
14.10.2019. 
Краљевачки октобар – праштајмо, зло не настављајмо... 
 

„Памтимо – не враћајмо, помињимо - не проклињимо, Бога молимо – не 
кунимо, праштајмо – зло не настављајмо... будимо достојни преци својој деци, као 
они у овом „граду у граду“ подно Грдичке косе нама што су. И никада не 
заборавимо – ко смо и где су они од којих смо!“, поручио је градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић са обележавања Дана сећања на невино страдале 
жртве у стрељању октобра 1941. године у Краљеву.  

Обраћајући се на комеморацији на Гробљу стрељаних 1941. године, 
градоначелник је суграђане позвао да, зарад оних којих више нема међу нама, а 
којима се дичимо и на њих се позивамо да смо њихови, за разлику од крвника који 
су своје лице показали остављајући нам ово Лагерско гробље, буду људи. Како је 
истакао, нити је било нити је данас лако разумети злочин који се пре седамдесет 
осам година догодио у нашем граду. 
  „И упорно, из године у годину, окупљајући се на овом светом месту, тражимо 
нове речи да искажемо оно што се речима упорно одупире и не да изрећи... 
тишина је речитија. Стојимо погнутих глава пред херојима и подвижницима 
запитани у себе и своје постојање... Јесмо ли достојни наследници? Јесмо ли 
њихови? Је ли ово њихово Краљево?... А опет погледа упртих ка висинама сигурни 
да дајемо најбоље себе да бисмо им били макар налик... и са надом да би, само 
када би могли, рекли да се нама поносе“, беседио је градоначелник. 

Обележавање Дана сећања на Гробљу стрељаних започело је звуцима 
сирена, наставило се химном „Боже правде“ у извођењу Градског хора „Црвчанин“, 
под руководством Радмиле Мурганић, а почасни плотун су испалили припадници 
Друге бригаде Копнене војске. Полагање венаца „Посмртним маршом“ испратио је 
Ватрогасни оркестар „27. септембар“, а сенима славних предака невино 
стрељаних крвавог октобра 1941. поклониле су се бројне делегације – потомака 
стрељаних, града Краљева, Рашког управног округа, Војске, Полиције, 
Жандармерије, СУБНОР-а, представника братског и партнерског града Марибора, 
околних општина Врњачке Бање и Кнића, бројних удружења, организација, 
друштава, странака.... 
 Свештеници Епархије жичке су служили парастос невино страдалим 
жртвама.  
 Глумци Краљевачког позоришта су извели поетско-сценски рецитал 
„Краљевски венац“, аутора Владимира Јагличића, у режији Александре Ковачевић.  
 Комеморативна седница Скупштине града Краљева, која је претходила 
комеморацији на Гробљу стрељаних, имала је исту поруку – да се краљевачи 
октобар 1941. никада и никоме не понови. 

Према речима председника краљевачке Скупштине Ненада Марковића, у 
седам дана, од 7. до 14. октобра, град Краљево слави своје највеће славље и 
оплакује своју највећу тугу.  

„Чини се као традиција, а у ствари прека потреба да се сјединимо у сећању на 
оне који су нам пут зацртали тог најтужнијег октобра у историји нашега града...“, рекао је 
Марковић захваливши свима који не заборављају, осећања преносе и дужно 
поштовање исказују жртвама крвавог краљевачког октобра.  



Како је професор Радослав Премовић у уводној беседи истакао, дужно сећање и 
данас приносимо, као брану забораву и због наде да више никада „сјај крви и мрак 
људских судбина“ неће бити цена лепоти простора на овом длану земље, 
најлепшем на свету.  

„Сада је Гробље стрељаних наш Спомен парк. И више. И много више: наш 
образ, наше судилиште, кандило и кадионица. Оно је жртвена и вечна ватра и 
жртвени центар, наша свест и наша савест. Оно је највећа гробна рака, бол и 
непребол. Оно је химна и тужбалица, пркосна и немушта песма шумадинска. Оно 
је јама и стуб непребројаних невиних жртава. Оно је лепши, бесцветни, 
окамењени град под овим градом у коме станују најватреније и најневиније 
прекраћене душе, које су у једном тренутку биле само осветнички број од кога су 
кукавице спремале себи бусију. Оно је небоземни корен српски за напајање 
подвига из морања, у сваком злом времену, и ако опет будемо морали у наше 
морање да бисмо опстали ту где јесмо, са онима са ким смо и чији смо“, беседио 
је Премовић. 

Након седнице Скупштине а пре одласка на Гробље стрељаних 1941, са 
представницима „Ротари клуба Краљево“, домаћини и гости октобарске 
комеморације послали су симболичну поруку о миру, доброј вољи и опраштању у 
целом свету – пуштањем голубова.   

 
 
 
 


