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У својим великим Белешкама неуких упућених ученима Ни-
колај Фјодорович Фјодоров се пита: „Шта је историја. Исто-
рија као пројекат – пројекат васкрсавања, као животни за-
хтев и потреба људске природе?“, па даље бележи:

„… треба рећи да је историја увек васкрсење а не суд, бу-
дући да предмет историје нису живи већ умрли, а да би се 
судило, неопходно је најпре васкрснути, па макар то и не било 
у буквалном смислу, треба васкрснути умрле.“

„За неуке историја је испуњење дуга према прецима, култ 
очева, умрлих. За неуке историја почиње Едемом рођења или 
стварања, а чини је – изнуђено спољашњом нужношћу (при
раштајем становништва и исцрпљивањем средстава за жи
вот) – удаљавање од гроба праоца и стална тежња да му се 
врати. Та стална тежња, љубав према гробу праоца, кружење 
око њега као што Земља кружи око сунца, показује да је зада-
так и циљ живота васкрсавање. У противном, живот (исто-
рија) би био бесциљан, био би само слабашно стремљење, а 
човек би био блудни син, који се вечно каје привлачен уну
трашњом силом љубави, а одбијен спољашњом силом.“

„… као блудни синови, одричући се очева, ми смо се, ипак, 
мада невољно враћали очевима, признајући тако синовски 
дуг.“

(Николај Фјодорович Фјодоров, Туга за Константино-
пољем, Логос, Ант, Београд, 1997.)
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УВОД 

Странице које се налазе пред читаоцем, заиста предста-
вљају васкрсење, онако како историју у прологу тумачи Ни-
колај Фјодорович Фјодоров – суд, свакако не!

Шта ме је натерало да се латим ове писаније, гурнуло у 
прошлост, у то „васкрсење“ прошлих времена, догађаја и 
људи од којих већина више не борави на овом свету?

Вероватно то, што историја представља „животни захтев и 
потребу људске природе“ (Н. Ф. Фјодоров)

Основни мотив да прионем овом послу ипак је био крајње 
баналан – жеља да оставим писани траг о оцу, његовом жи-
воту и раду, његовим преокупацијама и хтењима, залагањима 
и активностима у културним и политичким збивањима у Хр-
ватској и Југославији током друге половине прошлога века, 
па до распада државе, како то, уосталом, и сугерише наслов 
ове књиге. Нисам сигуран да сам у својој намери успео, јер, 
како то често бива, писање може да одведе на неочекивана 
пространства, друга и другачија, од првобитне намере списа-
теља.

Није то, или није само „синовски дуг“ у значењу које му 
даје Фјодоров, већ можда више сведочанство о једном неве-
селом времену, потпуно ненаклоњеном Србима у Хрватској, 
које је непрекидно призивало зло, нојевски га кријући у 
најразличитијим опсенама – времену Брозове Југославије. Уп-
раво због тога било је потребно подсетити читаоца на 
друштвено-политички контекст унутар којег је егзистирала та 
творевина и на кратку генезу међунационалних односа који 
су томе претходили, а што сам покушао да прикажем у првом 
делу књиге, потпуно свестан да таквим поступком, донекле, 
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гушим основну идеју, али без чега се ово сведочење не би 
могло правилно и потпуно разумети.

Али, свакако, јесте жеља да се макар мало осветли његова 
улога и рад на увек осетљивом питању националних права 
српског народа у Хрватској, на просторима на којима је, 
углавном, био непожељан и на којима је кроз целу своју ис-
торију, одувек, и за сваку од бројних власти и царевина које 
су се ту мењале и мешале вековима, а од средине деветнаестог 
века и за хрватски народ, са којим је делио животни простор, 
представљао – реметилачки фактор.

Сведочење је и нада да ће се сачувати барем понека истина 
„поражених“ од рушилачког тријумфализма и прождрљи-
вости „победника“, који, како то увек бива, пишу историју за 
будућа нека поколења. 

