
Радован Ждракановић. 

СЕОБА МРВТИХ
 
Говорим не само у име страдале породице 
Ждракановића, мојих предака, него 
и у име свих жртава мученика из 
Пребиловаца, родног мјеста мојих 
најближих.
 Већ тече и трећи вијек од како се 
Срби досељвају у Канаду. Али, никад и 
нигђе у људској историји, пуној сеоба, 
нису се досељавали мртви. Ово је чудесан 
догађај, јединствен у дугој и страдалној 
историји наше Српске православне цркве. 
Ријетко се гдје, као данас у нашем храму 
Светог Архангела Гаврила окупљају људи 
са тако узвишеним осјећањима и болом 
неизрециве врсте, да дочекају душе и 
кости својих предака и земљака. 
 А шта је било и како је све текло тог 
трагичног 6. августа 1941, то знамо, то 
лако можемо сазнати али људски ум не 
може објаснити такво и толико безумље. 
Једноставно, тог 6. августа, половина 
српског села Пребиловци, њих око 500, 
бачено је у јаму Шурманци. Остале 
жртве, њих око 300, звјерски је убијено 
претходних и наредних дана на другим 
стратиштима у околини села. У најкраћем, 
у Другом рату убијено је скоро 90 одсто 
Пребиловчана.
 Има нешто чудесно, фаталистичко 
у том 6. августу и само сунце, у земљи 
гдје излази, видјело је Хирошиму, а у 
земљи, гдје се клони западу, видјело је 
Пребиловце. Тога дана, 6. августа, ни само 
сунце, на свом дугом путу, није видјело 
веће злочине у једном дану.
 О трагедији, о убиству српског народа 
у Пребиловма, речено је и написано много. 
Ипак, чини се да је најкраће и најтачније, 
суштину страдања Пребиловаца 
исказао велики српски пјесник Стеван 
Раичковић. Он је рекао: ”Сви садржаји 
античких митова и грчких трагедија, су 
блиједи у поређењу са стварношћу Срба у 
Пребиловцима!” Основна школа “Свети 
Сава” остала је без ђака; село је остало без 
дјеце; све колијевке су остале празне. Неко 
је ту болну истину саврешено једноставо 
исказао: ”Празна до празне, колијевка јеца, 
у Шурмановачкој јами сва су наса дјеца!”
 Нећу се служити причом својих 
предака, нити других Пребиловцана о 
томе како је убијена школа “Свети Сава” 
и сви њени ђаци, њих 120. Позивам се 
на познато писмо италијанског генерала 
Аллександра Лузана, који о том догађају 
пише лично Мусолинију, изражава своју 
запрепашћеност и страх да ће такав 
догађај, који су починиле хрватске усташе, 
компромитовати и саму Католичку цркву. 
Цитирам дио тог писма: ”Недостају ми 
ријечи да опишем ово што сам затекао 
у Пребиливцима. У великој школској 
учионици затекао сам заклану учитељицу 
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и њених 120 ђака. Ни једно дијете није 
било старије од 12 година. Многима су 
одсјекли главе и поређали их по клупама. 
Из распорених дјечијих утроба извукли 
су цријева и растегли их преко плафона. У 
ћошку сам примијетио начети џак соли. 
Згрануо сам се када сам установио да су 
их клали полако, солећи им ране. Када 
смо полазили, из задње клупе, чуло се 
кркљање. Један дјечак је још дисао са 
напола пререзаним гркљаном. Својим 
колима сам га превезао у нашу болницу. 
Повратили смо га у живот. Од њега смо 
сазнали да су усташе силовале њихову 
учитељицу Стану Арнаутовић, а потом је 
убили. Силовали су и дјевојчице од 8 до 
12 година. На вјечну срамоту наше Римске 
цркве, један католички жупник учествовао 
је у свему томе. А тај несрећни дјечак, којег 
смо спасили, побјегао је из наше болнице, 
а онда смо га пронашли закланог на прагу 
своје куће. На савјест Италије и наше 
културе пашће неизбрисива мрља, уколико 
се не дистанцирамо од усташа и нама се 
припише да подржавамо безумље.” 
 Да је ово причао неки Србин из 
Пребиловца, можда бисмо сумњали 
у његову истину; помислили да је 
субјективан; да тако нешто није могуће. 
Али ово писмено свједочи италијански, 
фашистички генерал Александар Лузано. 
Хвала му.
 Данас смо чули много тога о судбини 
Пребиловаца. Ја ћу испричати још само 
један детаљ.
 Тог страшног дана, 6. августа, када су 
убијени Хирошима и наши Пребиловци, 
над јамом у Шурманцима дешавали су 
се призори каквих нема ни у Дантеовом 
Паклу. Усташе су отимале дјецу од 
њихових мајки, бацали их у вис или 
дочекивали на бајонете, или им разбијали 
главе од камене громаде, па их онда 
бацали у јаму. Једна млада мајка држала је 
своје двоје дјеце у наручју. Имали су свега 
двије-три године. Видјевши шта их чека, 
та трагична мајка нашла је начин да својој 
дјеци олакша пут у смрт. Загрлила их је, 
узвикнула: ”Анђели моји, хајде да летимо”, 
и са њима бацила се у јаму. Психијатар 
Јован Рашковић објашњавао је тај догађај, 
пред којим је логика немоћна, на слиједећи 
нацин. Он је рекао, да се којим чудом 
ту затекао најстручнији тим педагога, 
психолога и психијатара нико не би могао 
наћи такво рјешење које је потекло из 
дубине мајчине душе; из њених најдубљих 
мајчинских инстиката. Дјеца у тим 
годинама често сањају да лете као птице, 
а до своје пете године немају представу о 
смрти.
 На путу до смрти, у лету на дно јаме, 
хоћу да вјерујемо у то, да су се та дјеца 
заиста претворила у анђеле. Њихове 
душе лебде на небесима; њихова крила 
лепршају! И, ево, прелетјела су мора и 
океане и спустила се данас међу нас овдје 

