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154. BRIGADA
HRVATSKE VOJSKE
Ratni put - mirnodopske
slijednice tradicije

Poštovani posjetitelji,
povodom obilježavanja Međunarodnog dana
arhiva, a na poticaj Hrvatskog arhivskog društva
Državni arhiv u Pazinu se i ove godine priključio
mreži državnih arhiva Hrvatske kroz tematsku
okosnicu Hrvatski arhivi u Domovinskom ratu,
a povezanu s ovogodišnjim obilježavanjem 25.
godišnjice početka agresije na Hrvatsku i obrambenog Domovinskog rata. Gostujućom izložbom
o 154. brigadi hrvatske vojske, želimo potaknuti
građane da donesu i predaju gradivo javnog ili
privatnog karaktera o Domovinskom ratu Državnom arhivu u Pazinu. Radi se o važnom segmentu memorije o Domovinskom ratu sadržane u
gradivu koje je još uvijek vrlo disperzirano i nepoznato, a prijeti mu zagubljenje i uništenje.
Sama ideja o obilježavanju Međunarodnog
dana arhiva pokrenuta je iz Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA – International Council on
Archives). Radi se o međunarodnoj strukovnoj
neprofitnoj udruzi svjetske arhivske zajednice,
koja je posvetila svoje djelovanje promicanju, čuvanju, zaštiti i korištenju svjetske arhivske baštine.

Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva
rodila se početkom ovog stoljeća. Na Kongresu
arhivista u Beču 2004. godine sudionici su usvojili rezoluciju o osnivanju Međunarodnog dana
arhiva koji bi se održavao svake godine 9. lipnja,
na dan osnutka ICA-e. Prošlo je još nekoliko godina, prije nego je 9. lipnja 2008. prvi puta obilježen. Hrvatska arhivska zajednica priključila se
obilježavanju 2009. godine, želeći time potaknuti
i razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao
spomeničkom blagu Hrvatske.
Izložba 154. BRIGADA HRVATSKE VOJSKE
Ratni put - mirnodopske slijednice tradicije, čiji su
autori Livio Lanča, Marija Ivetić i Josip Šiklić, prikazuje sudjelovanje Istrana u Domovinskom ratu
kroz muzejsku građu, ali i gradiva čijeg su mahom
tvorci pripadnici spomenute brigade (dokumentarne fotografije). Raduje nas što ovom prilikom
široj javnosti možemo ponuditi Arhiv kao mjesto
sjećanja na događaje iz naše slavne prošlosti tih
dramatičnih ranih 90-ih godina 20. st.
Elvis Orbanić, viši arhivist
Ravnatelj DAPA

IZLOŽBA
154. BRIGADA HRVATSKE VOJSKE
Ratni put - mirnodopske slijednice tradicije
Izložba dokumentarnih fotografija, ratnog znakovlja te dijela vojne opreme, pod nazivom 154. brigada Hrvatske vojske, podnaslova Ratni put–mirnodopske slijednice tradicije, organizirana je u povodu
obilježavanja 25. obljetnice ustroja 154. brigade
HV. Namjera izložbe je otrgnuti od zaborava i prikazati ratni put 154. brigade od polaganja svečane
prisege do povratka sudionika Vojno-redarstvene
operacije (VRO) Oluje u Istru. Izložene dokumentarne fotografije, čiji su autori uglavnom pripadnici
postrojbe kronološki prikazuju ratni put, svakodnevni život i aktivnosti branitelja na ličkoj bojišnici,
a obogaćene su informativnim zemljovidima, koji
zorno prikazuju područja na kojima su pripadnici
postrojbe bili na braniku Domovine.
Kao kruna Domovinskog rata, VRO Oluja zauzima posebno poglavlje, a prikazuje mobilizaciju i
odlazak postrojbe, razmještaj i dinamiku u oslobađanju okupiranih dijelova Republike Hrvatske, te
povratak i veličanstveni doček u Istru.
Ovom izložbom sjećamo se doprinosa sadašnjih generacija u Domovinskom ratu kojim je
ostvarena vjekovna težnja naših predaka za vlastitom državom čime se ujedno dobilo epilog onom
čemu se u Istri stoljećima težilo i nastojalo naročito
od doba hrvatskog narodnog preporoda, a što je
kulminiralo priključenjem Istre matici domovini
Hrvatskoj, o čemu su povijesne Odluke donijete
1943., ne slučajno, u Pazinu.
Bez dvojbe ove fotografije ostati će ne samo kao
osobit memento domovinskog rata, već i kao osebujna interpretacija na obranu prisiljene i na otpor
stasale Hrvatske. Da duh Istre nije zamro ni na prvim crtama bojišnice najbolje nam pokazuje ratno
znakovlje pojedinih postrojbi brigada i logistike.
Iz nukleusa 3. bojne 119. br. HV, temeljem organizacijsko formacijske zapovjedi od 17. studenoga 1991. godine, u Pazinu je ustrojena, 1. prosinca
1991. godine 154. brigada HV. Brigada je bila sastavljena od vojnih obveznika s područja Bujštine,
Buzeštine, Labinštine, Pazinštine, područja Pore-

štine i Umaga te organizirana u tri borbene bojne,
postrojbe borbene potpore, pristožerne postrojbe
i postrojba logistike. Pojedine bojne bile su naizmjenično angažirane od 1992. do 1995. na Ličkoj
bojišnici, na području Ramljana, Perušića i Drenova
Klanca. U ljetnim mjesecima 1994. godine ukidaju
se samostalne domobranske satnije Poreč, Pazin,
Labin, Rovinj, Buzet i Samostalna domobranska
bojna Buje, a u materijalnom i ljudskom smislu
stavljaju se u sljedništvo 154. brigade HV, koja se
istovremeno preustrojava u 154. domobransku
pukovniju. Brigada je u cijelosti sudjelovala u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja od 2. kolovoza
1995. U njoj je poginuo Stipan Liović. Poslije toga
prešla je na mirnodopske aktivnosti, te je kao takva
djelovala do njenog potpunog gašenja 31. prosinca
2004. godine.
Brigadom i njezinim pravnim slijednicama zapovijedali su Ivan Mužina, Milorad Alić, Dragutin
Dika, Ivica Devčić i Mirko Vuković.
U skladu s podnaslovom Ratni put – mirnodopske slijednice tradicije istaknimo da danas Udruga
Hrvatskih branitelja Domovinskog rata – 154. iz
Umaga, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – ogranak Poreč, te Udruga hrvatskih
branitelja domovinskog rata – Pazinštine njeguju
tradiciju njezinog ratnog puta čemu je posvećeno
zadnje poglavlje ove izložbe.
Autor izložbe su Livio Lanča, Marija Ivetić i Josip
Šiklić. Autor likovnog postava je David Ivić. Izložbu
su organizirale Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata proizašle iz 154. br HV, a realizirala ju je
UHBDR - Pazinštine i Muzej grada Pazina.
Izložbu posvećujemo svim braniteljima i njihovim obiteljima, pripadniku Brigade Stipanu Lioviću, koji je dao svoj život za Domovinu, a budućim
mladim naraštajima ostavljamo u nasljeđe vrijedan
dokument nedavne hrvatske povijesti u kojoj je
stvorena samostalna Republika Hrvatska.
U Pazinu, 31. svibnja 2016.			
Josip Šiklić, prof.

