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Mлађим генерацијама Книњана сигурно није позната чињеница да је „највећи син
југословенских народа и народности&quot; Јосип Броз Тито посјетио и њихов град. То се
догодило 21. априла 1954. године приликом Титовог повратка из службене посјете
Турској. Након свечаног дочека у Сплиту, Тито је наставио пут према Книну. Воз је ушао
у станицу у 11.30 часова, а станица је одјекивала од дуготрајних и бурних поклика, и
скоро сваки прозор на книнским кућама био је украшен или заставама или тканим
прегачама, шареницама и цвећем.

У име народа који се скупио да види и дочека предсједника, добродошлицу му је
пожелио секретар Среског народног одбора Стево Вукадин. Након кратког разгледања
града и старе тврђаве, Јосипу Брозу Титу је приређен свечани ручак у Дому
југословенске народне армије. Након здравица у његову част, Тито се обратио
присутнима сљедећим говором –

Другови и другарице,

Хтјео бих најприје да се захвалим на здравицама које су овдје изрекли генерал Клеут и
предсједник Котарског одбора. Ја сам већ неколико пута обећао да ћу једног дана доћи
овдје да вас видим и с вама поразговарам, али досад нисам у томе успјео. Иако сам
често пролазио кроз Книни и увијек био лијепо дочекан, морам да кажем да сам дубоко
дирнут пријемом на који смо моји сарадници и ја данас овдје наишли и топлином коју је
народ показао према нама. Ми смо, другови и другарице, ишли на један пут који је био
потребан ради даљег учвршћивања од односа између пријатељске Турске и нас, између
нас и двије балканске земље, од којих ћемо једну још посјетити. Те посјете и тај
непосредни додир потребни су да би се спријечили планови оних који су хтјели да нас
подјарме и изолирају од читавог свијета. Ми смо ту изолацију и тај обруч разбијали карику
по карику, разбили смо их и пришли стварању пријатељских и савезних веза овдје, на
Балкану, гдје је најактуелније и најбитније да земље међусобом живе у пријатељским и
братским односима. Ми смо видјели да у турском народу заиста имамо свог пријатеља и
савезника, а у турској армији снажног војног савезника. (Клицање – &quot;Живјела
пријатељска Турска!&quot;)

Војницима и државницима није потребно много да би видјели вриједност свог
савезника; ми смо видјели пуну вриједност турске армије, која је заиста на висини. Морам
да кажем да оно што смо ми учинили у Турској представља један снажан камен темељац
за стабилизацију мира у овом дијелу свијета и велики допринос учвршћењу мира у свијету

1/2

Посјетa Јосипа Броза Тита – Книну
Aутор текста Slaven Čolović
уторак, 28 децембар 2010 22:28 - Последње ажурирано субота, 03 децембар 2011 22:08

уопће, да овдје ове мање шансе има за било какву агресију. Јасно је да оном малом броју
људи који вјечито муте и гледају своје себичне личне циљеве то није право и они нису
задовољни што углед Југославије сваким даном све више расте, иако он расте зато што
наша земља чини огромне напоре да би што више допринијела очувању мира у свијету.
Али огромна већина човјечанства је за мир, и данас су мир и сарадња међу народима
најважнији, данас је најважније да се људи посвете лијечењу оних рана које им је
задавала велика ратна катастрофа. Ја се поносим, другови и другарице, да иза нас, иза
представника ове земље, сваки пут кад идем ван ње, стоји читав наш народ. Ми ћемо
продужити тај пут и моћи ћемо утолико лакше и завршавати наше задаће, јер видимо да је
оно што радимо мисао и жеља читавог нашег народа. Захваљујем још једанпут народу
книнског краја на овом топлом пријему, јер тај пријем показује како мисле и сви остали
наши људи.

У знак захвалности што је дошао у њихов крај, народ Книнске Крајине даровао је
предсједника Тита народном ношњом. Након поздрава Тито је наставио пут за Загреб.
То је била прва и посљедња званична посјета Јосипа Броза Книну, ако изузмемо његова
честа пропутовања кроз тај мали далматински град.
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