А, колико ли већ, само у овим наводницима, има питања 
на која одговори не би стали у томове и томове књига, који 
би се могли писати деценијама? Снебивам се да их уопште 
поставим, а камоли на њих одговорим, иако ми стално роваре 
по глави.

Ипак: Ко је ту поражен а ко победник (са и без наводника)? 
Где је и шта је ту пораз, а где је и шта је ту победа? Да ли смо 
уопште побеђени или „само“ прогнани?

Да ли је у том „бесмисленом“ рату, уопште, неко победио 
или су поражени сви?

Је ли победник нова, најзад створена, етнички чиста др-
жава Хрватска, можда НАТО или неке давно познате велике 
силе овога пута преодевене у ново евроатлантско рухо и нову, 
у суштини стару, тоталитарну идеологију? Или, ипак нису? Да 
ли смо у том ђаволском замешатељству, и поред свега, остали 
слободни са својим живим идентитетом, културом, духовно-
шћу, вером, и тако избегли национални, па и биолошки нес-
танак, који би у сваком исходу ове трагедије неминовно усле-
дио?

Питања би се тако могла провлачити у недоглед – а тек 
одговори.

Ипак, како рекох, ова књига је добрим делом спомен и 
сећање на мог оца, професора Душана Старевића, српског ин-
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телектуалца и политичара у Хрватској, дугогодишњег посла-
ника у хрватском Сабору, последњег председника Српског 
културног друштва Просвјета у Загребу пре распада Југосла-
вије, члана Одбора Југославенске академије знаности и умјет-
ности (ЈАЗУ) за изучавање повијести и културе српског на-
рода у Хрватској, од средине шездесетих година прошлог века 
па све до српско-хрватског рата, учесника у готово свим ре-
левантним српско-хрватским политичким споровима у Хр-
ватској и могло би се још, у комунистичком маниру сасвим 
непотребно, много тога навести, а не казати ништа.

Свакако да је, неправедно и нимало случајно, изостављање 
и прећуткивање његове улоге у збивањима на политичкој 
сцени Хрватске у времену које описујем, како у мноштву до 
сада објављених публицистичких радова, тако и ретким, оз-
биљнијим историографским издањима, представљало додатни 
разлог да о његовом политичком и културном деловању у 
сфери српско-хрватских односа посветим више простора у 
другом делу ове књиге.

Случај Старевић?
Није нарочито тешко проникнути у разлоге „хрватске 

шутње“ када је о мом оцу реч. Нешто је теже разумети ћутање 
многих српских аутора у Хрватској, али и са простора других 
остатака бивше Југославије, који су се осмелили да одмах из-
несу „готове истине“ о тако сложеним и осетљивим питањима 
као што су српско-хрватски односи, и релативно „свежи“ до-
гађаји око распада Брозове Југославије и грађанско-верског 
рата у Хрватској. Испричаћу неколико „згода“, после чега ће 
разлози те ћутње, барем када је о хрватској (шутњи) реч, бити, 
верујем, мало јаснији. О српској ћутњи, пажљивији читалац 
ће пронаћи разлоге у догађањима и епизодама описаним у 
другом делу књиге.

Илустративан и драстичан пример потпуног запостављања 
улоге и значаја професора Старевића је његово брисање из 
сећања и анала новог октроисаног СКД Просвјета приликом 
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обележавања 70 година од његовог оснивања, па ту нечасну 
епизоду морам описати и тако је сачувати од заборава. 

