Potomci zrinskih slobodnjaka, ratnika i težaka, dolaze svake
godine u rujnu obilježiti tužnu obljetnicu. Tada stariji traže u šikari zarasle temelje kuća i pokazuju
mlañima gdje su nekoć bila njihova obiteljska ognjišta. Fotografije dokazuju kako je Zrin bio gusto
naseljeno mjesto u kojem je mačka mogla skakati s krova na krov. Danas je tu pustoš s nekoliko
srpskih kuća, nažalost nepravdom niknulih na stoljetnim temeljima hrvatskih kuća.

[1] Ante Beljo: Četnička pobuna i zločin 27. srpnja 1941. (Krug za trg, HIC, prosinac 2009.), str. 66
[2] Zrinski zbornik za povijest i obnovu hrvatskog Pounja, Društvo prijatelja Zrina, Hrvatska
Kostajnica 1997.
[3] Damir Borovčak emisija "Vjera u sjeni politike" (Radio Marija, 28. rujna 2008.); HKV-portal,
31. kolovoza 2009. http://hakave.org
[4] Vjesnik. 9. rujna 2009., str. 15
[5] Isto kao 1, str.60
[6] Hrvatska Kostajnica i Zrin, Društvo prijatelja Zrina, Zagreb 1992., str. 273 - 277
[7] Isto kao 2, str. 276 - 292
[8] Isto kao 2, str. 41-42
[9] Isto kao 2, str. 292
[10] Isto kao 6, str. 64
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2010-01-20, Srijeda, 20. siječnja 2010.

Zločini u Zrinu i bezobrazna šutnja (2)

Prigodom obilježavanja krvavog partizanskog genocida i sjećanja na stradale hrvatske žrtve u
Zrinu, 7. rujna 2008. na temeljima župne crkve Našašća Svetog Križa, misno slavlje predvodio je
pomoćni biskup zagrebački mons. Valentin Pozaić. U svojoj propovijedi je rekao: Danas nije
moguće ne sjetiti se jednog drugog uništenja vašega grada: onoga po rukama mržnje i nasilja onih
koji se danas nasilno pokušavaju bezazleno zvati antifašistima. Datumi su značajni: 7. rujna 1566.
uništile su osmanlije Zrinski grad Siget, i njegove branitelje. Dana 9. rujna 1943. uništili su tzv.
antifašisti grad Zrin i njegove stanovnike.
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Fra Ivica Petanjak, provincijal hrvatskih kapucina i sam je potomak stradalih Zrinjana, pročitao je
tada pismo [1] potpore izgradnji crkve Hrvatskih mučenika u Udbini. U pismu su spomenuti
detaljni podaci o teškom stradanju u Drugom svjetskom ratu: Mjesto Zrin je prije početka II.
svjetskog rata imalo oko 850 duša u 143 obitelji, svi hrvatske nacionalnosti. Za vrijeme Drugog
svjetskog rata više puta su ga opsjedali partizani iz okolnih mjesta naseljenih Vlasima, kako ih
preživjeli Zrinjani i danas zovu. Partizani su mjesto zauzeli 9. rujna 1943. godine i spalili ga do
temelja. Prema do sada prikupljenim podacima iz Zrina je za vrijeme i nakon II. svjetskog rata, što
poginulo što pobijeno, 213 osoba. Preživjelo je svega 16 muškaraca starijih od 18 godina. Nakon
rata sva pokretna i nepokretna imovina Zrinjana je konfiscirana, a svim stanovnicima, tj. udovicama
i djeci, zabranjen je povratak u mjesto.
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Žene i djeca su teretnim vagonima odvezeni u Slavoniju i smješteni većinom u četiri sela pokraj
ðakova: Slatinik, Drenje, Gašinci i Lapovci. Iako je Zrin u Hrvatskoj, iako su u njemu živjeli samo
Hrvati, do danas se nijedan Zrinjanin nije smio vratiti na svoje ognjište. Čak ni danas nijedan
Zrinjanin ne može ostvariti pravo da mu se vrati bar komadić zemlje gdje mu je nekada stajala kuća.
