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Tradicionalni susret Hrvatski akademski savez u Dusiburgu o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Hrvatske

Promocija “Spomenik izdaji” Joška Čelana

Smoje između
dobrog duha
grada Splita i
suncokreta
Željko Matić

Dr. Šeparović tijekom Okruglog stola (fotografija lijevo)
Sudionici pozorno slušaju izlaganja gostiju iz Zagreba (gore)
Detalj sa skupa u Duisburgu (fotografija desno) ZVONIMIR BOSNIĆ

Hrvatska će do 2050. ostati bez
milijun stanovnika
Susret akademičara održan je u subotu u prostorijama Hrvatske katoličke misije
Adolf Polegubić

DUISBURG – Tradicionalni, 42. po redu susret Hrvatskoga akademskog saveza
(HAS) iz Njemačke održan
je u subotu 9. listopada u
sklopu prostorija Hrvatske
katoličke misije (HKM) u
Duisburgu. Okupljene su na
početku pozdravili predsjednik HAS-a Kristijan Tušek i
glasnogovornik HAS-a Božo
Bjelopera.
Pozdravnu riječ uputio je i
generalni konzul Generalnog konzulata Republike
Hrvatske iz Düsseldorfa
Vjekoslav Križanec, koji je
kazao kako trenutačno stanje u Hrvatskoj zahtijeva zajedništvo te angažiranje svih

Hrvata i državljana Hrvatske
iz domovine i inozemstva u
rješavanju trenutačnih poteškoća i ostvarivanja jedne
još perspektivnije europske
Hrvatske. Imamo Hrvatsku
i uredit ćemo je.
Na susretu su bili voditelj
HKM-a Mülheima a.d. Ruhr i
HKM-a Duisuburga o. Vidan
Mišković te voditelj HKM-a
Ennepetal-Lüdenscheida
vlč. Branko Šimović.
Predavanje o Matici hrvatskoj održao je njezin glavni
tajnik Zorislav Lukić i pod-

Hrvatske su žrtve u
temeljima slobodne
Hrvatske, naglasio
je dr. Z. Šeparović

sjetio kako je Matica u povijesti hrvatskoga naroda
djelovala na učvršćivanju
hrvatske nacionalne svijeti. Danas Matica djeluje u
drukčijim okolnostima nego
što je to bilo od njezina utemeljenja 1842. do zabrane u
siječnju 1972.

Matičine djelatnosti
Podsjetio je na Matičine djelatnosti. Uz onu izdavačku,
koja Maticu prati od početka, Matica je prije godinu i
pol pokrenula projekt dokumentarnih filmova, a također i koncerte mladih umjetnika. Tu je i Matičina galerija, a postoji i književni klub
Matice hrvatske. Ujedno je
istaknuo kako se iz Matice
širila poruka kako su Hrva-

ti jedan narod, a u povijesti
Matice prvi put je ove godine održala glavnu skupštinu
na području druge države, u
Međugorju, kako bi svojim
sunarodnjacima odaslala
poruku da je s njima.
Predsjednik Hrvatskoga žrtvoslovnog društva profesor
emeritus dr. Zvonimir Šeparović govorio je o žrtvi – znaku vremena – o viktimologiji
kao novoj znanosti i hrvatskim žrtvama. Kazao je da je
hrvatski narod uspio izboriti
svoju državu, ali sa žrtvama.
U 20. stoljeću od totalitarnih
režima ubijeno je od 180 do
200 milijuna ljudi, a 100 milijuna od komunizma i boljševizma. Napredak znanosti
nije smanjio stradanje ljudi.
Naprotiv! Nasilje nad čovje-

kom postaje opsežnije, brutalnije i masovnije nego prije.
Pritom postoji mogućnost
uništenja i samog života.
Podsjetio je na žrtvoslovne
kongrese u svijetu, od kojih
je onaj 1985. održan u Hrvatskoj, u njegovoj organizaciji. Dr. Šeparović istaknuo je
kako nije dobro manipulirati žrtvama. Odgovarajući
na pitanje zaboravlja li Hrvatska svoje žrtve, kazao je
kako smo u velikoj opasnosti
da se zlo koje se dogodilo ne
zadržava u svijesti ljudi onako kako je bilo.
– Iseljena Hrvatska, Hrvati u
progonstvu, dali su velik doprinos svojoj Hrvatskoj. Bili
su i velike žrtve Udbe. Hrvatska je žrtva u temeljima
države Hrvatske. Bleiburg i

križni put još nisu istraženi
– kazao je dr. Šeparović i zaključio da je Hrvatska nastala u žrtvi branitelja i molitvi
vjernika.
Novinar i kolumnist Tihomir
Dujmović govorio je o hrvatskom novinarstvu jučer,
danas i sutra. Podsjetio je na
podatak kako je od 1940. do
1945. u Hrvatskoj djelovalo
oko 330 novinara.

