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Padom Bosanskog Kraljevstva 1463. godine i teškim porazom hrvatske vojske na Krbavskom
polju 1493. godine počinje razdoblje trajne nesigurnosti i obrambenih ratova za povijesnu
opstojnost Hrvatskoga Kraljevstva. Više od dva stoljeća ogromni napori hrvatskoga plemstva i
hrvatskoga naroda bili su usmjereni i okrenuti problemu ratne i egzistencijalne ugroženosti.
Kako očuvati zemlju i narod, pitanje je iz tih vremena, na koje nas u svom istraživanju upućuje
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povjesničar dr. Milan Kruhek.[1] Na tom su se pitanju tijekom cijelog 16. i 17. stoljeća susretali
pojedinačni interesi plemstva i zajednička državna politika koju je vodio Hrvatski sabor. U
krvavom 16. stoljeću i gotovo neprekidnim ratovima s Turcima, Hrvatska se borila za goli
opstanak i preživljavanje. Brojnim poznatim i manje poznatim junaštvima i nesebičnim djelima
ostaci ostataka nekad slavnog Hrvatskoga kraljevstva jedva su očuvani od silovitih naleta
turskih osvajača, posebice zahvaljujući besprimjernom junaštvu hrvatske plemićke obitelji
Zrinskih te oko njih okupljenih hrvatskih vojnika i težaka.
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  U to se vrijeme Hrvatska branila u Pounju, koje je bilo štit Hrvatskog Kraljevstva. Zbog stalnihprodora turskih četa u unutrašnjost, bitke se ponekad odvijaju i na obalama Kupe i Korane. Iz tihvremena u hrvatskom povijesnom pamćenju ostaje također i turska opsada Sigeta, jer se i tamobranila Hrvatska. Posebno je značajan nadnevak 7. rujna 1566. kad je Nikola IV. Zrinski,poznatiji kao Nikola Šubić Zrinski, s posljednjim preostalim braniteljima, većinom Hrvata,pokušao proboj iz grada Sigeta. Cijeli život bio je neustrašivi branitelj od osmansko-turskenajezde te je tako i završio svoj junački život. Opravdano je zaslužio počasno mjesto u hrvatskojjunačkoj povijesti. Nažalost, danas ga više od rodne mu Hrvatske, slave u Mađarskoj, a čak gaposebno štuju u dalekom Japanu.[2]  Nikola Šubić Zrinski rođen je u Pounju, u gradu Zrinu na obroncima Zrinske gore najvjerojatnije1506.g. Grad-utvrda Zrin prvi puta se spominje u 13. stoljeću, a od 1347. godine u posjedu jeplemićke obitelji Šubića. koji po gradu uzimaju ime Zrinski. Ostaje prešućeno da je desetakgodina poslije smrti Nikole Šubića Zrinskog utvrda Gvozdansko u Hrvatskoj doživjela joštragičniju sudbinu Sigeta. Na žalost ta je povijesna činjenica posve zapostavljena u hrvatskomsjećanj  Grad-utvrda Gvozdansko spominje se prvi puta 1488. godine, [3] a izgradili su ga knezoviobitelji Zrinski za potrebe zaštite rudnika srebra i olova. Ti strateški metali iz gvozdanskihrudnika bili su na najbolji način korišteni za gospodarski uspon knezova Zrinskih, ali i zadugogodišnju uspješnu obranu njihovih posjeda u Pounju. Od srebra je Nikola III. Zrinskizapočeo, a njegov sin Nikola Šubić Zrinski nastavio, kovati srebrni novac. Kada je točnoosnovana kovnica novca u Gvozdanskom nije poznato, no prvi pisani trag potječe iz 1525.godine.[4] U Gvozdanskom je bila uređena kovnica s javnim kraljevskim nadzorom nademisijom novca, osigurana je primjerena uprava i organizacija te potrebna stručnost isigurnost.[5] Iz te kovnice potječu izuzetni primjerci denara, groša, a posebno talira. Upravotaliri privlače pozornost, jer su ljepotom dojmljivi zbog kakvoće umjetničkog likovnog rješenja.Pravo su remek djelo vještih gravera kalupa.[6] Kako bi rudnici radili, kako bi se iz rudeproizvodilo srebro i olovo, kako bi se zatim kovao novac, bila je potrebna snažna i stručnaopremljenost. Pored srebra, posebno je vađenje olova imalo svoju stratešku i gospodarskuvrijednost. Rudarski su majstori bili posebno traženi, pa su stigli kao hrvatski rudari iz Bosne, izJapraga, današnje Ljubije i okolice. U to vrijeme zbog logistike takve metalne proizvodnjesigurno se oko Gvozdanskog snažno razvijao i život hrvatskih seljaka i težaka.  