Župna crkva Našašća Svetog Križa srušena je do temelja, od nje nije ostao ni kamen na kamenu. Od
kuća starog Zrina ne postoji ni jedna jedina. Jedini tragovi predratnog Zrina su ruševine crkve Svete
Marije Magdalene u nekadašnjem groblju i starog grada. Nakon 'Oluje', od 1996. godine pa na
ovamo, preživjeli Zrinjani, njihovi potomci i prijatelji, svake se godine okupe u Zrinu u nedjelju
koja je najbliža blagdanu Male Gospe. Na Malu Gospu 1943. zvona su zadnji puta zvonila i zadnji
puta je održana procesija kod crkve Svete Marije, a sutradan je Zrin izbrisan s lica zemlje. Ostaje
konačno pitanje kada će ta tragična istina dobiti dovoljno medijskog prostora?
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Kako je veliki strah onih koji znaju pravu istinu o pokoljima u Zrinu svjedoči još jedan detalj. Kada
je u ljeto 1990. fra Ivica Petanjak spremao svoju mladu misu kroničar Stjepan Kožul u
Martirologiju crkve zagrebačke [2] piše kako je u Nadbiskupsko tajništvo u Zagrebu došao jedan
čovjek. Rekao je da živi u Zaprešiću i da je podrijetlom iz župe Zrin, no nije se želio predstaviti
imenom. Primio ga je dr. Stjepan Kožul, tadašnji tajnik, i zabilježio da je dotični tražio da se
poduzme sve potrebno kod Kardinala, kako bi se brzo zabranilo održavanje mlade mise jednog
kapucina u Zrinju, koji je iz Slavonije, a roditelji su mu podrijetlom iz župe Zrinj. Dotični iznosi da
se na onim prostorima naveliko govori protiv služenja sv. mise, da se grozi pokoljima, da se ističe
kako se vraćaju ustaše u Zrinj da se osvete. Taj čovjek nije htio reći u čijoj službi ili režiji dolazi.[3]
Bila je godina 1990. a pokolji po hrvatskim selima Banovine tek su uslijedili godinu dana kasnije.
Uzrok nije bila svećenička mlada misa, kao ni fra Ivica Petanjak, već ponovno povampirena
srbočetnička zločinačka hajka žedna krvi i pljačke. Dr. Kožul je zabilježio da se kontaktiralo s
mladomisnikom kod kapucina i doznalo: Uopće nisu planirali sv. misu ni u župnoj crkvi u Divuši, a
kamo li na zapuštenim ruševinama u Zrinu. (...) I ovo je bilo jedno podmetanje, širenje neistina i
zastrašivanja, kako bi i ono malo katolika bilo prisiljeno ili na šutnju ili na bijeg iz vlastite
domovine. Takvim se je „čišćenjima“ postizavalo da u hrvatskim krajevima u kojima su tobože
nestali Srbi, nema zapravo Hrvata, drevnih katoličkih crkvi i župa, starih utvrda i gradova, dapače
čitavih dekanata.[4]
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Znakovito je kako Zagrebačka nadbiskupija nikada nije ukinula župu Zrin, makar je to jedina župa
u Hrvatskoj bez ijednog živućeg katolika! Hoće li u slobodnoj Hrvatskoj raseljeni Zrinjani ikada
dobiti povrat svoje djedovine i očevine? Hoće li sramotni zločini lažnih antifašista ikada biti
osuñeni? O stradanju Zrina i konfiskaciji cjelokupne imovine, o zabrani povratka, uz svjedočenja
preživjelih, postoje autentični objavljeni dokumenti: Partizanska i komunistička represija i zločini u
Hrvatskoj 1944.-1946.[5]. Nakladnik ovih Dokumenata je Hrvatski institut za povijest, a u
Uvodniku piše: Sudbina mjesta Zrin i njegovih stanovnika tijekom Drugog svjetskog rata i u
neposrednom poraću, paradigmatska je za razumijevanje partizanske i komunističke represije i
zločina. Zrin su nakon borbe zauzeli i spalili partizani 9. rujna 1943. Postoji i dokument od 20.
