
АКТИВИЗАМ_____________________________ 

 

 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКТИВИЗАМ_____________________________ 

 

 2 

 
ЧАСОПИС „АКТИВИЗАМ“ 

 
Драги читаоци, 

 

Пред Вама је први број „Активизма“, часописа за информисање Нације, дизање 

морала и културно уздизање. У некој нормалној средини, ова дефиниција могла би 

се применити на скоро сваки часопис. Данас у Србији, међутим, на киосцима ћете 

наћи безброј часописа који нас дезинформишу, подстичу на неморално понашање 

или нас бомбардују некултуром. У таквим условима сматрали смо за своју 

дужност, да покренемо један управо овакав часопис. И заиста, часопис који имате у 

рукама, није обичан часопис. Ни по тематици, ни по стилу писања, ни по томе ко су 

аутори његових чланака. Бавићемо се широком лепезом делатности: од 

философије, преко културе, историје, науке, политике, војне стратегије, права, 

економије, све до спорта. Али што је најважније од свега тога, ми ћемо из сваке од 

тих делатности извлачити оно што мислимо да највише заслужује да дође до Наше 

публике и што сматрамо да је највише може мотивисати и заинтересовати. Ми 

нисмо експерти нити професори већ само свестрани појединци који из чисте 

љубави према знању сакупљају информације, те у Нашим чланцима нећете наћи 

превише теоретисања и стручне терминологије, али сваку тему које се дотакнемо 

анализираћемо из свих углова и покушаћемо да из ње извучемо закључке који могу 

да буду на корист Нашем читаоцу у свакодневном животу. У нашим редовима 

нећете наћи ни такозвану „политичку коректност“ нити било какво уздржавање од 

излагања чињеница таквих какве оне јесу.  

На крају даћемо и једну напомену, како не би било неспоразума. У Нашим 

чланцима, приметићете да одређени термини нису написани у складу са важећим 

правописом Српског језика, посебно у погледу писања великог слова и неких 

гласовних промена. То нисмо учинили из незнања или некултуре, већ је Наша 

уређивачка политика да одређене врлине и вредности, као што су Нација, 

Отаџбина, Поштење, Храброст, Хуманост, Крв и друге које су у данашњем свету 

превише занемарене, на овај начин посебно истакну, као и име нашег Србског 

народа и државе Србије у свим облицима. 

   

Желимо Вам срећно читање! 
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ИНТЕРВЈУ  29.12.2011.год. у Новом Саду 

Обрад Комазец  
испред организације  НАЦИОНАЛНА 

ПРАВДА 

 
П1: Реците нам нешто о себи . 

Обрад : Ја сам Обрад Комазец . По националности Србин . 

Рођен сам на Удбини У Хрватској. Васпитан сам у 

патријархалној породици . Школовао сам се и одрастао у 

Београду на Звездари . Од 1985. до 95 провео  у Крајини , а 

од тада до данас живим у Новом Саду . 

               

П2: Чиме се сада бавите ? 

Обрад : Да би зарадио бавим се трговином . Обичан посао 

који доноси солидну зараду , ништа спектакуларно . Са 

друге стране бавим се сликањем , и дизајном . Имао сам 

две самосталне изложбе овде у Новом Саду , и једну у 

иностранству (Немачка). 

Пишем књиге . Jедну управо завршавам , зове се: 

,,Приручник  за слободу``. Друга је две трећине готова , 

радни назив јој је: ,,Колико си програмиран``. Књиге су 

филозофске , метафизичке , идеолошке , али се трудим да 

Буду доступне свачијем нивоу схватања. И трећа је збирка 

песама . 

               

П3: Бавите се и политиком. 

Обрад : Да . Већ дуже време . У шали би могао да кажем 

да је то почело још у основној школи када нисам хтео да 

носим црвену мараму. Слали су ме код директора , и звали 

родитеље. Њихов каснији третман према мени, ме је у 

ствари опред елио . У том самом почетку сам био против 

њих, и нејасно одређеног мог непријатеља . Нисам имао 

идеологију . Нисам био за ово , или оно. Мислим да сам 

био трећи, или четврти основне. Не бих сад да причам од 
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тада, па до данас шта се све дешавало , то ћу можда једног 

дана у мемоарима. Сада делујем кроз организацију 

Национална Правда , где сам један од оснивача. 