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  Danas u Arheološkom muzeju u Zagrebu postoji samo nekoliko primjeraka zrinskog novca, dokse puno veće količine novaca iz kovnice Gvozdansko mogu naći u muzejima Budimpešte, Bečai drugdje po Europi. Kako to? To je objašnjivo time što su knezovi Zrinski svojim novcem branilisvoje posjede, a time i Hrvatsko Kraljevstvo. Postoje razni pisani tragovi koji ukazuju da suZrinski pisma zamolbe za pomoć slali na sve strane u tadašnjoj Europi,[7] zbog traženjazdružene i snažnije obrane od Turaka. No potreba pomoći nije shvaćena, pa je ostala jadna ikukavna. U toj situaciji logično je da su Zrinski sami koliko su god mogli financirali obranu. Očitosu nabavljali oružje i vojnu opremu svojim novcem u Europi. Tako su iz gvozdanskih rudnika ikovnice uzdržavali opremu i vojsku Hrvatskog Kraljevstva.[8]  
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  Grad Gvozdansko najprije je pokušao osvojiti Malkoč-beg godine 1561. i to dva puta. Najvećaopasnost prijetila je 1566. kada su Turci osvojili Novigrad Zrinski, današnji Dvor. Zatim naGvozdansko dva puta navaljuje Ferhad-beg Sokolović i to godine 1574. i 1576. Junačkaposada, uz pomoć hrvatske banske vojske, odbila je sve te napadaje.[9] Ponovno Ferhad-beg,3. listopada 1577. započinje treći napad na Gvozdansko. Pod gradom je ostavio manji diosnaga samo zbog pasivne opsade, zatim se povukao u Novigrad gdje je popravio most prekoUne, kako bi preko njega dovukao teško topništvo za napade na utvrđene gradove Zrinskih.Potom je skrenuo do grada Zrina, te ga nakon kratke opsade i osvojio. Oko Božića 1577.Ferhad-beg se vratio pod Gvozdansko s velikom vojskom od 5.000[10] do 10.000[11] turskihnapadača i vlaških martoloza te ga opkolio sa svih strana. U gradu se našlo tada tristotinjakbranitelja, većinom rudara i nešto stalnih stražara. Obranom su zapovijedali četiri hrabrakapetana: Damjan Doktorović, Juraj Gvozdanović, Nikola Ožegović i Andrija Stipšić.[12] Ugradu je bilo premalo hrane i vode, a i baruta, jer je grad bio posljednji puta opskrbljen još ukolovozu, te se nije uspio dovoljno dobro pripremiti za zimu. Stoga je u gradu zavladala glad ižeđ, a ponestalo je i ogrijeva, a zima je bila vrlo hladna. Posada grada je unatoč svimteškoćama odbijala sve ponude za predaju.  
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  Na Božić 25. prosinca 1577. Ferhad-beg ponovno je ponudio braniteljima Gvozdanskogpredaju, koju su hrabri branitelji odbili. Posada grada je 9. siječnja 1578. ostala sasvim bezhrane, a Ferhad-beg je još jednom pozvao posadu na predaju, nudeći im nesmetani prolaz doslobodnog dijela Hrvatske. Očekujući dolazak u pomoć kraljevske vojske branitelji su zbog svoječasti ponosno odbili taj način izdaje.[13] Tada je bijesni Ferhad-beg u sljedeća tri danaorganizirao tri velika juriša kojima je pokušao zauzeti Gvozdansko, no bezuspješno. Sve jurišeposada Gvozdanskog izmučena glađu i hladnoćom odbila je očajničkim i nadljudskim naporima.Nakon tri dana žestokih borbi na životu je ostalo još samo tridesetak branitelja, koji su bilipraktički bez streljiva. Tijekom noći 12. na 13. siječnja 1578. ugasile su se sve vatre u gradu.Ujutro kad su Turci krenuli u napad nije se oglasila ni jedna puška, pa su bez ikakva otporaprovalili vrata tvrđave, ušli u grad i ostali zatečeni strahovitim prizorom. Svi su branitelji bili nasvojim položajima smrznuti i mrtvi, a u gradu nije bilo ni hrane, ni vode, ni streljiva, ni ogrjeva.Ovim prizorom bio je iznenađen i sam Ferhad-beg kojega je zadivila hrabrost branitelja grada.Oni su radije izginuli od gladi i hladnoće nego se predali. Poštujući njihovo junaštvo, zapovjedioje da se pronađe i dovede svećenik kako bi ih se pokopalo po kršćanskom obredu (Laszowski1912.).