Quo vadis Croatia
Od toga ih je 137 emigriralo,
njih stotinu izgubilo je pravo pisanja, a 36 ih je ubijeno.
Na taj su se način komunisti
obračunali s hrvatskim novinarima. Poslije se hrvatsko novinarstvo u punome
smislu riječi nije ni moglo
razviti.

Igor Zidić
Predsjednik Matice hrvatske
Igor Zidić, odgovarajući na
pitanje živi li Hrvatska danas
za svoje sutra, kazao je kako
optimizam nije raspoloženje,
nego obveza i domoljubna
dužnost, ali pritom ne treba
izgubiti kritičnost. Moramo
zbog sebe reći gdje smo i čemu težimo te kako to mislimo
realizirati. Inače nismo optimistični i nismo ljudi koji žele
dobro hrvatskoj budućnosti. Podsjetio je, također, na

Zorislav Lukić
važan demografski podatak
da će Hrvatska pri sadašnjoj
smrtnosti 2050. ostati bez milijun Hrvata. Govoreći o Hrvatima u iseljeništvu, kazao je
kako su oni vitalno stanovništvo koje je Hrvatska izgubila.
Sve su to otvorena pitanja o
kojima će trebati razmišljati.
Bilo koja hrvatska opcija koja želi ozbiljno raditi na prvo
mjesto treba staviti pitanje
demografske obnove. Ako
Hrvata bude toliko manje ko-

Dr. Zvonimir Šeparović
liko se predviđa, tko će pokrivati Hrvatsku radno i vojno,
upitao je.
Na kraju susreta organiziran
je okrugli stol o temi “Quo
vadis, Croatia?”, u kojem su
sudjelovali svi predavači, a
raspravu je vodio Anto Janković, novinar Deutsche Wellea. Na ovogodišnjem “Susretu” HAS-a bilo je više od 90
sudionika koji su se aktivno
uključili u rasprave s predavačima.

Suradnja Delegacija slavonskih Semeljaca dolazi u njemački Bisingen

Od suradnje vatrogasaca do
gospodarskoga partnerstva

Višečlana slavonska delegacija
obići će njemačke tvrtke i
razgovarati sa stručnjacima
o iskustvima u iskorištavanja
zemnoga plina
Bono Žepić

Susret prilikom prošlogodišnjega gostovanja Semeljčana u njemačkom Bisingenu

BISINGEN – Potkraj devedesetih godina započeta suradnja
njemačkoga gradića Bisingena
(9200 stanovnika), koji je smješten 80-ak kilometara južno
od Stuttgarta, i slavonskih Semeljaca iz Osječko-baranjske
županije postaje vrlo snažna.

Počelo je suradnjom vatrogasnih zajednica na inicijativu
Zvonka Nikolića, Slavonca iz
Kešinaca koji živi u Bisingenu i njegove supruge Njemice
Jutte.
Tijekom nedavnog višednevnog posjeta Puhačkog orkestra iz bisingenskog predgrađa Thanheima u Slavoniji, tijekom kojeg ih je primio i župan Krešimir Bubalo, rodila
se zanimljiva zamisao. Riječ
je o iskorištavanju prirodnog
plina, čija su velika nalazišta
u Osječko-baranjskoj županiji, za koje su posebno zain-

teresirani u mjesnoj zajednici
Semeljci.
– Gradonačelnik Bisingena
Joachim Krüger pozvao je
tada načelnika Semeljaca
Grgu Lončarevića da dođe
u Njemačku kako bi posjetio
tvrtke koje imaju iskustva s
uporabom prirodnog plina i
dobio sve potrebne informacije – rekao nam je Zvonko
Nikolić.
Sve je tada dogovoreno pa će
delegacija Semeljaca doći u
trodnevni posjet Bisingenu
29. listopada. Troškove smještaja preuzima mjesna opći-

na. Gradonačelnik Krüger
najavio je i razgovor s odgovornima koji rade s prirodnim plinom u Bisingenu te u
Grosselfingenu i Saulgau. U
delegaciji iz Semeljaca bit će i
dvojica uspješnih poduzetnika – Tomo Tokić, koji se bavi
svinjogojstvom, i Mirko Hes,
proizvođač mlijeka. Oni će se
također susresti s njemačkim
poduzetnicima iz svoje struke. A s njima će poći i prevoditeljica Silvija Fabijanec,
koja danas živi i radi u Đakovu, no rođena je i školovanje
završila u Njemačkoj.