                

П4: Можете ли нам рећи нешто о тој организацији ? 

Обрад: Национална Правда је организација која има 

неколико циљева. Најважнији је долазак на власт у Србији 

, промена устава, и успостављање национално праведне 

државе . Наш мото је : Ред , Рад , Дисциплина. Наравно пре 

тог корака морамо да постанемо партија и да изађемо на 

изборе. 

              

П5: У ком року мислите то да остварите. 

Обрад: Организација ће да расте , тј партија . Немамо 

довољна новчана средства која би нас погурала напред , 

било по питању пропагандног материјала , било просторија 

за канцеларију , и тд . Међутим имамо добар програм , и 

пожртвовано и одано чланство. Уколико се питање 

односило на промене у држави , онда ће промене у систему 

да трају пола године , или мало више , а излазак из кризе 

ће да траје три до шест година . 

        

П6: Како мислите то да остварите ? 

Обрад :  Моћ сваке државе почива на економији . Из тог 

разлога економија мора да буде под државном контролом . 

Не можемо да пристанемо на потпуно тржишну привреду . 

Ми смо мала економија и за сада недовољно развијена . Са 

оваквим стањем ствари неће ни да буде тог развоја , јер ће 

све да купи страни капитал , и остајемо без ичег . Морају 

да постоје државна предузећа , а нарочито од стратешке 

важности . Дозволиће се постојање приватних предузећа и 

фирми , али одређених делатности , и у одређеном обиму . 

Држава мора да буде одговорна  према свим члановима 

друштва . Свако мора да има право на рад , и држава то 

мора да обезбеди . Уколико држава нема предузећа , онда 
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су све приче млаћење празне сламе , и зависе од добре 

воље капиталиста који су условљени законима који се 

ретко поштују . У држави коју ја видим тај радник мора да 

буде максимално заштићен . Радник је основа економије , а 

породица је основ друштва . Наш правилан однос према 

њима је услов за јаку државу . 

               

П7: Признаћете да ми и данас имамо фирме , и предузећа , 

али већина неуспешно послује . Како ће то да се промени 

кад ви будете водили државу . 

Обрад :  Када већ имате неку производњу , онда морате да 

је подстакнете , и заштитите . Навешћу вам пример : Сваке 

године се понавља исти сценарио . Наш сељак произведе 

нешто , а затим не може да прода по исплативој цени . На 

тај начин држава му завлачи руку у џеп . Узмите за пример 

парадајз који увозимо из Турске , Бугарске , Шпаније , 

Македоније . Нарочито када дође македонски који обара 

цену домаћем . Зашто би ми фаворизовали страну робу . 

Зар је тешко да се стави забрана на увоз парадајза док 

имамо нашег у довољним количинама . На тај начин паре 

иду нашем сељаку , а не у иностранство . Наш сељак 

економски јача , и идуће године поново сеје , и сади , јер 

зна да ће држава да заштити његове интересе . Зашто ми не 

би били извозници парадајза , или бар прерађевина од њега 

, кад имамо богату традицију у томе .Ја чак идем дотле да 

нека задруга из рецимо Лесковца може да назове 

представника владе и да тражи обуставу увоза неког 

производа , јер га они имају у великим количинама , и да 

то треба да се решава у ходу, на пример да се повећа 

царина , или да се привремено обустави увоз  . Очекујем 

такву повезаност и информисаност . Влада као сервис , и 

тим стручњака који раде за опште добро . Ово важи за 

било који производ , или полупроизвод , и сл . Ово је 

најједноставнији начин . 
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П8: Којим законом ћете да предвидите сва та тржишна 

кретања . 

Обрад : Ви не можете да донесете закон који ће да важи  

пет година и који ће да предвиди сва тржишна кретања . 