prosinca 1944., u kojem OZN-a za Baniju šalje tjedni izvještaj, uz priloženo pismo Vladimiru
Bakariću: Vama je dobro poznato da je GŠH odobrio da se Zrinj spali što je i učinjeno, pošto unatoč
svih napora dve i pol godine rata nije se moglo naći ni jednog čovjeka ni žene koji bi držali vezu s
partizanima. [6] Dakle, zaključak je jasan – Zrin je odobrio spaliti Glavni štab Hrvatske na čelu s
Bakarićem, jer nitko od Zrinjana nije htio ići u partizane. U Izvješću o radu javnih tužitelja
karlovačkog i banijskog okruga, od 11. srpnja 1945.[7] Danilo Plamenac piše: U pogledu pučanstva
sela Zrinja u Baniji koje je pred našom vojskom bilo odbjeglo a koje se sada vraća svojim kućama,
vlasti su donijele odluku da se istima privremeno ne dozvoli povratak u njihovo selo, već da ih se
smjesti po drugim selima, radi toga što bi njihov povratak uznemirio okolni srpski živalj.
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Nakon rata Hrvati u Hrvatskoj ne smiju se vratiti u svoje spaljeno selo jer to uznemirava srpski
živalj! Nevjerojatna zločinačka ironija, k tome još i dokumentirana, spominje u svom pismu
provincijal fra Ivica Petanjak. Iako spaljeni, pogubljeni, raseljeni i narodnim neprijateljima
proglašeni, preživjeli Zrinjani nikoga ne mrze i ne traže osvetu, poručio je fra Petanjak. Djelić
nepravde bio bi ispravljen kad bi se bar preživjelima i njihovim potomcima vratila okućnica u
Zrinu, da mogu doći i reći: Ovdje sam se rodio ja, ovdje se rodio moj otac, moja majka, baka i djed.
Nadajmo se da će doći vrijeme kad će i Hrvati u Hrvatskoj imati ista prava kao što ga imaju
manjine, zaključio je fra Petanjak, potomak prognanih Zrinjana. Nažalost, taj privremeni ne
dozvoljeni povratak održao se sve do danas – Anno Domini 2010.! Nepojmljivo, taj privremeni ne
dozvoljeni povratak održao se čak 20 godina nakon uspostave slobodne hrvatske države!? A
hrvatsko Javno tužilaštvo šuti!?
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Istinu o stradanju hrvatskih sela u Drugom svjetskom ratu komunistička oligarhija desetljećima je
tajila, ali zašto se danas ništa ne govori o genocidnom zločinu nad stanovništvom Zrina? No, ostali
su neki komunistički tragovi. Postoji Presuda u ime naroda od 7. veljače 1946. u kojoj stoji da je
Kotarski sud u Dvoru na Uni, po predsedniku Vujičić Nikoli te poptredsedniku suda Roksandić
Janku, sekretaru suda Zastavniković Ozrenu i zapisničaru Pantelić Draganu 7. februara 1946. na
nejavnoj raspravi presudio: (...) Konfiskuje se celokupna imovina pokretna i nepokretna svih
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stanovnika mjesta Zrinj Narodnih neprijatelja i to bez obzira gdje se takova nalazi imovina.[8] U
obrazloženju presude dodatno stoji: Iz mjesta Zrinj koje je prema utvrñenju kotarskog Narodnog
odbora u Dvoru na Uni u cijelosti i skupno davalo otpor, te se borilo protiv Narodno oslobodilačke
vojske pobjegla su sva lica tj. svi stanovnici – u koliko nisu strijeljani, ubijeni ili pobjegli – te je u
pogledu svih stanovnika tog mjesta valjalo donijeti presudu o konfiskaciji.[9]

Time je taj komunistički sud u ime naroda (srpskog) naknadno legalizirao ubojstva, silovanja,
otimačinu, pljačku i palež mjesta Zrin, kako bi zajednički osudio na trajni progon sve Hrvate koji su
u Zrinu stoljećima živjeli. Time je omogućeno naseljavanje Srba i legalizirana promjena etničke
slike tog kraja. Da bi zatrli svaki trag Zrinu, beogradski su vlastodršci slavnu Zrinsku goru
preimenovali u Šamaricu, te se i sva okolna sela nisu više smjela zvati zrinska nego šamarička.[10]
O preimenovanjima sela od 1948. do 1993. postoji takoñer točan zapis u Leksikonu naselja
Hrvatske.[11] Rod hrvatskih banova Zrinjskih je uništen u sedamnestom stoljeću, a njihov Zrinj
nedavno – u dvadesetom stoljeću. Rod uništiše bečki vlastodršci, a tko je i zašto uništio grad i
kraj.[12] Odgovori na ta pitanja posve su jasna: Zrin su uništili oni koji nam i danas peru mozak
kako je antifašizam posve nedužan i čist, kao i oni čija je nakana krivotvoriti povijest obnovom
spomenika četničkom ustanku u Srbu.