[14] Očito je to bila najveća počast koju je turski osvajač mogao i želio dati mrtvimbraniteljima Gvozdanskog. U osvajanju Gvozdanskog sudjelovali su članovi novigradske turskeposade i vlaški martirolozi, a novski Ahmed-aga Veletanlić imenovan je za turskog kapetanagvozdanske kapetanije. Njegova pisma svjedoče o događajima iz tog vremena.[15]  Iz biblijskih vremena u svjetskoj ratnoj povijesti poznata je tragedija židovske utvrde Massada.Tragedija teksaškog Alamoa istoznačnica je najveće vojničke hrabrosti, dragovoljnog žrtvovanjaza domovinu i junačkog otpora do posljednjeg čovjeka. To je junaštvo najpoznatije zbog filmskihprikaza i dobro je poznato i među Hrvatima. Međutim, tragičan je paradoks da u hrvatskojpovijesti ostaje nepoznat još blistaviji primjer junaštva, obrane na život i smrt od žestokogneprijatelja, od gladi i hladnoće, kada je 13. siječnja 1578. do posljednjega čovjeka izginulaobrana tvrđave Gvozdansko. Branitelji su imali ponudu za preživjeti, no nisu željeli predati grad,radije su izabrali časnu smrt! Na žalost i sramotu, junačka obrana utvrde Gvozdanskog urbzo seizgubila u prešućivanoj i zatajenoj hrvatskoj prošlosti. Danas o tragediji i junaštvu Gvozdanskogmalo koji Hrvat išta znade.  
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  U školama se ne uči da je hrvatski političar i književnik Ante Tresić Pavičić autor najduljeghrvatskog epa, ikada napisanog, o najviteškijem i najnevjerojatnijem djelu u povijestičovječanstva.[16] Nakon tri godine rada, od 1937. do 1940. ostvario je svoje životno i povijesnodjelo, hrvatski ep Gvozdansko sastavljen od 21 406 rimovanih deseteraca u 32 pjevanja. Usvom predgovoru autor navodi kako ne poznaje u povijesti čovječanstva uzvišenijeg primjeravršenja dužnosti prema Bogu, prirodi i djedovini od onoga na Gvozdanskom. Ističe činjenicu dase hrvatski velikaši i plemići, osim vrlo rijetkih iznimaka, nisu iseljavali da izmaknu navalnombarbarstvu, te su uzorno ginuli. Tumači da u Hrvatskoj nije bilo ropstva, seljak je posjedovaosvoju zemlju, a plemićku je obrađivao pod određenim uvjetima. U Banovini je bilo nešto teže, alini tu ropstva nije bilo, a hrvatski plemići su bili obično vrlo humani, dok su najveći silnici biliuljezi sa sjevera. Za vjerovati je da zato jer nisu bili roblje, rudari i težaci Gvozdanskog nisuželjeli predati grad turskim osvajačima. Bez povijesnog ponosa nema narodne svijesti, poručujeu predgovoru[17] autor Ante Tresić Pavičić. Zamisao i radni zanos autora bio je probuditihrvatski narodni ponos. No, ep je objavljen tek nakon šest desetljeća od svog ostvarenja (!),dakle tek 2000. godine. Iako se u epu  pjeva o velikoj tragediji branitelja Gvozdanskog, tovelebno književno djelo ostaje nedovoljno poznato, najvjerojatnije zbog političkih okolnosti kojesu nastupile iste godine kad je knjiga i objavljena.  Školski obrazovni sustav na stari komunistički način oblikuje hrvatsku povijest, ne utvrđujenacionalne prioritete te prešućuje i krivotvori čak i najnoviju povijest Domovinskog obrambenograta. Nezainteresiranost medija, nesavjesnost ministarstava i političara, uzrok su daGvozdansko ostaje sve do danas zatajeno hrvatskoj javnosti. Prema navodima hrvatskihpovjesničara Gvozdansko nikada u svojoj povijesti nije bilo arheološki istraženo. Sveobuhvatnoarheološko istraživanje grada i njegove okoline, kao i pripadajućih rudnika, trebalo bi bitiprioritetni nacionalni interes, jer bi nalazi otkrili puno toga zanimljivog. Potrebitost i korisnosttakvog istraživanja potvrđuju stručnjaci.[18] Poglavito zbog toga jer povijesni izvori ukazuju da jeta zrinska utvrda posebno spomen-mjesto hrvatskog junaštva. Grad svakako treba urediti izaštiti, jer Gvozdansko zaslužuje postati hrvatsko nacionalno i vojno svetište te hodočasničkomjesto sjećanja na smisao i vrijednost žrtve za domovinu.  
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