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MILJENKO STOJIĆ: DRAGO MI JE DA JE DOŠLO DO POTVRDE INFORMACIJA O

POSTOJANJU MASOVNE GROBNICE NA NOVOM GROBLJU U VRGORCU

Miljenko Stojić: Drago mi je da je došlo do
potvrde informacija o postojanju masovne
grobnice na Novom groblju u Vrgorcu
SRIJEDA, 01 KOLOVOZ 2012 15:11

Tijekom jučerašnjeg dana u dijelu hrvatskih medija pojavila se vijest kako je na lokalitetu Novo
groblje u Vrgorcu pronađena masovna grobnica za koju se osnovano pretpostavlja da je nastala
krajem siječnja i početkom veljače 1945. godine. Naše procjene kako se u novopronađenoj
masovnoj grobnici nalaze kosti civilnih osoba s područja Ljubuškog, Čitluka i Međugorja potvrdili
su u Povjerenstvo za istraživanje i obilježavanje grobišta iz II. svjetskog rata i poraća za općini
Ljubuški i Vicepostulaturi postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«, koji se
godinama bave ovom temom.
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Kako neslužbeno doznajemo, prostor oko novopronađene masovne grobnice u Vrgorcu i danas
osiguravaju pripadnici MUP-a. Na terenu su i istražni suci i inspektori DORH-a te patolog koji bi,
kako neslužbeno doznajemo, trebali utvrditi o kakvom se nalazu točno radi.
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>>Vrgorac: Pronađena masovna grobnica na Novom groblju
Istovremeno, čelni ljudi Povjerenstva za istraživanje i obilježavanje grobišta iz II. svjetskog rata i
poraća na prostoru susjedne opće Ljubuški i Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo
Petrović i 65 subraće«, koji već godinama tragaju za žrtvama s prostora ove općine i jednom
skupinom hercegovačkih franjevaca, odvedenih u veljači 1945. I pobijenih na nepoznatom
mjestu u blizini Vrgorca, poručuju kako postoje nepobitni dokazi o tome tko su žrtve pronađene u
novootkrivenoj masovnoj grobnici na Novom Groblju u Vrgorcu.

HR SVIJET | Hrvatska i Dijaspora
Online | www.hrsvijet.net na

Vice Nižić: Od ranije raspolažemo saznanjima o masovnoj grobnici u Vrgorcu
Vice Nižić godinama se nalazi na čelu Povjerenstvo za istraživanje i obilježavanje grobišta iz II.
svjetskog rata i poraća u općini Ljubuški, iza koga je bogato iskustvo u ovom poslu.
Povjerenstvo na čije u tri je do sada otvorene masovne grobnice ukupno eshumiralo 59 ljudskih
ostataka. Prema Nižiću, u Ljubuškom već godinama raspolažu podacima o masovnom stratištu
koje je ovih dana otkriveno u Vrgorcu.
-Povjerenstvo za istraživanje i obilježavanje grobišta iz II. svjetskog rata i poraća od svog
utemeljenja raspolaže sa saznanjima prikupljenih iz više izvora da se u blizini Novog groblja u
Vrgorcu nalazi masovna grobnica koja je nastala koncem siječnja i početkom veljače 1945.
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Prema tim navodima u grobnici bi trebali biti posmrtni ostaci žrtava, uglavnom civilnih osoba s
područja Ljubuškog, Međugorja i Čitluka, odvedenih od strane partizana 28. ili 29. Siječnja
1945. iz zatvora u Ljubuškog“, kazao nam je Vice Nižić.
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Povjerenstvo na čelu s Vicom Nižićem

Kakve će radnje biti poduzete u ovom slučaju Nižić nije želio nagađati, ističući ipak kako se nada da
će sve proteći na način propisan zakonom te da će žrtve konačno dobiti pravo na posljednji počinak,
što očekuju obitelji žrtava ali i svekolika javnost.
-Ovih dana svakako ćemo stupiti u kontakt sa nadležnim tijelima Republike Hrvatske i općine
Vrgorac. Pratiti ćemo tijek eshumacije i ostalih radnji predviđenih zakonom procedurama te nastojati
pridonijeti konačnom cilju a to je realiziranje prava svakog pojedinca na dostojanstven pokop što nam
nalažu sve civilizacijske norme.
>>ISTRAGA: Zbog čega DORH opstruira eshumaciju masovne grobnice na Novom groblju u
Vrgorcu?
Inače, sudeći prema dostupnim saznanjima žrtve su, posljednjih dana siječnja 1945., odvedene iz
tadašnjeg središnjeg zatvora OZN-e u Ljubuškom, na čijem je čelu bio Petar Jelčič, u to vrijeme
također član Okružnog komiteta KPJ za zapadnu Hercegovinu i bliski suradnik i danas živućeg Jure
Galića. Uz tadašnje strukture KPJ, partizanskog pokreta i OZN-e, koje su u to vrijeme bile smještene
u Ljubuškom, prema Vrgorcu su se tih dana također povlačili i dijelovi 4. dalmatinske partizanske
brigade i 3. brigade KNOJ-a BiH.
Dragocjeno svjedočenje fra Janka Bubala
Skupine odvedena iz zatvora u Ljubuškom, koja je prema navodima fra Janka Bubala, objavljenim u
njegovoj knjizi „Apokaliptični dani“, brojala ukupno četrdeset-ak osoba, pobijena je upravo na Novom
groblju, gdje bi trebale biti i njihove kosti.