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[1] Pismo je upućeno župniku Crkve hrvatskih mučenika u izgradnji na Udbini
[2] Stjepan Kožul, Martirologij crkve zagrebačke, Prometej, Zagrebačka nadbiskupija, Zagreb
1998.
[3] Isto kao 2, str 753
[4] Hrvatska Kostajnica i Zrin, Društvo prijatelja Zrina, Zagreb 1992., str. 273 - 277
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središnja
Hrvatska, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2008.
[6] Isto, str. 184
[7] Isto, str. 514 – 516
[8] Isto, str. 801
[9] Isto, str. 803
[10] Isto kao 4, str. 72
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[12] Isto kao 4, str. 71
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ZLOČINI U ZRINU I BEZOBRAZNA ŠUTNJA (3)
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Prigodom 60. obljetnice stradanja Zrina bivši ministar kulture Antun Vujić je 2003. posjetio i
obišao ruševine grada. Tada je dogovoreno da će Ministarstvo kulture obnoviti povijesne
spomenike, utvrdu Zrin i crkvu Sv. Marije Magdalene. No pet-šest godina kasnije obnova
je gotovo zanemarena. Kad su preklani o 65. obljetnici stradanja posjetitelji obilazili crkvu i
grad mogli su vidjeti da radovi nisu odmakli daleko. Tuga i jad još su veći kad ih na ulazu u
grad dočekao poderani i ofucani hrvatski stijeg, a u gradu povaljen i kamenjem zatrpan
jarbol, na kojem se barjak nekoć vijorio. Sramota za izvoñače radova, sramota za
posjetitelje, sramota za hrvatsku državnu vlast i Ministarstvo kulture koje financira i
nadgleda radove.
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Ako je 7. rujna 2008. bila nedjelja, geodeti su nešto mjerili na ulazu, dok je u gradu radnik
motornom kosilicom rasčišćavao korov. Zar baš u nedjelju? Zar možda zato da se
posjetiteljima i gostima na 65. obljetnicu vlaško-partizanskog divljanja uprizori marljiv rad
na obnovi hrvatskog povijesnog spomenika? Da se u godinu dana ništa nije promijenilo, u
zrinskom gradu svjedoči 6. rujna 2009. i dalje netaknuti povaljeni jarbol zatrpan hrpom
kamenja. Hrvatskom barjaku ni traga, pa ni onom lanjskom, poderanom i ofucanom. To
svetogrñe natjeralo je dvojicu hrabrih mladića da se bez zaštitne opreme popnu na zrinsku
kulu i istaknu hrvatski stijeg. Kao da su negdje čuli za razgovor Ivana Vrpoljca, prvog
predsjednika Društva prijatelja Zrina, koji je ispričao kako je istaknuti političar Ilija Katičić,
ratni predsjednik HSS-a iz obližnjih Donjih Kukuruzara, poslije 'osloboñenja' suñen na
smrt, pa pomilovan na dugogodišnju robiju. Kad je nakon više godina robije izašao na
slobodu, nije spominjao zatvorske tegobe i patnje, već je samo rekao: „Djeco draga,
gledajte kako da Hrvatska očuva zemlju. Kako da ponovno istaknemo hrvatski barjak na
našim kućama i na Zrinu.“ [1]
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Lani, 6. rujna 2009., na temeljima župne crkve Našašća Svetog Križa, biskup Vlado Košić
na misi je u propovijedi retorički upitao zašto se dogodio taj strašan zločin. Meñu inim je