Председник новог октроисаног Српског културног друштва 
Просвјета,1 Чедомир Вишњић, у свом говору на свечаној сед-
ници поводом седамдесете годишњице Друштва, одржаној 10. 
маја 2014. године у Глини, сећа се и набраја све председнике 
Друштва, па каже: „…Споменимо најприје предсједнике 
Друштва, првог почасног Раду Прибићевића, номиналног по-
литичког покровитеља, Дану Медаковића, кемичара, профе-
сора, дипломату, Богдана Стојсављевића, аграрног социолога 
и хисторичара, Чеду Рајачића, правника, Божидара Масла-
рића, професионалног револуционара, Душана Драгосавца, 
политичара, Милана Ножинића, књижевника, Никицу Ра-
пајића, аграрног стручњака и професора, Милана Зјалића, 
аграрног стручњака, почасног Луку Марића, минеролога, на-
учника“.2 Сећа се и набраја Чедомир Вишњић ко су „прави 
оснивачи и покровитељи, водећи Срби партизанске Хрватске: 
Душко Бркић, Раде Жигић, Станко Опачић, Богољуб Рапајић“ 
(…) Нека следећи буду секретари Друштва“, вели Чедо 
Вишњић, „они који су га носили у радном смислу: Миле Јока, 
Бранко Сучевић, Богољуб Рапајић, Ђуро Кладарин, Војин 
Јелић, Светозар Зец, Станко Кораћ…“ У наставку свог свеча-
ног говора набраја даље имена преко осамдесет заслужника 
Друштва, из редова књижевника, сарадника, новинара, исто-
ричара, чак и службеника Друштва, али имена последњег 
председника СКД Просвјета пре распада СФРЈ и рата у Хр-
ватској и члана Главног одбора Друштва у време „маспока“, 
професора Душана Старевића, нема у сећањима Чеде 
Вишњића. Имена професора Душана Старевића, нема ни на 
званичном сајту Друштва, ни у једном документу, акту или 
објављеном тексту у новим издањима Друштва.

Чедомиру Вишњићу, тако, у његовом „забораву“ или рету-
ширању новије српске историје у Хрватској, остаје непознато 

1 О оснивању новог СКД Просвјета, после грађанског рата у Хрватској и 
прогона Срба, и догађањима у вези с тим, биће више речи у другом делу књиге.

2 Љетопис СКД Просвјета за 2014. годину.
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и то, да је Старевићу, у Загребу 27. јануара 1999. године, на 
Савин дан, славу Друштва, постхумно додељено Признање – 
плакета за изузетан допринос обнављању рада Друштва и 
његовом вођењу, које је уместо рано преминулог председника, 
примила његова супруга, допутовавши из Новог Сада, заједно 
са представницима Матице српске, која је те године била 
једна од награђених културних установа.

Иако, људи у руководству новог СКД Просвјета, од којих 
многе лично познајем и којима сам се много пута и на много 
начина обраћао молбама да ми шаљу своја издања, макар Ље-
топис и Календар, упорно то не чине, ипак сам, захваљујући 
мом великом пријатељу и добром познаваоцу српске историје 
у Хрватској, Вељку Кнежевићу, добио овај јубиларни број Ље-
тописа, и то са посветом уредника часописа и председника 
Друштва Чедомира Вишњића, када је кратко боравио у Бео-
граду, за време Сајма књига, тешком муком и руком написа-
ном, нерасписаним ћириличним писмом. 

Помало иронично!

Заиста је тешко разумети такву врсту „заборава“ човека 
који неспорно важи за врсног архивисту, познатог по пер-
фектности у том послу, приређивача неколико сјајних издања, 
публикација и аутора више вредних књижевних радова. 

Овај случај је толико јасан и нечастан, па не заслужује де-
таљнији коментар. 

