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Fra Ivica Petanjak  

potomak prognanih Zrinjana  
  

GOVOR U ZRINU –Nedjelja 15. rujna 2013. 
  

   

  
Draga braćo i sestre! 
  
U ovom pozdravu prepoznajte se svi koji ste na ovaj povijesni dan 70. godišnjice 
zrinjske tragedije ovdje danas pristigli iz bilo kojeg razloga i pobude. Bilo da ste roñeni 
Zrinjani ili njihovi potomci, rodbina i prijatelji, hodočasnici i dobročinitelji, branitelji i 
domoljubi, biskup i svećenici, redovnici i redovnice, državni izaslanici, snimatelji i 
novinari, putnici i namjernici, oni koji ste došli ovdje iz poštovanja prema ovom 
povijesnom mjestu, kao i oni koji su danas ovdje „po zadatku“ samo zato da „nas uhvate 
u riječi“ ili pronañu nekoga koji će možda imati obilježja koja se nekome ne sviñaju. 

Svi ste dobro došli. Bez obzira što vas je amo dovelo, jer vaš dolazak ne dopušta ovom 
povijesnom gradiću, - koji prije 70 godina bijaše, a sad ga nema -, ne dopušta mu da 
umre i da bude zaboravljen. 

Prije svega zahvaljujemo dobrom Bogu koji nam je svih ovih godina, od Oluje, - koja 
nam je omogućila ova okupljanja -, pa do danas, bio naklonjen i svaki put nam darovao 
lijepo vrijeme da se možemo ovdje okupiti i da ga možemo pod vedrim nebom slaviti, 
jer krova nad glavom u Zrinju nema ni On, ni mi.  
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A povijest spasenja nas uči da se kroz povijest Bog uvijek prilagoñavao svom narodu i 
dijelio njegovu sudbinu. Sa svojim Izabranim narodom putovao je 40 godina pustinjom 
dok ih nije doveo u Obećanu Zemlju. S nama putuje već 70 godina i ove jubilarne 
godine omogućio nam je da vidimo temelje njegovog hrama ne samo crkve koja je prije 
70 godina srušena, nego i one koja je podignuta već u davnom srednjem vijeku u 
gotičkom stilu.  

Uporna nastojanja i želja mjesnog biskupa mons. dr. Vlade Košića, da na ovom mjestu 
podigne crkvu kakva je bila prije II. svjetskog rata, i arheološka iskapanja poduzeta ove 
godine, otkrila su više od onoga što smo do prije koji dan znali. Otkrila su istinu o 
vjekovnoj prisutnosti hrvatskog i katoličkog življa na ovim prostorima. Moramo kopati 
ako ne želimo zaboraviti. Onaj tko ustrajno traži nalazi više nego što traži. 

Mi smo svih ovih post Olujnih godina svake godine ovdje i svake godine u većem broju, 
jer ustrajno tražimo, ne da se dozna istina, nego da se prizna istina. Da se ozakoni 
istina, kao što je prije 70 godina ovdje ozakonjen zločin.  
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Ovo nije revidiranje povijesti, kako neki maloumnici neprestano govore, ovo je 
sučeljavanje s istinom. Ovaj komadić hrvatske zemlje je istina. Ovdje istina viče iz 
zemlje, viče iz srušenih crkava i kule Zrinjske, viče iz mjesta koje je do prije 70 godina 
bilo, a sad ga nema.  

Počnimo kopati po Zrinju i mrtve kosti će početi vikati. Vikat će naši djedovi i očevi, 
mladići i djevojke, čak i starci i djeca, njih više od dvije stotine, koji nisu imali ni 
sprovoda, ni groba.  Kod iskapanja temelja ove crkve već su u sakristiji pronañena tri 
kostura, jedan potpuno očuvan s metkom u glavi.  
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 Mi se svih ovih godina, a osobito ove jubilarne godine, na ovom mjestu pitamo: »Kojim 
pismom bi mi trebali napisati, i na kojim jezicima i na koju državnu instituciju postaviti 
ploče, na kojima bi pisalo: „Hrvatima 
u Hrvatskoj u mjestima u kojima su 
stopostotna većina jamče se sva prava 
kao i manjinskim narodima i narodnim 
manjinama.“«  

Kad će Hrvati u Hrvatskoj imati ista 
prava kao i drugi narodi koji u njoj 
žive? Čime su to drugi zaslužili, da im 
se prizna ono što se ne prizna 
vlastitom narodu?  

Jesmo li i mi trebali biti zločinci, pa da 
dobijemo boračke mirovine i da nam 
se podigne spaljeno mjesto? Ovo nije 
demagogija. Ovo je istina.  

Ovdje je učinjen zločin nad Hrvatima 
u Hrvatskoj, u njihovom mjestu. 
Zrinjani su ubijeni u Zrinju. Nisu 
ubijeni u okolnim mjestima, zato što bi 
išli ubijati ili pljačkati ili paliti ono što 
nije njihovo.   