rekao: Odgovor na ovo pitanje teško će itko razuman pronaći, ali odgovor postoji. On je
satkan od mržnje i želje da se zatre sve katoličko i sve hrvatsko. I to baš ovdje, gdje su
stolovali slavni hrvatski plemići Šubići, koji su upravo zbog ovog mjesta dobili i naziv
Zrinski. Oni su dali mnoge narodne voñe, banove i političare, rodoljube i mučenike. Nije li
ime Zrin postalo simbolom cjelokupne naše nacije? Čini se da je upravo u tome odgovor:
nije neprijateljima smetao samo Zrin, mrziteljima smeta i ime Hrvat, njima smeta sve što je
katoličko i hrvatsko. A kad zlikovci imaju i silu, tada ju iskoriste da provedu svoje krvave
naume. I zato je Zrin morao doživjeti svoju zlu sudbinu. I zato je poslije Zrina sličan simbol
hrvatskog stradanja postao i Vukovar, a s njim i Petrinja, Hrvatska Kostajnica i toliki
gradovi i sela koji su prošli svoju tešku Kalvariju, mučeništvo i progon.
Ne samo da je Zrin sravnjen sa zemljom, stanovnici pobijeni ili raseljeni, nego je bila
nametnuta šutnja da se ne smije o tome ni govoriti. Imovina je svima – od malog djeteta
do najstarijeg starca – bila oduzeta „u ime naroda“ jer svi Zrinjani su za novu komunističku
vlast bili „narodni neprijatelji“.
Danas živimo barem u vremenu kada se smiju spominjati hrvatska stradanja, ali živimo na
žalost još uvijek u vremenu u kojemu odgovorni zatiskuju uši i ne žele čuti niti odgovoriti na
ta stradanja. Postavljam otvoreno pitanje odgovornima u današnjoj hrvatskoj državi: kako
je moguće da nitko od protjeranih Zrinjana do danas nije ostvario pravo na povrat očito
nepravedno oduzete imovine u Zrinu? Zar ne bi smjeli nasljednici onih koji su ovdje roñeni
dobiti pravo na barem svoju parcelu da jednom godišnje stanu nogom na mjesto gdje je
nekoć bilo ognjište njihova obiteljskog doma? Ako je imovina neotuñiva i ako se vraća
svima kojima je nasilno i nepravedno oduzeta, zar to ne vrijedi i za Zrinjane?
Mi nismo ovdje kao osvetnici, nama u mislima nije nikakva pa niti najmanja mržnja ni
osveta. Kad bi i samo trun bilo kakvog takvog zla trovao našu dušu, ne bismo bili dostojni
stati na ovo sveto tlo, na ovo tlo crkve, gdje su se stoljećima prikazivala sveta otajstva,
prinosila sveta euharistija Bogu, slavili sveti sakramenti. Naša je prisutnost danas ovdje
tiha molitva i ponizna prošnja Bogu koji je jedini kadar promijeniti ljudsko srce, i koji je
jedini kadar ispraviti nepravde. No, naše je srce žalosno kad gledamo da ni poslije 66
godina nepravde nisu ispravljene, zlo još uvijek caruje.
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Koliko će još dugo zlo carevati, pita predsjednik Komisije Justitia et pax? To ovisi o časnim
i odgovornim ljudima. U jesen 2009. pojavila se vijest da je omogućena revizija procesa
kardinalu Stepincu. [2] U Glasu Koncila opisuje se inicijativa sa znanstvenog skupa
»Kardinal Alojzije Stepinac - svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće«, održanog u
Lepoglavi [3], kada se zatražilo da se omogući revizija kaznenog postupka protiv bl.