Ипак, за потребе овог рада, а да би Сведочење оца кроз 
сина било што веродостојније и, што је више могуће, пот-
крепљено чињеницама и документима из периода 1966–1974. 
године (које сам, иначе, више пута прегледавао у архиву 
Друштва, када би боравио у Загребу), о очевом културно-по-
литичком деловању у том времену, обратио сам се новом 
председнику Чедомиру Вишњићу писмом од 9. фебруара 2015. 
године (види Прилог 1). Писмо је остало без одговора. У раз-
говору на београдском Сајму књига, годину дана касније, рече 
ми Вишњић неуверљиво да писмо није примио, да тражене 
документације нема (?), да је све то нестало током рата, када 
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је проваљено у просторије и однесен део архива. Исту ову 
документацију је (текстови, белешке, рукописи исписани оче-
вом руком, новински чланци,…) пажљиво и детаљно мојој 
мајци, након свечаности на којој је примила поменуто при-
знање, показивао и објашњавао тадашњи секретар Друштва, 
сад пок. Душан Радаковић. Дакле, неколико година, после 
проваљивања и одношења (?) тог „дела архива“. 

Овакве и сличне препреке, на које сам наилазио током пи-
сања, разлог су што се у описивању неких епизода, поред ос-
талог, догађаја из времена „маспока“, када је реч о очевом 
деловању, не позивам у довољној мери на релевантну доку-
ментацију, али како се ради о проверљивим чињеницама, то 
ни у најмањој мери не доводи у питање веродостојност овог 
сведочанства, догађаја које описујем и чињеница из тог вре-
мена које износим у овим казивањима.

„Амнезија“, када је, не само о мом оцу реч, која је, поред 
нове октроисане Просвјете, захватила целокупну хрватску 
политичко-историјску и културну публицистику, културну и 
интелектуалну јавност, која се „бави“ новијом српском кул-
туром и политичком историјом, јасно, није нимало случајна, 
већ је реакција на његов рад и деловање у сфери заштите кул-
турних и политичких права српског народа у Хрватској и 
представља одговор и политички став Туђманове Хрватске, 
према свим српским првацима који су се за таква права зала-
гали, а чији су се нови професионални „српски експоненти“ 
сместили, поред осталих удружења и организација, и у октро-
исано СКД Просвјета. А свакако да је треба посматрати и у 
контексту хрватске државотворне Старчевићеве политике 
негирања и потирања Срба и свега српског, као и стварања 
најновије лажне и етнички чисте историје, младе, тек настале 
хрватске државе. Овог пута, уз свесрдну помоћ преосталих 
Срба, који на радост хрватских србофоба, коначно постадоше 
– хрватски Срби или политички Хрвати. 

У прилог горњих тврдњи, а посебно „специјалног трет-
мана“, који је отац уживао у Хрватској, морам навести сведо-
чанство проф. др Јована Рашковића о једном његовом разго-
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вору са тек изабраним хрватским председником Фрањом 
Туђманом, који је одмах плебисцитарно у Хрватској почашћен 
епитетом новог „оца нације“. 

Разговор је вођен у време невиђеног тријумфализма Туђ-
мана, његовог ХДЗ-а, хрватских националиста, бројних ус-
ташких повратника, емиграната са сумњивим досијеима, које-
каквих авантуриста и криминалаца, којима је нова Хрватска 
делила држављанство и пасоше, чак и несумњивим ратним 
злочинцима, који су се враћали у своју дуго сањану државу, 
како би у светој хрватској земљи проживели последње дане, 
а после тек плебисцитарно добијених избора. То је време 
ерупције хрватског национализма и шовинизма и прогона 
српског становништва у градовима, у којима се еуфорична 
атмосфера претварала у франкофуртумашке погроме спрове-
дене у многим градовима (Сисак, Задар, Загреб, Карловац…) 
и медијске сатанизације отпора Срба и њихових представника 
на просторима на којима су представљали етничку већину, на 
просторима Републике Српске Крајине, на којима је стварну 
политичку власт имала владајућа Српска демократска странка 
др Јована Рашковића.