у храму Светог Архангела Гаврила. Нигдје 
у свијету јаме, попут оних у Херцеговини, 
Лици и Даламцији нису масове гробнице 
једног народа. Нигдје у свијету јама није 
гробље. Нигдје у свијету нису по други и 
трећи пут убијали већ убијене. Нигдје у 
свијету нису убијали гробове и гробнице, 
храмове у којима су мртви мученици 
сахрањени. То се дешавало Србима из 
Пребиловаца.
 А ево, данас, душе и кости 
страдалника из Пребииловаца овде, у 
Торонту, траже спокој и сигурнност гроба 
и храма.
 Хвала нашој Парохији Светог 
Архангела Гаврила, хвала Српској 
православној цркви, хвала оцу Мирославу 
Ратковићу који је мошти допратио 
до Торонта; свима који су омогићили 
да, коначно, душе наших страдалника 
почивају у миру. 
 Хвала и вама, драга браћо и сестре, 
који сте дошли да се поклоните сјенима 
светих пребиловачких мученика. Они су 
наша велика и болна опомена. Сјецање 
на њих и њихову судбину мора бити 
неизбрисиво утиснуто у наше колективно 
памћење; мора опомињати не само нашу 
него и савјест људског рода.
 Нека је вјечна слава и спокој душама 
светих мученика из Пребиловаца!
11. јун 2016.

Драган Драшко

ЗЛОЧИН ПЛАНИРАН
Желио бих да на овај велики и диван 
дан за нашу Парохију подијелим са 
вама казивање о збивањима у Доњој 
Херцеговини - из једног посебног, личног 
угла. Пред вама је књига која до танчина 
објашњава монструозност и обим злочина 
почињеног над православним живљем у 
Херцеговини. Моја породица је била једна 
од страдалих. Ова казивања су збир оног 
што сам ја чуо од мојих старих и догађаја 
које сам проживио.
 Вратићу се у вече прије геноцида 1941. 
Пометња и зебња у српским домовима. 
Гласине да ће се “нешто” десити злослутно 
се надвијају над сваку кућу. Срби су остали 
без своје државе и заштите. НДХ већ 
спроводи своје планове. У току вијећања 
шта даље чинити, да ли бјежати или 
остати, неко куца на врата српке куће. 
Ноћ је. Домацин отвара. То је његов први 
комшија, Хрват. 