Закон мора да дозволи да се делује по виђеном стању на 

терену , и да се брзо реагује на промене и дешавања на 

тржишту . 

Поред ствари које сам говорио о заштити домађег 

произвођача и производа , овде се види и да држава мора 

да буде добар трговац . Није тешко да се нађу бољи 

трговци од ових које данас имамо . Ја инсистирам на 

стручњацима , и луцидним младим људима . Страначка 

припадност као подобност за неко руководеће место ће да 

буде искључена .  

 

П9: Увоз , извоз ... 

Обрад : Увоз само шта се мора , а све шта се може, треба 

да се прави код нас. Индустрија и рударство су нам 

засновани на продаји руда, и полупроизвода . Многе 

производе немамо у домаћој производњи . Та производња 

мора да се обнови у новим државним предузећима , и да се 

запосле стотине хиљада незапослених . Конкретно : 

производи који спадају у белу технику , алати , машине , 

мотори , затим Српски Мотор Скутер , бицикли , телефони 

, компјутери , пумпе , камиони , агрегати , мини домаће 

хидро централе , ветрењаче , намештај , одевни предмети , 

све , све . Поменуо сам и неке производе које имамо , али 

може то много боље . Много пута чујете да ни једна 

држава не може да има све производе , и да опстане сама . 

То је само делимично тачно . Ево вам пример : Није 

проблем да се направе станови . После тога треба да се 

опреме . Ја вам гарантујем да смо способни да тај задатак 

обавимо у потпуности и са домаћом производњом . Од 

подова , прозора , намештаја , до веш машине , телевизора , 

и тд . Морамо да имамо Српски производ , он мора да буде 
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квалитетан , и да буде синоним за квалитет . На тај начин 

можемо да постанемо извозници .Ми имамо људе који су 

способни за то . Мислим на целу нацију . Сви морају да 

буду укључени на рад у том циљу . Па ми имамо и 

традиционално добру текстилну индустрију која је у кризи 

и због између осталог најезде безвредне и неквалитетне 

кинеске робе. Можемо да имамо заокружену понуду 

већине производа  потребних за нормалан живот , па и за 

стандарде изнад тога. Нема разлога за толики увоз и 

фаворизовање страних роба . 

               

П10: Поменули сте радна места за стотине хиљада 

незапослених. Колико је то реално ?  

Обрад : Ја сам вам малопре набројао један број производа 

који би требало да се раде код нас . Објаснићу вам на 

примеру који ми се највише свиђа: Српски Мотор Скутер . 

У фабрици која ће да заокружи производњу овог скутера 

може да се запосли шта директно , а шта посредно пет до 

двадесет хиљада радника . Тај скутер замишљам као наш 

бренд за извоз . Српски дизајн , и квалитет . Видим да сте 

одмах помислили на несрећни Југо , али он је производ 

једне пропале економије , и јавашлука . Бићемо 

препознатљиви по квалитету , прецизности , и нашем 

специфичном дизајну . Замислите немачку прецизност , 

јапански квалитет , и италијански дизајн , и од сутра 

синоним за све те ствари треба да буде Србија . 

Да се не удаљавам од питања . Имаћемо десетине таквих 

фабрика за све оне набројане производе , и то помножите 

са бројем запослених у фабрици скутера , и преполовили 

смо незапосленост.  

 

П11: Значи сви ће на крају да буду запослени . 

Обрад : Буквално сви . Само требаће нам нешто више од 

три године да је преполовимо . Да појасним , ја мислим на 

запосленост свих , значи и инвалиди , и труднице , и 
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пензионери . На пример : инвалиди ће да имају апсолутни 

приоритет у запошљавању у канцеларијским пословима у 

државној управи . Свако може да буде користан . Уосталом 

данас постоји много места где се више цене умне 

способности ,него физичке . Значи : Нема радно 

неспособних ! За сваког ће да се нађе радно место и место 

у друштву .  

 

П12: Где су по вама грешиле предходне владе по овим 

питањима? 