Ваљало је, макар кратко, смирити тензије и међунацио-
налне обрачуне, који постају део хрватске свакодневице и су-
кобе који само што нису прерасли у оружане. Туђман тада 
процењује да Хрватска још увек није спремна за рат, да је за 
рат још увек рано. Потребан му је time out. Треба добити на 
времену, формирати оружане снаге и обезбедити подршку 
међународне заједнице. А згодна је прилика конституисање 
новог сазива хрватског Сабора и именовање саборских функ-
ционера, тако да у овом разговору Јовану Рашковићу и њего-
вој странци нуди, углавном, потпредседничке и неке друге 
функције у Сабору и Влади.

– Професоре, видим Вас на дужности потпредсједника Са-
бора, или можда потпредсједника Владе … то би могло да 
смири ситуацију, да смири ове ваше доле, што мислите о 
томе… – препричавао је више пута и у многим приликама, на 
себи својствен благоглагољив начин, са много детаља и описа 
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Туђмановог наступа, чувени психијатар, овај свој разговор са 
Туђманом.

– Не чини ми се то најбољим рјешењем. Знате, ја нисам 
политичар. За то је потребан политичар. Осим тога, моје 
здравље, као што знате је веома нарушено. То би у Книну 
било лоше прихваћено. То би било схваћено као издаја, …, то 
треба, заиста, да буде политичка личност… – објашњавао је и 
оправдавао Рашковић своју одлуку и разлоге због чега не 
може прихватити Туђманове предлоге и идеје.

– Па тко онда? Дајте предложите некога! Кажите ми… – 
упоран је и већ помало нервозан Туђман, примећује Рашко-
вић.

– Предсједниче, мислим да би најбоље решење био Душан 
Старевић. Он има велико политичко искуство… – није стигао 
Рашковић да заврши започету реченицу.

Реакција Туђмана је, чак и за оне који га добро познају, 
била бурна. Скочио је са столице зајапурен и високофреквент-
ним гласом, препричава Рашковић, почео да виче:

– Не, он никако не! Само не он! То је провокација! – 
вриштао је нови хрватски председник.

Изненађен овако жучном реакцијом хрватског председ-
ника, Рашковић је, само упитао: „Зашто?“

– Па он је организирао атентат на мене у Бенковцу – љу-
тито је одговорио Туђман. Разговор је био завршен и више 
сличних предлога Рашковићу и његовој странци није било.3

Корене параноидне реакције Фрања Туђмана (о којима је 
неуропсихијатар Рашковић и писао у својим текстовима) на 
име мога оца, треба тражити у времену „маспока“ у којем је 
новоизабрани хрватски председник имао једну од најзапаже-
нијих и кључних улога, посебно у његовом језгру – Матици 
хрватској и као такав долазио у директна сукобљавања са по-
литиком за коју се тада залагао мој отац и политиком СКД 
Просвјета чији је истакнути представник био. Ипак, Туђман 
се снашао и нашао Симу Рајића.

3 Необјављени рукописи Вељка Кнежевића.
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А „комедијант случај“ се постарао да, као тадашњи судија 
Општинског суда у Бенковцу, судим набеђеном бенковачком 
атентатору са дечијим пиштољем у џепу, кога је Окружно 
јавно тужилаштво у Задру оптужило за прекидање јавног 
скупа и угрожавање сигурности, а бесомучна хрватска ме-
дијска пропаганда за атентат на „оца нације“. Политика је 
ушла у судницу, па се нужно претворила у фарсу. „Атентатор“ 
на председника је ослобођен, а ја сам постао први судија у 
Хрватској који је разрешен функције – без решења о разре-
шењу.

О размерама опште присутне србофобије у то време, а у 
оквиру ње несхватљиве сатанизације и проскрибовања мога 
оца, као четничког идеолога, предводника великосрпске по-
литике у Хрватској, злочинца и терористе, говоре, нпр. чувена 
ХТВ потерница или „знанствена“ повесна расправа у којој се 
„доказује“ да је четнички покрет у Далмацији зачет под њего-
вим покровитељством, на тајном састанку одржаном у њего-
вој кући у Бенковцу 1940. године,4 иако је он тада имао свега 
девет година и са родитељима живео у Сарајеву, где је дочекао 
ендехазију и спасио живу главу бекством у Србију (!?). Могао 
би навести доста сличних примера. 

