
Poštovani uzvanici, 

Dragi prijatelji Hrvatske bratske zajednice, poštovatelji djela Bernarda Luketića, 

Ljudski se život temelji na stalnim izborima, odabiru ponuda koje nam nude društvo i vrijeme. To isto 

vrijedi i za uređene skupine ljudi, organizacije. Napraviti pravi odabir nije lako i jednostavno. Hrvatska 

bratska zajednica je ona organizacija koja je gotovo uvijek, kada se radilo o sudbini, o budućnosti 

hrvatskog naroda, izabirala pravu stranu.  

Tako se ova najveća organizacija američkih Hrvata zalagala za afirmaciju hrvatskih interesa izvan 

Habsburške monarhije, protestirala protiv velikosrpske monarhističke diktature tridesetih godina 20. st, 

osudila je NDH i podupirala hrvatski antifašizam, tražila slobodu za kardinala Stepinca, a da bi početkom 

90-tih snažno poduprla stvaranje samostalne hrvatske države. Poput organizacije kojom je predsjedao i 

Bernard Luketić je bio osoba pravog izbora.   

Dobro izabrati ne znači i izbjeći sukobljavanje. Na žalost, usprkos njegovoj neupitnoj ljubavi prema 

hrvatskom narodu,  Luketić je bio često osporavan upravo u ime navodnog hrvatstva i zaštite hrvatskog 

identiteta. To je osporavanje išlo do neposrednog ugrožavanje njegovog tjelesnog integriteta i sigurnosti 

njegove obitelji. Malo je ljudi koji mogu podnijeti da im se prijeti i grozi upravo u ime onog za što žive 

dušom i tijelom. S današnjeg gledišta to je Luketićevim osporavateljima na sramotu, a njemu na ponos i 

diku.  

Od rudara preko vojnika do dugogodišnjeg predsjednika Hrvatske bratske zajednice Bernard Luketić je 

bio osoba iznimne prosudbe, oštrog uvida u pojave i događaje. Luketića se ne može zamijeniti ali ga se 

može slijediti. To je dobar izbor.  

Obično govori u čast osoba koje su napustile ovaj svijet obiluju frazama. Među Hrvatima takvi sastavci 

često završavaju izrazom „Bila mu laka hrvatska zemlja“. Može li se to reći i osobi koja se rodila, umrla i 

koja je pokopana tisućama kilometara daleko od Hrvatske? Zemlja pripada onima koji za nju žive i koji za 

nju umiru. Pennsylvania je doslovno natopljena znojem, krvlju i suzama hrvatskih radnika, kako bi potom 

dala u prvom redu dobre Amerikance ali i Hrvate. Tako su i ta daleka prostranstva dijelom Hrvatske koja 

se pojavljuje na iznenađujućim mjestima širom ovog planeta.  

Hrvatska i hrvatstvo su dobar izbor, na korist kako novoj američkoj domovini tako i starome kraju. Ta 

poruka dobrog izbora odzvanja u slučaju Bernarda Luketića i s on strane groba. Nemojmo je zaboraviti.  

    