Joachim Krüger sa županom Krešimirom Bubalom i načelnikom
Semeljaca Grgom Lončarevićem JUTTA NIKOLIĆ

BERLIN – U organizaciji Hrvatskoga kulturnog
društva Vladimira Frana
Mažuranića iz Berlina, koji
vodi predsjednik Stjepan
Lozančić, poznati splitski
novinar i publicist Joško
Čelan predstavio je svoju
novu knjigu “Spomenik izdaji” u kojoj iznosi priloge
iz života Miljenka Smoje,
novinara, književnika i televizijskog scenarista.
Čelan je u Berlinu govorio i
o drugim svojim knjigama i
radovima: “Oklevetani narod / Hrvati u BiH”, “Oteto
Zaboravu / Domovinski rat
na hrvatskome jugu” i “Trećejanuarska Hrvatska”.
Knjigu “Spomenik izdaji”
autor Joško Čelan započeo
je pitanjem – hoće li slobodarski i hrvatski Split doista podignuti spomenik
Miljenku Smoji? Smoji,
svom kroničaru i samom
“oličenju splitskog duha”,
ali i čovjeku koji je, kako je i
sam naslutio, na posljednji
počinak ispraćen kao četnik!? Čelan je za pisanje
svoje knjige bio potaknut
idejom splitskih gradskih
vlasti da Smoji, koji je već
dobio ulicu, knjižaru i poprsje, u Splitu podignu i
brončani spomenik. “Spomenik izdaji”, prema riječima Čelana, razotkriva do
posljednjeg detalja život
Miljenka Smoje (Split, 14.
veljače 1923. – Split, 25. listopada 1995.).
U knjizi, koja ima 488 stranica, Čelan čitateljima nudi
jednu novu i drugačiju sliku
Smoje, kojega bez okolišanja naziva četnikom. Gdje
je puknulo između vas i
Miljenka Smoje, pitao je
jedan od nazočnih Čelana
u Berlinu.
– Nismo baš bili bliski. Bili
smo različiti naraštaji. Ja
sam bio pod utjecajem nje-

Stjepan Lozančić, predsjednik Mažuranića, najavio je autora
gova mita, ali nikada onako kako su to bili drugi ljudi. Ja sam bio mladi filmski
kritičar pa sam kritizirao i
njega, iako mi je i kući dolazio. Puklo je na Slobodanu Miloševiću. Kada sam
vidio da on ide u izdaju, ja
nisam bio spreman izdati
svoju domovinu. Ja jesam
u svoje mlade dana bio dio
istoga režimskog tiska. To
sam točno tu opisao, kao i
svoje sazrijevanje. Između
mene i Smoje puklo je u
pogledima na Slobodana
Miloševića. Smoje je ostao
miloševićevac do smrti,
odgovorio je Čelan! Na
jedno od daljih pitanja o
Smoji Čelan je kazao kako
je Smoje u moralnome smislu bio najgori talog te da je
bio posve beskarakteran u
svakome pogledu. Nastavljajući dalje o Smoji i njegovim zagovornicima, na
svoj je način opisao stanje

Miljenko Smoje je
do smrti bio
miloševićevac,
tvrdi Joško Čelan

Berlinska publika je pozorno poslušala Čelanovo izlaganje ŽELJKO MATIĆ

u Hrvatskoj te doslovno rekao: “Danas je u Hrvatskoj
na djelu savez partizana i
četnika koji sebe nazivaju
Europljanima, a protiv Hrvata katolika, koje oni zovu
ustašama. Znate što je to?
To je jedna predbleiburška
situacija”.
Na predstavljanju je bilo
i suprotstavljenih mišljenja iz publike, čak i riječi
da “bezočno laže u svojoj
knjizi”. Čelan je na te optužbe odvratio kako on
samo iznosi dokumente
onoga što je Smoje napisao ili kazao. Ovo su dokumenti vremena, rekao
je Čelan i dodao kako on
Smoji ne poriče neke od
njegovih kvaliteta, ali mu
zamjera na njegovu političkom i moralnom profilu.
Čak je kazao da je Smoje
bio “suncokret svih režima, da je bio i ostao zadrti
pobornik jugoslavenskog
nacionalizma, srbofil i miloševićevac, autonomaš,
urbani rasist, kroatofob i
protivnik hrvatske države,
nemoralni hedonist te bezbožnik blizak komunističkim vlastima”.