Обрад : Како  су они мислили да направе радна места , 

уколико су уопште мислили, са распродајом 

профитабилних фабрика , или либерализацијом увоза ? Па 

то су глупости . Те ствари су катализатори незапослености 

. Кад продате фабрику , и радницима дате отпремнине , тј 

другим речима их отерате у п.м. Кад дозволите увоз свега 

и свачега , онда уништавате домаћу економију . Интересује 

ме да ли су ти експерти и доктори економије били свесни 

тога . Пре ће да буде да су купили диплому на бувљаку , 

или су лопине . Многа предузећа су обезвредили , а затим 

купили за симболичне паре . Приватизација која је 

извршена није ништа друго него пљачка целе нације . 

Значи грешке су у неспособности , крађи , немару , 

јавашлуку. 

 

П13: ММФ је више пута постављао услове којима су 

уцењивали нашу владу . 

Обрад: Ах , јадна влада. Ја лично се не слажем са многим 

одлукама ММФ-а, али нису сваки пут уцењивали . На 

пример : њихов савет да се смањи број запослених у 

државној управи је веома добар , али влада неће да прави 

непопуларне потезе . Дражи им је било какав опстанак на 

власти , од било каквог ризика спојеног са повлачењем 

таквих потеза . Сваки месец се за плате запослених у тој 
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управи даје неколико десетина милиона евра више , него 

што би требало. 

 

 

П14: Шта би ви урадили , има ли решења ? 

Обрад : Замислите да се сваки месец са тим новцем 

направи по једна фабрика. Ја би отпустио вишак 

запослених . Једну трећину . Бирократија некад спречава 

раст и развој државе , једе је изнутра , и сама је себи сврха 

. Када се то деси , онда мора да се сече . Термити једу брод 

, и на крају сви тону са њим на дно . Ја нећу то да дозволим 

, уколико будем у позицији да мењам ствари . Са друге 

стране  ту је и решење :  Све десетине милиона евра који 

би били подељени на плате , биће уложени у градњу 

фабрика , укратко инвестиције , и отпуштени ће да имају 

приоритет у запошљавању на тим новим радним местима , 

и уколико је потребно преквалификацији . Биће болно , али 

ће и да прође , и биће боље . Када би се овако наставило , 

онда би вечно полако пропадали , и никад не би било боље.  

 

П15: Ко би онда обрадио све оне формуларе и обрасце ? 

Обрад : Па оставили би довољно особља за тај задатак , а 

и шта се тиче формулара , има их превише . Било би 

идеално да све може да се обави са једним формуларом , 

или можда чак без формулара , већ усмено уз вашу 

идентификацију , и кратак разговор са оспособљеним 

радником на шалтеру , и са компјутером повезаним и 

умреженим у централну базу . 

 

П16: Да ли је улазак у европску унију решење за наше 

проблеме ? 

Обрад : Да . Они нас једва чекају тамо , и жељни су 

решавања туђих проблема. Трче да вам поклоне милијарде 

евра које не мора да се врате . Поштују вашу независност , 

и то су све историјски пријатељске земље , као и 
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пријатељски НАТО пакт . Европска унија је будалаштина . 

Не могу  да одобрим то срљање у ропство , и давање свега 

нашег на тањиру . Нису успели да нас победе вековном 

борбом , а сада су вас убедили да је то једина алтернатива . 

Ми треба да се окренемо себи , да ојачамо државу , 

можемо и да направимо уговоре са том унијом , али нисмо 

упућени на неку федерацију са њима , ни културно , ни 

историјски . 

Европска унија је трула кулминација западног 

капитализма. Они не треба да нам буду узор , ни путоказ . 

Више сам наклоњен неком савезу са Русијом иако је више 

пута показала маћехински однос према Србији .  

 

П17: Да ли на тај начин остајемо без иностраних 

инвестиција ? 

Обрад : Не знам да ли имамо исту терминологију . Под 

инвестицијама не подразумевам продају наших фабрика . 