Сведочење оца… сећање је на једно несрећно време, када 
су нама Србима у Хрватској одузимана, прво, сва културна, 
национална, на крају и политичка права, ефикасно спро-
вођени најсуптилнији облици асимилације, према дуго и пре-
цизно припреманим политичким програмима и пројектима 
етнички чисте Хрватске, али и прича о хрватском нацио-
нал-комунистичком руководству и њиховим српским „тра-
бантима“, заслепљеним идеологијом братства и јединства, на 
истом задатку – једном режиму, који је Србима у Хрватској 

4 Овај „бисер“ објављен је 5. 8. 2014. г. у тексту Хрватске академије знаности 
и умјетности у дијаспори и домовини, Базел–Загреб, екстремне десничарске орга-
низације основане 25. 3. 1978. г. у Базелу, која окупља и нека позната имена из 
јавног и културног живота Хрватске.
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одузео и најмању шансу да опстану и остану на својим етнич-
ким просторима, на којима су вековима живели.

Можда ће ова сведочења и сећања понеким читаоцима, 
верујте има и таквих, ако им ова књига случајно доспе у руке, 
помоћи да коначно почну разбијати и одбацивати поједине 
стереотипе о српском народу у Хрватској, поготово оне „за-
бетониране“ у комунистичко-титоистичким „истинама“ из 
времена СФР Југославије, када се о овом народу, његовим 
животним проблемима и угрожености није смело говорити, 
јер би за таквог дрзника следила етикета „српског национа-
листе“, која је често имала за последицу губитак основних 
услова за нормалан живот и егзистенцију. А резултат ове 
„забране говора“ – директиве са највишег врха послератне 
комунистичке власти, која се готово беспоговорно спрово-
дила и којој су многи српски комунисти исказали беспри-
мерну, неупитну и трајну лојалност – био је, да је цео један 
народ у Хрватској полако тонуо у заборав, како у својој до-
мовини, оно још више у својој отаџбини. Стереотипи, који су 
кулминирали уочи распада Југославије, када су многи отаџ-
бински Срби и салонска интелигенција у престоници са 
чуђењем открили да је у Хрватској, не тако давно, живело 
готово милион њихових сународника!

У другом делу Сведочења… предочићу читаоцима свега 
неколико одабраних текстова и докумената (сви ти текстови, 
као и остали чланци, интервјуи, извештаји, цитати… ко-
ришћени у овој књизи, дати су без икаквих измена и ис-
правки, онако како су публиковани у медијима и како су 
исписани у документима), из којих ће се, ипак, јасно моћи 
сагледати тешка и сложена политичка борба мога оца и мањег 
дела српске интелигенције за равноправност и опстанак срп-
ског народа у Хрватској; створити макар основна представа о 
српској националној политици у Хрватској за време Брозове 
Југославије, поготово у њеним последњим годинама, о чему 
ни стручна јавност нема довољна сазнања. О широј јавности 
да и не говорим, иако се о тим догађајима много, углавном, 
нетачно пише и у јавним медијима коментарише и анализира, 
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стварајући на тај начин још један потпуно погрешан, лажан, 
неправедан и, на крају, погубан стереотип о Србима у Хрват-
ској – да пре трагедије која је уследила, није било покушаја 
налажења политичког решења, аутентичних и аутономних 
политичких иницијатива и предлога од стране дела нацио-
нално свесне српске интелигенције, да се оно што неминовно 
следи, ипак покуша избећи, и да је тај део српских интелек-
туалаца учинио све што је, у датим околностима, могао да се 
трагедија избегне, дубоко свестан да ће у ратној варијанти 
српски народ у Хрватској поново бити највећа жртва и стра-
далник. Стереотип створен жалосним незнањем и незаинте-
ресованошћу салонске београдске квазинационалне, а у ст-
вари комунистичке интелигенције, с једне стране и трагичном 
ћутњом и интелектуалним кукавичлуком већ добрано кроа-
тизованих загребачких Срба, с друге.