Sve ove godine tražimo da nam se 
vrati oduzeta imovina, ali čini se da u Hrvatskoj još ne postoji zakon koji kaže da ono što 
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je oteto da se mora vratiti, što je namjerno zapaljeno da se mora sagraditi, što je 
prognano da se mora vratiti, što je ubijeno, da zločinci moraju odgovarati, ili taj zakon 
vrijedi za sve, samo ne za Hrvate u Hrvatskoj? 

 

Postoji samo jedna jedina riječ koja sve postavlja na svoje mjesto: ISTINA. Tražimo od 
institucija ove države da ozakone istinu. Sedamdeset godina je cijeli jedan ljudski vijek i 
on je više nego dovoljan da se prizna istina. Neće te imati mira dok ne priznate istinu. 
Bez obzira kakvog tko bio uvjerenja ne može osporiti Isusovu riječ: »Istina će vas 
osloboditi«. Dok ne priznate istinu bit će te zarobljenici povijesne krivnje. 

Osim toga 2008. godine objavljeni su dokumenti o partizanskim i komunističkim 
zločinima u kojima pod pečatom, potpisom i datumom stoji slijedeće:  

20. prosinca 1944. OZN-a za Baniju izvješćuje Odjel za zaštitu naroda Hrvatske, a meñu 
njima i Vladimira Bakarića: »Vama je dobro poznato da je Glavni Štab Hrvatske 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.1[1]« 

                                                 
1[1] Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. 
Zagreb i Središnja Hrvatska, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2008., str. 184.-185. 
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Dok Kotarski sud u Dvoru na Uni, pod predsjedanjem Nikole Vujičića, 7. veljače 1946. 
donosi presudu da se: »u koliko nisu streljani ubijeni ili poginuli pobjegli su u toku rata: 
konfiskuje se celokupna imovina pokretna i nepokretna svih stanovnika mjesta Zrinj 
Narodnih neprijatelja i to bez obzira gdje se takova nalazi imovina.2[2]«. 

Ne treba puno pameti kako bi se iz ovoga zaključilo: 

1.      Oni koji nisu s nama i ni misle kao mi, treba pobiti. 
2.      Ono što se ne može opljačkati, treba spaliti. 
3.      Nepokretnu imovinu treba konfiscirati. 
4.      Preživjelo stanovništvo protjerati i zabraniti povratak, jer se i onako nemaju 

kamo vratiti kad im je sve oduzeto. 

To su temelji i načela kojima se vodila takozvana Narodnooslobodilačka vojska i temelji 
na kojima je grañen komunistički sistem. I to je na snazi do danas, već punih 70 godina.  

 

Zato s punim pravom Prireñivač ovih dokumenta u Predgovoru, na str. 53. kaže: 
»Sudbina mjesta Zrina i njegovih stanovnika tijekom Drugoga svjetskog rata i u 
neposrednom poraću, paradigmatska je za razumijevanje partizanske i komunističke 
represije i zločina.3[3]« Sve je rečeno u ovoj rečenici. Zrin je najjasniji primjer 

                                                 
2[2] Isto., str. 801.-803. 

3[3] Isto., str. 53. 
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partizanskog i komunističkog ponašanja. To je njihova osobna karta i gdje god su došli 
tako su činili.  

Tko se usudi ovo osporiti neka stane na ovo mjesto i neka nas pogleda u oči i neka nam 
kaže da lažemo. U ime istine nećemo prestati tražiti povratak onog što nam je oteto. 
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Svjesni te istine nijedan zagrebački nadbiskup, ni kardinal Stepinac, ni Šeper, ni 
Kuharić, ni Bozanić, nikada nisu ni pomislili da ukinu ovu župu koja se spominje u 
najstarijem popisu župa zagrebačke biskupije iz 1334., makar od 1943. nema ni jednog 
Hrvata i katolika.  

A od osnutka nove biskupije, Sisačke, mjesni biskup mons. dr. Vlado Košić ne prestaje 
širiti istinu o ovom mjestu i ulaže sve napore da na ovom istom mjestu sagradi crkvu 
koja treba ohrabriti povratak Hrvata u Zrin.  

Njemu, kao i franjevcima iz Hrvatske Kostajnice, kao prvim dušobrižnicima, sadašnjem 
župniku vlč. Stjepanu Filipcu, kancelaru Marku Cvitkušiću i svima vama koji svojim 
dolaskom svake godine svjedočite istinu o Zrinu velika hvala i neka vam Gospodin Bog 
udijeli snagu da ne posustanete dok istina ne pobijedi, kako bi se uzradovale kosti onih 
koji do danas nisu dostojno pokopani i po čijim grobovima ne znajući gazimo, a ljubili 
su nas i pod cijenu vlastitog života.     

 