Многи желе то тако да представе . Хвале се како су добили 

милијарду – две евра за продају фабрика . Против сам 

продаје , али кад би се те паре уложиле у производњу , 

онда не би било толико страшно , међутим кад та средства 

оду на делење плата , и одржавање привида социјалног 

мира онда је то катастрофа . Па ови на власти и да добију 

100 милијарди не би урадили ништа . То је екипа пропасти.  

 

П18: Када би ви добили 100 милијарди евра , како би их 

расподелили ? 

Обрад : Нема расподеле , све иде у градњу фабрика и 

инфраструктуре . Једино би један део морао да се уложи у 

војску.  

 

П19: Како видите војску ? 

Обрад : Уколико се питање односи на садашње стање, 

онда је одговор: Катастрофа. Рећи ћу вам како треба да 

буде . Сви треба да служе војни рок . Он треба да траје 
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најмање три месеца. Није обавезан , али ко га не одслужи 

нема право гласа .  

 

П20: Како мислите нема право гласа ?  

Обрад :  Право гласа у држави коју замишљам као идеалну 

имају особе које су испуниле следеће услове : Завршена 

најмање основна школа , одслужен војни рок , напуњених 

19 година . На овај начин је извршена селекција . Како ви 

мислите да неко ко нема бар основну школу разуме опције 

за које треба да гласа , ко је тај који неће да служи војни 

рок , а хоће да својим гласом одлучује о судбини државе , 

и њеном даљем путу . Овај демократски начин , који није 

селективан је и довео до тога да људи који не мисле својом 

главом гласају за ове који су нас упропастили . Ја сам вам 

овде дао минимум за стицање права гласа , и на крају кад 

неко испуни те услове онда полаже испит за стицање права 

гласа , и тада му се свечано уручује уверење о праву гласа , 

и обавештење о свим правима које из тога произилазе . На 

овај начин нико није дискриминисан , јер и они који немају 

право гласа су заштићени законом , али су као 

некомпетентни лишени права да одлучују. 

                

П21: Ви тиме нарушавате право једнакости . 

Обрад : Не. Ја сматрам да је на овај начин свима дата 

могућност да буду једнаки- Лично мислим да нису сви 

једнаки , и да не треба да буду . Када би то било тако , ви 

би могли да ожените прву жену на улици, јер су по вама 

све исте , али признаћете да се бирање врши по низу 

критеријума , тако да непожељни партнери отпадају . Ви 

ми реците да су све јабуке једнаке , а ја ћу да вам кажем да 

се оне разликују по квалитету , боји , калибражи , и да 

свака има своју вредност ...  Хајде да се вратимо на питање 

о војсци . 

 

П22: Само изволите  
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Обрад : Свима ће да буде омогућено да служе војни рок . 

Није проблем ни ако је у питању инвалид . Њима ће да 

буде омогућено цивилно служење . Циљ је да сви буду 

оспособљени за одређене активности у одбрани . Војска ће 

да буде професионална . Официри ће да буду патриоте , а 

не изабрани као подобни по мишљењу партија на власти . 

Често чујете приче како је Српски сељак победио ову , или 

ону силу , и како ће опет . Да , али која је цена плаћена . Па 

само у првом светском рату смо изгубили 60% мушког 

становништва . Нема шта више сељак да ратује , има да 

ратује војник који је оспособљен, обучен , и опремљен да 

изврши сваки задатак . Имамо домаћу производњу 

квалитетног наоружања које и радимо за извоз . То је 

позитивно и мора да се подстакне . НАТО стандарди који 

су уведени су издајнички , и треба да се мењају . Зашто би 

ви калибар муниције за ваше наоружање базирали на 

стандардима традиционалних ваших непријатеља , а не на 

стандардима пријатељских и братских земаља , које би 

могле у случају рата да вам пошаљу помоћ у 

компатибилној врсти оружја , или муниције . Шта се тиче 

сврставања , Србија треба да буде неутрална , или да се 

укључи у неки савез са Русијом . Подржавам и изградњу 

руских база и ракетног штита у Србији . Такође треба да 

имамо јаку војску која ће да буде гаранција наше 

независности , и одвраћања од агресије. Приоритет дајем 

високо технолошком наоружању , и рачунам у великој 

мери на наше стручњаке и проналазаче , и сарадњу са 

руским војним заводом . Некада је била част да будеш 

војник , или официр . То ће да буде поново .  