Alojzija Stepinca i svih osoba nepravedno osuñenih zloporabom političke moći za vrijeme
komunističke vladavine. Ta je inicijativa konačno urodila plodom. Zakonom o kaznenom
postupku od 1. srpnja 2009., preuzete su sve odredbe o reviziji s dodacima, koji su
predloženi u Lepoglavi tj. nema više roka za pokretanje revizije (NN 76/2009.) te osim
zakonskih nasljednika reviziju mogu pokrenuti i udruge koje se bave zaštitom ljudskih
prava. Ujedno se napominje da revizija nije obnova postupka. Vijeće od tri suca mjesno
mjerodavnog županijskog suda razmatra razloge za poništenje presude. Ako vijeće utvrdi
da su stečeni zakonski uvjeti za poništenje presude odnosno da su sudovi bivše
Jugoslavije osobu osudili za vrijeme komunističke vladavine za politička kaznena djela,
politički motivirana kaznena djela ili druga kaznena djela, odnosno ako je do osuñujuće
odluke došlo zloporabom političke moći, tj. u kojima je došlo do presude koja u svojoj izreci
26

ili u postupku koji joj je prethodio krši meñunarodnopravno priznata načela pravne države
ili demokratskog društva ili proturječi javnom poretku Republike Hrvatske, »donosi presudu
kojom se pobijana presuda poništava« [4]. Nema dakle potrebe za rekonstrukcijom glavne
rasprave i ponovno izvoñenje dokaza. Razmatra se ranija presuda i ako se utvrdi da se
ona temelji na pravnim i činjeničnim razlozima koji su u suprotnosti javnom poretku
Republike Hrvatske, revizija se smatra opravdanom. Na to upućuje i sudska praksa u
predmetu revizije presude K-417/47, od 8. rujna 1947., kojom je T. M. proglašen krivim i
osuñen na kaznu smrti strijeljanjem. Županijski sud u Zagrebu je nakon analize te presude
svojom odlukom od 18. veljače 2003. utvrdio da je revizija opravdana i tu presudu poništio.
Ništa drugačije ne može biti u drugim sličnim revizijama, kao i onoj u slučaju nadbiskupa
Stepinca. Zato novu mogućnost valja primijeniti i u slučaju Zrina. Potrebno je provesti
reviziju presude Kotarskog suda u Dvoru na Uni od 7. veljače 1946. o konfiskaciji
cjelokupne imovine svih stanovnika mjesta Zrin koji su svi zajedno proglašeni narodnim
neprijateljima kao osnove za traženje povrata njihovih izvlaštenih posjeda, [5] kao i za sve
na smrt osuñene Zrinjane poslije antifašističkog „osloboñenja“.
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Postoji popis prezimena obitelji i kućanstava u Zrinu iz vremena 1943. te popis kućnih
brojeva [6], postoje katastarske izmjere i vlasničke knjige Zrina koje su čudom očuvane.
Bilo bi normalno i logično da Hrvatska država posredstvom Ministarstva pravosuña bez
ikakve posebne birokracije pojedinaca vrati u posjed zemlju protjeranim Zrinjanima. A
domoljubni odvjetnici mogu pomoći:
- zatražiti reviziju presude Kotarskog suda u Dvoru na Uni od 7. veljače 1946.
- zatražiti povrat zemlje u posjed potomcima izvlaštenih Zrinjana
- pomoći u rješavanju eventualnih spornih situacija ako uzurpatori ne žele vratiti ono što je
oteto
A za barjak na Zrinskoj utvrdi ne bi trebalo posebno brinuti. Uvijek će biti onih koji će u
svom srcu čuti glas Ilije Katičića iz prošlosti: „Djeco draga, gledajte kako da Hrvatska
očuva zemlju. Kako da ponovno istaknemo hrvatski barjak na našim kućama i na Zrinu“ – i
znati što treba učiniti. Pa makar i samoinicijativno, kad to već ne čine (ne)odgovorne i
nadležne institucije državne i lokalne vlasti. [7]
Posve je sigurno, hrvatski se barjak mora ponovno zavijoriti u Zrinu, a hrvatska se imovina
mora vratiti onima koji su iz Zrina nasilno komunistički protjerani.
Damir Borovčak
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