Српски народ у Хрватској је кроз целу своју богату исто-
рију имао своју аутентичну националну политику, која му је 
омогућавала да остане на овим просторима и опстане као по-
литички субјект, али је у тренутку распада заједничке државе 
и грађанско-верског рата у Хрватској 1990. године, иако, без 
сумње, политички најосетљивија етничка група на просто-
рима бивше Југославије, ушао у ковитлац распада државе и 
рата без јасно дефинисане националне политике. Не улазећи 
у разлоге како и зашто се то десило, нити у причу о спреча-
вањима ретких покушаја да се једна таква политика дефи-
нише (углавном из званичног Загреба и Београда, па онда и 
Книна), јер је то посао историчара и политиколога, а и није 
тема овог рада, оправдано је рећи да је непостојање такве по-
литике један од разлога трагичне судбине Срба из Хрватске и 
Срба из Крајине.

Мој отац, као професор историје и врстан познавалац ис-
торије српско-хрватских односа, и те како је био свестан ове 
истине и осамдесетих година се упорно залагао за одговорну 
и реалну националну политику на традицији и основама бо-
гате политичке историје Срба на приморју базиране на срп-
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ско-хрватском дијалогу, али је крајем осамдесетих и почетком 
деведесетих година прошлога века у тим настојањима остао 
усамљен и несхваћен.

Истина, био је само један од бројних истинских народних 
посланика и прегалаца међу Србима у Хрватској, који су јавно 
деловали од средине шездесетих година па до распада Југо-
славије, али по много чему другачији, специфичан и атипи-
чан, што га издваја од других, сигурно, и заслужнијих Срба 
тог времена.

Може се, слободно рећи, да је представљао доста ретку 
појаву и праксу међу српским политичарима и у српској по-
литици у СР Хрватској, јер је, за разлику од већине, иако ре-
лативно дуго члан партије, многих политичких форума и рад-
них тела, „цекаја“ и саборски заступник, у својим јавним 
наступима, на јавној сцени и за политичким говорницама, 
увек био мање или више дисонантан, када су на дневном реду 
била национална и политичка права Срба у Хрватској. За раз-
лику од осталих партијских колега српске националности, 
изашлих, углавном, из партизанских и комесарских шињела, 
пореклом махом из сеоских средина, недовољно образованих, 
који су углавном „мудро ћутали“ (уз неколико изнимака, као 
нпр. Никола Рапајић, Раде Булат, или раније Душко Бркић) и 
чврсто чували идеолошку „линију“, он би, када би то најо-
сетљивије политичко питање у СФРЈ било актуелно, већ као 
веома млад политичар, отворено, аргументовано и, зашто не 
рећи, храбро бранио интересе и права Срба у Хрватској, по-
себно када би осетио да се ти интереси и права угрожавају и 
негирају. 

И поврх те дисонантности, често и директне супротставље-
ности званичним политичким ставовима и закључцима, по-
себно седамдесетих година прошлога века у време „хрватског 
пролећа“, прецизније масовног хрватског националистичког 
покрета, захваљујући првенствено свом великом политичком 
дару и вештини, релативно дуго опстаје на политичкој сцени 
у Хрватској.