 

П23: Да ли можемо да очекујемо војне параде ? 

Обрад : Да . Треба да буде војна  , а не парада срама . 

Непријатељи ове земље су преокренули вредности . 

Уместо параде војске , ви имате параду педера и 

наркомана . Патриоте и родољубе називају хулиганима и 
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терористима . Томе мора да се стане на крај . Имате 

најновији пример у Новом Саду где су разне НВО 

(невладине организације) уз подршку сепаратистичких 

организација заузеле највећу касарну , а није 

интервенисала ни војска , ни полиција . У тој касарни се 

сада наводно налазе уметници , и они праве уметничке 

манифестације . Поводом тога само ћу да кажем да је 

имовина војске Србије светиња , као и било чија друга , и 

да је провала , и запоседање таквих објеката кривично дело 

кажњиво по закону . По спремности да се овај закон 

спроведе у дело се види и приврженост власти овим 

криминалцима . 

 

П24: Школство , здравство , ... 

Обрад : Сви који имају право гласа ће да имају и 

бесплатну здравствену заштиту, као и њихова деца . То 

важи и за школовање. Осталима ће да буде омогућено да 

плате . Ево још неколико најава промена у школству : 

тешке торбе постају прошлост , књиге нису обавезне , већ 

ће моћи да се купе дигитални дискови са прописаним 

наставним садржајима . Замислите растерећење кућног 

буџета уколико не морате да купујете књиге , и да узимате 

кредит за то .Цд са градивом ће да буде много јефтинији 

.Основно школовање више неће да буде обавезно. 

Намргођени наставници ће да буду избачени из система 

образовања , у школама не треба да се улива 

страхопоштовање , и да се фаворизује подобност , и 

лицемерство , већ првенствено да се полазници науче 

размишљању , а затим и градиву . У деци треба да се буди 

истраживачки дух , и способност размишљања , и 

закључивања . Данашње школовање је тешко , гломазно , и 

оптерећује непотребним градивом . Потребна је реформа 

школства и примена најновијих техничких достигнућа у 

едукацији . Ићи ће се ка специјализацији у одређеном 

занимању одмах после основне школе ...  
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П25: ... здравство ... 

Обрад : Већ сам рекао у оној реченици , и не би се много 

освртао на ту област сада због специфичности теме . 

Желим да завршим ово за школство . Градиво  које се учи 

из неких предмета треба да буде преиспитано из темеља . 

Ово се најмање односи на природне науке , а највише на 

предмете који се баве историјом , културом , 

књижевношћу ... Потребна је комуникација између органа 

запошљавања , и школских установа , да не би по 

аутоматизму школовали кадрове за занимањља где су мале 

шансе за запослење. У правилном школовању је решен део 

незапослености, и не само то , већ и  већина проблема који 

се јављају у друштву . Образовање и васпитање су у том 

смислу кључни . 

 

П26: Ваш однос према вери . 

Обрад : Држава не треба да се меша у верска питања , ни 

обрнуто. Уколико верске организације хоће да дођу на 

власт , онда нека поштују процедуру . Ту процедуру могу 

после да промене . Уколико верски поглавари раде против 

државе , онда ће истог момента да буду санкционисани , и 

не признаје им се никакав имунитет . Погледајте сада као 

пример генератор кризе , и узнемиравања становништва од 

стране неког муфтије на југу наше државе . Сада треба да 

се замисли не само он , него и они који толеришу његово 

понашање , и не санкционишу га . Овде је највећа верска 

заједница Српска православна црква , и њени верници ће 

да уживају највеће повластице . Припадници других 

верских заједница неће да буду дискриминисани , али неће 

да имају ни повластице . Не можете да уцењујете већински 

народ са неким постотцима , и реципроцитетима , као што 

се данас ради кад су у питању верске заједнице , и 

националне мањине . 
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П27: Каква права су по вама предвиђена за националне 

мањине ?  

