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Često smo ostajali zatečeni spoznajom o nacionalnom porijeklu pojedinih znamenitih ljudi jer
njihovo porijeklo "nije bilo u skladu sa našim očekivanjima". Razlog tome znale su biti
predrasude ili "uvriježeno mišljenje", neki puta neupućenost ili nezainteresiranost za neko
područje ljudskog djelovanja, a neki puta taj atribut sa više ili manje namjere nije niti bio istican
ili je ta osoba jednostavno uvrštena u korpus nacije u čijem je većinskom krugu djelovala ili
prostora odakle je potjecala.

Bez obzira o kojim razlozima se radi, Srbi u Hrvatskoj su razmjerno manje poznavali život i rad
svojih znamenitih ljudi, nego što je to općenito slučaj. Tu svakako treba izdvojiti nekoliko svjetski
priznatih ljudi, npr. Nikolu Teslu...., uz čije ime je nacionalna pripadnost gotovo uvijek bila
isticana.

Stoga je ova knjiga Filipa Škiljana zaista dobrodošla da na nivou općih informacija o životu i
radu tih ljudi popuni tu prazninu, kao i da usmjeri sve one koji o njima žele saznati više.

Činjenica da je jedan manji dio "politički" podijeljenog naroda dao toliko i takvih znamenitih ljudi
u raznim područjima ljudskog djelovanja može nas učiniti ponosnima. Kao što u predgovoru
knjige za njih kaže Milorad Pupovac: "Za Srbe u Hrvatskoj oni su važna mjesta identiteta i
važna uporišta za njihovu integraciju u hrvatsko društvo. Upoznavanje ne samo Srba sa
znamenitim Srbima iz Hrvatske već i cijele Hrvatske neophodna je pretpostavka i za to da
imamo drugačiju Hrvatsku, otvorenu za razlike, otvorenu za svoje veličine neovisno o tome koje
su etničke ili vjerske pripadnosti."

Izdavač knjige je Srpsko narodno vijeće, 2009. godine, u malom tiražu od 1000 primjeraka, a u
nadi da ćemo uskoro vidjeti i II dio, ovu knjigu ćemo prenijeti u integralnom tekstu u četiri tjedna
nastavka. Nadamo se da time nećemo povrijediti autorska prava, barem ne u tolikoj mjeri kolika
će biti korist da ovo vrijedno izdanje nađe put do svojih čitalaca.

(Napomena: Po objavi ovog uvodnog teksta, a prije 1. dijela ove knjige, kontaktirali smo
gospodu Filipa Škiljana i Sašu Miloševića, autora i predstavnika izdavača, koji su se suglasili sa
našom namjerom i odobrili da na našem site-u objavimo ovu knjigu. Koristimo priliku da im se
zahvalimo.)
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