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Proslavljen još jedan 30. svibnja 
Dan hrvatske državnosti  

 

Proslavljen je još jedan 30. svibnja Dan hrvatske državnosti, po SDP-ovim reformatorima ukinut kao 

državni blagdan i proglašen kao spomendan Danom Hrvatskog sabora. Prozvan je i Danom branitelja Grada 

Zagreba. Zato hrvatski branitelji svake godine na Medvedgradu nastavljaju tradiciju obilježavanja 30. svibnja 

povodom kojeg je 1994.g. vrhovnik Hrvatske vojske, predsjednik dr. Franjo Tuñman otkrio Oltar domovine. 

Obilježavajući tada Dan hrvatske državnosti, predsjednik Tuñman proglasio je spomenik na Medvedgradu 

mjestom sveopće zahvale svim hrvatskim braniteljima i žrtvama za domovinu kroz hrvatsku burnu povijest. 
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Branitelji su i ove godine nastavili tradiciju sjećanja na Dan hrvatske državnosti iz vremena obrane u 

Domovinskom ratu, u organizaciji Koordinacije udruga branitelja Grada Zagreba. U vojnim odorama, s ratnim 

stjegovima, okupili su se na Trgu kralja Tomislava i u svečanom mimohodu pošli na Trg bana Jelačića. 
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Na trgu, uz spomenik banu Josipu Jelačiću, postrojili su se u počast hrvatske državnosti. Uz zvuke hrvatske 

himne, podignut je hrvatski stijeg, minutom hrvatske tišine odana je počast svih poginulim, nestalim i umrlim 

ratnim suborcima. Slijedio je kratki umjetnički program i govor sjećanja. 
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Voditeljica programa Zorica Gregurić, ratna vukovarska medicinska sestra, kratko je poručila bivšim i 

sadašnjim vlastodršcima u Hrvatskoj - ne ćemo odustati od Oltara domovine na Medvedgradu i prvotnog 

Dana hrvatske državnosti - 30. svibnja, koji je uspostavljen na prijedlog prvog predsjednika dr. Franje 

Tuñmana. Vratiti ćemo Dan hrvatske državnosti, vratiti ćemo protokol na Oltar domovine na Medvedgrad, na 

ponos hrvatskom narodu. 
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Koliko je promjena dana 30. svibnja bila perfidna i podmukla ogleda se i u činjenici da tog dana više nitko ne 

spominje ni Dan Hrvatskog sabora. Bilo je samo bitno 30. svibnja - Dan hrvatske državnosti gurnuti u ponor 

zaborava, kao i prvog predsjednika koji ga je uspostavio. 

Proslavu Dana državnosti na Medvedgradu pokrenuo je tadašnji predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo 

Tuñman. Odmah poslije njegove smrti Dan hrvatske državnosti 30. svibnja je ukinut, kao i ikakva državna 

obilježavanja na Medvedgradu. Promjena nadnevka državnosti došla je na prijedlog kontraverznog režisera 

Ive Škrabala, zastupnika i člana HSLS-a, a jednoglasno ga je podržala saborska udarna divizija SDP-ovaca. 

Ivo Škrabalo ostaje tako upisan u hrvatsku povijest, kao poticatelj lukavog rušenja državne tradicije, 

podvaljivač hrvatskom narodu i braniteljima, koji je demontirao Dan hrvatske državnosti i proskibirao tradiciju 

državnih proslava s Oltara domovine na ponos cijele Hrvatske. No još uvijek ima onih koji pamte kada su se 

na Medvedgradu postrojavale postrojbe u svečanim odorama Hrvatske vojske, u povijesnim odorama straža 

iz raznih gradova Hrvatske, intonirala hrvatska himna, čuli plutoni bitnica HV-a, položio vijenac i upalila 

svijeća predsjednika države. Hrvatska televizija prenosila je svim hrvatskim grañanima taj dogañaj u njihove 

domove. Svaki puta je to bio dan hrvatskog nacionalnog ponosa. 