“Милане, не брини се, ево ја ћу спавати код 
вас. Бићете добро. Што се твојој дјеци деси, 
нека буде и мојој”
 Ујутро су усташе из другог села дошле 
на врата и одвеле мог ђеда. Никад га више 
нису видјели. 19 мушких глава је свирепо 
убијено. Дјед је имао 31 годину и 2 мале 
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tions and evil slander, does not himself place 
slander and temptation before his brother;

“– He who, pronouncing in prayer the sacred 
words ‘may Thy will be done,’ is genuinely 
ready to fulfill and endure everything that 
this sacred will commands.

“To undergo everything according to the will 
of God and for the glory of His All-Holy 
name, up to the cross and death.

“It is such who seek God as Fa- ther, worship-
ping Him.”

“O Lord! Give Thou my thirsty soul to drink of 
the waters of piety!”

ПРИЛОЖИЛИ:
Ђорђе Ђого,   50
Зоран Радишић, о слави, 1,000
Наташа Остапчук, за здравље
фамилије Радишић,  50,
Душица и Момчило Вукасов, 50
Бранислав Јекић, за здравље 
фамилије,   15
Светлана и Андрија Пузић, за
здравље Ђорђа Ђога,  100
Драгослав и Жељка Богићевић,
за здравље Ђорђа Ђога,  100
Радован Марковић,  40
Гордана Мачић, за
здравље Ђорђа Ђога,  50
Гордана Мачић, за здравље
Василије,   100
Гордана Мачић, за здравље 
Анђеле, Стефана, Кристине, 50
Босиљка Рајић, за покој душе
Јове, Цмиље, Ђеорђе, 
Радислава и Владе,  50
Ђорђе Ђого,   100
Драгомир Тушевљак,  100
Марина и Драган Симеуновић, 1,000
Сергије и Станислава Гостовић, 1,000
Синиша Петровић,  1,000
Џоан и Јован Недељковић, 2,500
Др Дејан Антић,   1,000
Оливера и Рајко Маврак, 1,000
Снежана и Душко Кнежевић, 1,500
Нада и Лука Вукоје,  1,000
Радосав Јелић,   1,000
Драгутин Међедовић,  1,000
Јелена и Марко Зубац,  1,000
Славка и Зоран Капор,  1,000
Драгица Гађански,  1,000
Славица и Раде Јоцић,  1,500
Мира и Радојица Алексић, 1,500
Станиса и Олга Видаковић, 1,500
Јека Бућан,   2,000
Др Милорад Вуковић,  1,000
Гордана и Прота Василије, 1,000
Срђан Стојшић,   100
Саша Цвијетиновић,  100
Раде Јоцић,   100
Зоран Радишић,   100
Наташа Солунац,  200
Зорка Радишић,   100
Фрида Вукмановић,  60
Прота Василије,   100
Ђорђе Ђого,   50
Душица и Момчило Вукосав, 50
Данијел Спировски, за здравље, 50
Бранислав Јекић, за здравље, 15

дјеце. Моја бака је обукла мог оца, који 
је имао 18 мјесеци, у женске хаљине и са 
дјецом побјегла у сусједно село. Мој отац је 
био једино мушко дијете из наше куће које 
је преживјело. Кад је кренула, из сусједне 
куће је изашла жена. Молила је да узме и 
њену дјецу; да проба да их избави. Нису 
стигли. Дјецу су комшије, муслимани, 
отели из мајчиних руку, одвели и 
убили. Жена је преживјела. Замишљам 
поглед двије жене и патњу кроз коју су 
прошле. Тај тренутак траје ко вјечност. 
Безнадежност; очај.  
 Да зло не умире лако, доказ је што је 
та жена, као старица, 1992 страдала од 
усташа. Тај ме је догађај испунио неком 
посебном тугом.
 Шта се то заправо збило? Како смо 
дошли до тога да будемо одведени као овце 
на клање? Ко су наси џелати? 
 Ово није био акт лудака, нити 
злоциначке групе. Злочинци, који су 
учествовали у свему, нису сви били 
патолошки случајеви. Многи од њих су 
били породични људи за које се никад не 
би рекло да су способни мрава згазити. 
Али, како се то онда збило? 