Обрад : Па где је ту равноправност коју сте малопре 

поменули , ако су те мањине равноправније од већинског 

народа . Укратко : неће да буде више никаквих повластица 

за те мањине , нема такозване позитивне дискриминације . 

Једнаки су као и остали . Дозвољавам једино бенефиције 

по питању реципроцитета када су у питању бенефиције , и 

права  Срба  у некој другој држави . Није баш блиставо 

решење , али нисам заступник теорије : ко тебе каменом , 

ти њега лебом . Пре сам за : ко тебе каменом , ти њега 

лопатом , или шаком међу рогове . 

 

П28: Које писмо ће бити у службеној употреби ?  

Обрад : Око тог се не поставља питање. Ћирилица. Ко зна, 

зна. Ко не зна, нека научи. Медији ће да буду у обавези да 

75% издања пишу ћириличним писмом. На улици имена 

фирми морају да буду исписана ћирилицом, али ће да буде 

дозвољено да буду написана и на другим писмима. Не 

може више да се дозволи ова латинизација Србије. Са 

једне стране дајете право мањинама да пишу на њиховим 

језицима , а са друге стране приморавате већинско 

становништво на писање страним писмом. То више не сме 

да се толерише. Ни медијски , ни у школству , и тд ...  

 

П29: Да ли је то ускраћивање права на слободу медија ? 

Обрад : Ја њима не одређујем шта ће да пишу . Дао сам 

вам проценат који ће морати да поштују кад је у питању 

писмо . Нормално је да неће да им се гледа кроз прсте 

уколико буду писали против државе , против вредности 

које као друштво заступамо , уколико вређају , или 

исмевају родољубље , и патриотизам . Велике казне , и 

забрана делатности ће да их одговоре од таквих намера . 

Државни медији , радио и телевизија ће да се финансирају 

делом сами , и делом из буџета . бесмислено је и 
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оптерећујуће да се врши ТВ претплата . Зашто се врши 

претплата ??? Па није то струја , или гас па да свако плати 

по потрошњи . Хајде да уведемо још нешто тако 

бесмислено као што је рецимо надокнада за семафоре , 

претплата на јавну расвету , и сл .Будалаштине . Државна 

РТВ не треба да зависи од неког ко можда хође , или неће 

да плаћа претплату . Још је смешније да хоћете да плените 

имовину људима јер нису платили претплату . Срамота . 

Лихвари . 

 

П30: На овај начин ослобађате породични буџет од једне 

обавезе . 

Обрад : Сваки месец вам остаје 500 динара у џепу , а на 

годишњем нивоу 6000 динара . То није занемариво . Већ 

сам вам рекао о уштеди коју ће свако да осети при 

куповини средстава за образовање , конкретно Цд-а , а не 

књига , а планирам и да укинем надокнаду за одношење 

ђубрета .  

 

П31: Ко би тада односио смеће ?  

Обрад : Ево укратко план за бесплатно одношење ђубрета , 

и још једно растерећивање кућног буџета . Прво морамо да 

уведемо свест о чистоћи природне околине становништву . 

То ће најлакше да се уради великим казнама за сваки бачен 

папирић . Парола је : Буди патриота , не бацај ђубре по 

отаџбини . То је нешто што свако може да испуни , а сви 

који се дрзну да бацају ђубре ван прописаних места ће то 

дебело да осете по џепу . Великим загађивачима ће да се 

забрањује делатност , а уколико не плате ригорозне казне , 

следи заплена имовине .  

На овај начин ће да се обезбеди део плата запосленим на 

одржавању чистоће . Даље : Све ћубре бачено у за то 

предвиђена места , канте , контејнере , депоније , и сл 

сматраће се стртатешком сировином у власништву државе 

, и биће подвргнуто процесу рециклаже због очувања 
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природне средине , и добијања секундарних сировина . 