-Iz Ljubuškog su jedva uspjeli izvući žive glave. I jedino čega su se u svojoj zloći još sjetili bilo je to, da
su iz ljubuškoga zatvora na brzinu potjerali četrdesetak zatvorenika (muškaraca i žena), pa su sve
odmah postrijeljali, čim su doletjeli (stvarno doletjeli, dotrčali!) u Vrgorac, kod vrgoračkog groblja.
Među njima je strijeljan i jedan moj prijatelj, plemenit čovjek i sveti fratar, fra Makso Jurčić. Među
strijeljanima su bile i dvije žene iz Čalića koje su bile izišle malo iznad sela prikupiti i ponijeti kući malo
drva. Naišao je na njih netko od partizana, proglasio ih neprijateljskim kuririma i odveo ih u Ljubuški“,
zapisano je u objavljenim sjećanjima fra Janka Bubala, koji je tih dana također bio privremenim
„stanovnikom“ zloglasnog zatvora OZN-e u Ljubuškom.
Fra Miljenko Stojić: Drago mi je da je došlo do potvrde da su imali pravo svi oni koji su odavno
svjedočili o ovoj masovnoj grobnici
Na tragu fra Bubalovog iskaza su i tvrdnje fra Miljenko Stojić, voditelja Vicepostulature postupka
mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«, koja godinama traga za pobijenim hercegovačkim
franjevcima.
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-Drago mi je da je došlo do potvrde da su imali pravo svi oni koji su odavno svjedočili o ovoj masovnoj
grobnici. Ti ljudi dovedeni su u Vrgorac zajedno s fra Maksimilijanom Jurčićem čije smo kosti, s još
petoricom, pronašli na drugom mjestu u Vrgorcu u listopadu 2008. Teško je reći imali li među
pobijenima i koji franjevac. Ako su tu ubijeni samo s kraja siječnja 1945., onda ne bi trebalo biti, kaže fra
Miljenko Stojić
Međutim, Stojić dodatno potvrđuje ranije otvorenu mogućnost kako se u blizini Vrgorca nalazi još masovnih
grobnica.
-Prema svemu sudeći negdje na tim prostorima komunisti su ubili i 7 franjevaca dovedenih iz mlinice sa
Širokog Brijega. Jednoga, fra Melhiora Prlića, pronašli smo u travnju 2005. u Zagvozdu. Postoje ozbiljna
svjedočanstva da su komunisti jednu skupinu franjevaca ubili na Biokovu među 60-ak uhićenika dovedenih
sa Širokog Brijega u veljači 1945. Tu smo jamu prema svemu sudeći pronašli. Nadam se da će nam
hrvatske vlasti pomoći u rasvjetljavanju ovih zločina.
>>Kraška vrtača nedaleko od Kozice skriva tajnu o smrti jedne skupine širokobrijeških franjevaca
Stojić također navodi potrebu humanog postupanja u ovoj i sličnim prigodama, apelirajući pri tome na
odmak od bilo koje ideologije.
-Prošle nedjelje, 29. srpnja, na Širokom smo Brijegu pokopali zajedno i ustaše, i domobrane, i partizane, i
Nijemce, i franjevca, i civile, ne gledajući tko je tko. U smrti smo svi samo ljudska bića i imamo pravo na
dostojanstven pogreb. Ideologija i ono što smo radili kroz život nešto je sasvim drugo i podliježe kaznenom
preispitivanju. Ne vidim razloga zbog čega bi hrvatske vlasti postupale drukčije. Valjda smo odbacili
komunističku ideologiju koja je u poraću preoravala protivnička groblja i prigrlili europska demokratska
načela?!
>>Široki Brijeg: Pokopane 42. žrtve II. svjetskog rata i poraća
Dakle, tabu tema oko novootkrivene masovne grobnice u Vrgorcu se i unatoč „omerti“ koja se i danas
pokušava nametnuto polako počinje „raspetljavati“. Na državnim tijelima je samo obveza uraditi posao za
koji su plaćeni.

Damir Šimić
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