
Поздравне ријечи г. Вацлава Дворжака, режисера, документаристе, творца 

филма о Косову. 

Драги пријатељи, 

Филм „Отето Косово“ сам снимио током својих посјета Косову и Метохији у годинама од 

2004.-2007. Неке од људи, са којима сам онда разговарао иза камере, на Косову више 

нећете наћи. Нису издржали тај стални страх за живот, немогућност слободног кретања, 

дискриминацију косовско-албанске власти и немоћност међународних мисија, које су им 

наивно обећавале достојанствен живот али за то нису ништа урадиле. Ови људи су били 

приморани да на Косову и Метохији оставе своје шуме, пашњаке, поља и оштећене или 

сасвим уништене куће и имања. Отишли су у централну Србију или некуда у свијет, у 

емиграцију, а ми не можемо да им замјеримо што су оставили Косово и Метохију 

пљачкашким, злочиначким хордама и њиховим газдама из великих сила. 

Али још увијек има Срба ријешених да за стално остану на Косову и Метохији. За мене су 

то стварни хероји данашњег времена. Понекад, кад дођем у окупиране јужносрпске 

провинције, ја се са њима састајем. Они су израз гордога српскога пркоса против сурових 

сила, које се називају „глобализацијом“ и које желе да без остатка овладају нашим 

свијетом. Надам се да ће филм „Отето Косово“, који данас живи на интернету својим 

сопственим животом у многим језичним мутацијама, помоћи и оном, за сада 

заслијепљеном дијелу гледалаца западног свијета, да погледају испод поклопца 

пропагандних празних фраза и виде право лице главних починилаца злочиначког 

разбијања Југославије, то значи организације НАТО, Европске уније, а прије свега САД-а. 

А преда мном је даљи- немали задатак. Желим да завршим већ започети „филм-истину“ о 

босанском рату, о лажи која се зове „Сребренички геноцид“ и о иностраним силама, које 

су одговорне за распад Југославије и крвави конфликт. Никада се не би смјело заборавити, 

шта се догодило у годинама 1991.-1999. на Балкану, у Европи! 

Драги пријатељи у Бањалуци, памтите ваше жртве и мученике, памтите ваше хероје, 

чувајте вашу Републику Српску и чувајте Косово и Метохију за своје потомке. 

Поздрављам Вас и Републику Српску и желим вам много успјеха у вашем раду. 

Вацлав Дворжак       