”Али долази час - рече наш Господ - када 
ће сваки који вас убије мислити да Богу 
службу приноси.” (Јн. 16, 2) Шта ово значи?
 Нерколико година прије 1941, “чудно 
обучени” људи су ишли по Херцеговини 
и помно записивали у топографске 
карте локације јама. То су свједочења 
многобројних мјештана, већином чобана, 
потврдила. То су били ватикански 
изасланици. Ником није било јасно шта 
се ту догађало и шта је стајало иза тога. 
Уосталом, можда је у питању пуста жеља да 
се боље истражи херцеговачки крш.
 Не, браћо и сестре. У питању је било 
сатанско планирање гдје ће које село бити 
уморено!
Јама Бивоље Брдо - село Тасовчићи; Јама 
Шурманци - село Пребиловци. Итд…
Само је још требала да се направи војска 
Орка (Lord of the Rings) која ће изнијети 
бреме теренског посла. Како је направити? 
Просто: од Срба! Западна Херцеговина 
је по(римо)католичена полако и сигурно. 
Далмација и дијелови Крајине, такође. 
Римокатолички клер је имао задатак да 
потпуно убије лик Господњи у тим људима. 
План и програм се знао. Генерацијама се 
причало о злим Србима и неопходности 

“коначног рјешења”. Псовке су измишљане 
да би одсликале Србе ван закона. Све је 
дозвољено. Уосталом, усташка идеологија 
се заснива на негацији Српства као 
заједницког потомка. Као Авељ и Каин из 
Светог Писма. Потпуни контраст.
 Достојевски је то дивно објаснио у 
роману Браћа Карамазови (Легенда о 
Великом инквизитору). Каже: Нисмо са 
тобом него са њим! У томе је сва трагедија 
наша, браћо и сестре. Овакво зло не може 
бити случајност нити тренутно лудило. 
Ако смо ми, гријешни и јадни, уз Господа, 
зна се са ким су они што нас гоне. Једино у 
тој равни се могу схватити и објаснити ови 
злочини. 

 Стога браћо, држите се вјере 
Православне и не одступајте. Јер ако 
попустимо, промијенићемо господара. И 
то је крај.
 Дакле, комшије, Хрвати, имали су 
задатак да задрже Србе код кућа. Већином 
су усташе из сусједних херцегивачких 
мјеста долазиле да одведу Србе на јаме. 
 Савршено планирано и изведено. Јаме 
тачно мапиране; села означена. Свака куца 
назнацена. Смрт, покрставање, логор. Све 
у пакленој хармонији НДХ и клера.
 Толико о екуменизму. 
 Још једанпут: или смо са Христом или 
не. Нема трећег. И нисмо ми криви што 
је то тако. Али свједочити истину ваља. 
И то су у највећим мукама наши свети 
Пребиловацки новомученици радили. 
Многа села су дала светитеље. Пребиловци, 
село са 1000 душа прије геноцида, коначно 
је одредиште за њих. Али, они су вавијек 
са нама. Живимо и чинимо тако да будемо 
достојни њиховог имена и да се зовемо 
њиховим потомцима.
 Браћо и сестре, 
 Кад помислим на ово, схватим колико 
је нас живот једноставан; колико смо 
благословени. Љубите своју дјецу док вам 
усне не утрну. И онда још: благосиљајте 
живот и Васкрслог Господа.
Амин.

У Торонту, 11. јун 2016.

Archbishop Dimitry of Kherson, 
“IN SPIRIT AND IN 
TRUTH.”
“Who prays to God in spirit?
“– He who, pronouncing the words of prayer, 
pronounces them not with his mouth alone, 
but with all his soul and heart;

“– He who, making the sign of the Lord’s 
Cross over himself, looks in spirit at the Cru-
cified One on the Cross;

“– He who, bowing his head, bows down be-
fore God in his heart and soul;

“– He who, casting himself onto the earth, 
casts his entire self into God’s hands in deep-
est humility and contrition of heart, with 
complete dedication to God’s will.

“Who prays to God in truth?
“– He whose soul and heart are animated by 
faith and love, animated by the thoughts, feel-
ings, hopes, and desires that the prayers of the 
saints breathe;

“– He who, worshipping God in church, does 
not bow down before the graven images of his 
passions outside church;

“– He who, serving God by his participation in 
the Church’s Divine services, also serves Him 
through his own life and deeds;

“– He who, asking God for his daily bread, 
himself shares it with other poor people and, 
moreover, does not take it from others;

“– He who, asking the Lord for the forgiveness 
of his sins, himself forgives with all his heart 
all who sin against him.

“– He who, praying to be saved from tempta-