 

I zatim su došli oni, koji su sve to uništili. Komesar takvih demontiranja nacionalnog ponosa Hrvata, ogleda 

se u čudolikom mrzitelju predsjednika Tuñmana, onaj koji je tajno svjedočio u Haagu, onaj koji je odgurnuo 

hrvatski stijeg na svojom ustoličenju, onaj koji je odbio nositi državnu lentu pri važnim državnim 

svečanostima, onaj koji je odbio ikada doći na Medvedgrad, onaj koji je odbio položiti vijenac na grob prvog 
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hrvatskog predsjednika, onaj koji je žurno umirovio zaslužne ratne generale, onaj koji je najavio i provodio 

detuñmanizaciju Hrvatske, onaj koji je želio ukloniti raspela, ukratko onaj kojega će hrvatska povijest upamtiti 

- po liku i djelu "Vrijeme krivokletnika" (Miroslav Tuñman, Zagreb 2006.). 

Posljedica je da hrvatska javnost danas uopće ne prepoznaje što je državni nacionalni ponos, koji su državni 

nacionalni blagdani, rugajući se tako sama svom državnom postojanju i identitetu. U nastavku priče, 

novouspostavljeni Dan hrvatske državnosti 25. lipnja, malo se obilježavao, malo ne, a sve više postajao 

doslovno prazni dan, praznik političkim podvalama, praznik ignoriranja onih nedostojnih na vlasti. Isto se 

dogaña sa simbolom rañanja države u krvi, sa Oltarom domovine, koji se zapušta, devastira, omalovažava, 

zaboravlja..., pa opet obnavlja, pa opet ignorira. Zahvaljujući jedino upornosti pojedinaca, iz redova branitelja 

Grada Zagreba, Oltar domovine ostaje ipak mjesto okupljanja malobrojnih koji prepoznaju voñu i ljude 

jednog krvavog vremena, snagu i moć nastavka tradicije na Oltaru domovine. Jer tradicija je moć pamćenja i 

ljubavi za ono za što se krvarilo u prošlosti, za ono što se zove - SLOBODA. 

 

Dok ima onih, koji nisu zaboravili, koji obilaze, koji ovdje pale svijeće za sve one koji su u prošlosti ginuli i 

umirali za Hrvatsku, ima nade za očuvati ponos, ima nade za državu koja je u krvi stvarana, u krvi stvorena i 

pored svih počinjenih sabotaža još uvijek opstaje. 
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Nekoć su se bitnice Hrvatske vojske oglašavale s Oltara domovine, danas su ih časno zamijenili članovi 

povijesnog Kuburaškog društva "Ban Josip Jelačić" iz Zaprešića. Oglasili su se snažno, moglo ih se čuti 

podno Medvednice, možda i do Zaprešića, ali posve sigurno do Pantovčaka. Na znanje da je danas bio 30. 

svibnja Dan hrvatske državnosti. 
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Damir Loborec, časnik i dragovoljac, vojnički kratko, u ime Koordinacije braniteljskih udruga Grada Zagreba, 

izgovorio je poput prisege snažne stihove: 

Ima nas, 

koji nismo zaboravili, 

koji i danas sa suzom u oku misle na one kojih više nema, 

koji s ponosom gledaju hrvatski stijeg koji se vijori, 

koji i danas ugrañuju sebe u našu Hrvatsku, 

Ima nas 

što se nikad ne ćemo predati, 

suborce zaboraviti, 

majke prestati tješiti, 

svijeće za nestale paliti, 

Ima nas 

što našu Hrvatsku nikad ne ćemo izdati, 

pogledaj plamen, koji gori vječnim plamom na Oltaru domovine 

i ponesi ga da te ogrije u danima teškim, 

jer u njega su utkane duše i htijenja tvojih suboraca, 

u njemu si i ti sa svojom molitvom. 

Potom je hrvatski branitelj Milan Zanoški, iz Kluba veterana 148. br. HV, izmolio Oče naš..., za sve one 

branitelje koji su se tijekom vremena pridružili Gospodinu u jedino pravednoj vječnosti. Obespravljeni 

hrvatski branitelj i prosvjednik od 2000. godine protiv nenarodne vlasti Zvonko Lovrenčić je to simbolično 

popratio paljenjem svijeće za sve svoje poznate i nepoznate suborce. 
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Ostaje zvoniti u ušima - "ne ćemo odustati od Oltara domovine na Medvedgradu i Dana hrvatske državnosti 

30. svibnja", na čast i slavu prvog predsjednika dr. Franje Tuñmana. Budimo ponosni, jer Ima nas..., 

poručuju nam s Oltara domovine hrvatski branitelji, koji čuvaju čast, ponos, vjeru... i održavaju nadu. Zato im 

velika hvala! 

 

Tekst i fotografije: 

Damir Borovčak 