Како, на пример, објаснити његове смионе и бескомпро-
мисне речи, којих се присећам, сада, док пишем ове редове, 
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изговорене непосредно после Двадесет прве седнице ЦК СКЈ 
у Карађорђеву, када се Броз „обрачунао“ са хрватским нацио-
нализмом (тако да га је ковертирао и ставио на чекање, не 
желећи да му се земља за живота распадне), које су се годи-
нама препричавале и преносиле међу далматинским Србима, 
у времену када је политика ушла у све поре друштва, сва-
кодневицу, породице и у људске душе, које је изговорио као 
председник новоименованог сазива саборског Одбора за 
међунационалне односе: 

– Ако иду носиоци хрватског маспока, нека иду и њихове 
српске слуге. Ако иду радићевци, нека иду и прибићевићевци!

Или, његове чувене реплике Савки Дабчевић-Кучар, при-
ликом више „хитних“ затворених разговора на које је зван, да 
јој да објашњења о „негативним појавама на терену“ у време 
националистичко-шовинистичког дивљања хрватских нацио-
налиста и национал-комуниста, и када је свугде и свакоме 
мирисао грађански рат:

– Друже Дуле, што ми можете рећи о прикупљању оружја 
и наоружавању Срба у Лици и Сјеверној Далмацији?!

– О прикупљању и наоружавању ништа, али о чувању и 
одржавању би могао да одржим историјски час – кратко је 
одговорио, и састанак одмах бива завршен.

А када су српске општине, у складу са уставним амандма-
нима о језику и писму, одлучиле да поставе двојезичне табле 
на свим друштвено-политичким организацијама, државним 
и јавним установама, школама, убеђујући га у свом препо-
знатљиво одрешитом и беспоговорном стилу и маниру да је 
то штетно за односе између Срба и Хрвата и да табле треба 
да буду на једном писму, такође на једном од таквих „бри-
финга“, хладно је одговорио: 

– Слажем се другарице Савка, али мислим да би било врло 
незгодно да буду исписане само ћирилицом – после чега су 
општине са српским већинским становништвом, ипак, добиле 
двојезичне табле.
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Сетила се тих епизода београдска штампа (Политика, Дуга, 
НИН…), крајем осамдесетих година, када су већ многи слу-
тили крвави расплет политичке драме у Југославији, корис-
тећи их, често у анегдотском контексту, у већ захукталом ме-
дијском и пропагандном рату међу дојучерашњом „браћом“. 

А како су се ти „анегдотски“ разговори на загребачким 
брифинзима и, уопште, десетогодишњи период очевог жи-
вота у Загребу у та, за Србе, опасна времена одражавали на 
свакодневни живот наше породице, на мене лично, и кроз 
која смо искушења све пролазили, усекло ми се неизбрисиво 
у сећање. Наћи ће се и за то места у овом казивању.

Усташка заоставштина
Вероватно да је његов животопис – рођен у браку Николе 

Т. Старевића, пореклом из Гацка у Херцеговини, пуковника 
Српске војске, учесника оба Балканска рата, Првог светског 
рата, солунца, „црнорукца“ под командом Воје Танкосића, 
који одмах по закључењу Рапалског уговора, 1921. године, на 
челу српске војске улази у Далмацију, чиме се завршава тзв. 
прва талијанска окупација и мајке Јелисавете рођене Јурко-
вић, из старе и угледне српске грађанске породице, кћерке 
бенковачког јавног бележника, велепоседника и радикалског 
првака у Далмацији, који приликом посете краља Александра 
Далмацији, 1929. године, бива одликован Орденом белог орла 
– пресудно утицао на формирање његове националне свести 
и, у таквом породичном амбијенту, на стварање система стро-
гих моралних и друштвених вредности, који је, по природи 
ствари, морао бити дијаметрално супротан комунистичким 
идеолошким постулатима тог времена. А његова лична стра-
дања – бежање испред усташа 1941. године, првих дана енде-
хазије, из Сарајева, где је живео у официрском стану свога 
оца, када је имао свега девет година, збег, болно и дуго из-
бегличко дечаштво у Крушевцу и Београду, где са мајком и 
сестром чека ослобођење и оца из немачког заробљеништва, 
повратак у разрушени Задар… – акумулирала су у њему сву 