Сви који покушају да отуђе овај ресурс да би га даље 

експлоатисали , или продали ће да буду строго законски 

санкционисани . Јасно вам је да се рециклажом обезбеђује 

и добар економски ефекат . Средства добијена продајом 

рециклираних сировина ће такође да буду укључена у 

плаћање трошкова одношења ђубрета . На овај начин је 

свима обезбеђена чистоћа животног простора , и бесплатно 

одржавање . У почетку ће ове бенефиције да уживају они 

који савесно одлажу отпад у својим улицама , и местима 

становања . Сва нехигијенска насеља ће да буду 

хигијенски санкционисана .Кад одете у неку развијену и 

културну земљу , одмах приметите њихов однос према 

природи , чистоћу , и уређеност . Србија ће да буде пример 

и у томе . Само на крају напомена : од надокнаде за 

одношење ђубрета неће да буду ослобођени приватници , 

фирме , предузећа, фабрике , и сл , већ само обично 

становништво. 

 

П32:  Мислите ли да менталитет , и схватања могу да се 

промене преко ноћи ? 

Обрад : Мене не интересује повлађивање менталитету који 

баца ђубре око себе, који смрди у аутобусу , и носиоц је 

ризика од разних зараза . У борби против тога нема 

компромиса . Казне су ту за оне који слабо разумеју . Није 

то једини проблем . Ви учите децу да смо ми богата 

држава , и да имамо ово , и оно , и да смо у стању да 

урадимо разне ствари . Ти млади људи носе то сазнање као 

титулу , и у свакодневним разговорима се онда често чује 

како ми можемо да хранимо пола европе , и како имамо 

резерве руде за незнам колико векова .  

Уколико можеш , а ниси , о чему онда причамо . Ми 

извозимо храну у вредности од милијарду и по евра , а 

Холандија која има мање обрадивих површина од нас 

извози 70 милијарди . Од тих резерви руда ми треба да 
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направимо неке производе и то да продамо , каква је вајда 

од неког неискоришћеног потенцијала километар под 

земљом . Ми треба да учимо децу да нисмо богата држава , 

и да можемо то да постанемо само радом , савесношћу , и 

залагањем . Само тако ћемо да имамо генерације које 

здраво размишљају . Менталитет је један од фактора 

успешности . Мењаћемо га , не преко ноћи , али у десетак 

година свакако . Већ сам рекао :  

Ред , Рад , Дисциплина . Ко год жели боље сутра , тај не 

треба да се плаши ове девизе .   

 

 

П33: Да ли би поменули још нешто по овим питањима ? 

Обрад : Свакако , много ствари , али ово је већ опширан 

интервју , и бојим се да ће обимност за неке да представља 

препреку за читање . ипак ево још неколико ствари :  Вама 

је данас чудно да се прави мост , фабрика , пут , и пред 

сваке изборе вас купе са неким обећањима да ће да направе 

две три фабрике , мост , и неки пут , или заобилазницу . Па 

то бре треба да буду нормалне ствари, које се раде 

свакодневно , и да је то општеприхваћена стратегија, а не 

неко чудо .  Ја вам обећавам крв и зној . Обнову и рад . 

Инвестиције . Ред , рад и дисциплину . Доносим смртну 

пресуду лоповлуку , издаји, неспособности , и јавашлуку . 

  

П34: Увели би смртну казну ? 

Обрад : Ово шта сам рекао је фигуративно и односи се на 

појаве у друштву над којима треба да се изврши 

егзекуција. Такође сам за поновно увођење смртне казне, 

јер данас имамо злочине које људски ум не може да појми . 

Са друге стране се залажем за поништавање свих 

политичких пресуда , и ослобађање патриота из затвора . 

Не можете да кажњаватев понашање које очекујете сутра у 

борби против непријатеља и окупације.   
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П35: Какав је ваш став о Косову ? 

Обрад : Косово је део Србије , и око тога нема приче. Ми 

смо сада под окупацијом НАТО пакта , и влада је делом 

марионетска и издајничка . Када вам неко узме територије 

, а влада сузбија сваки облик борбе против окупатора , 

онда је једина реч за то :  издаја.  

 

П36: Како би се ви борили ? 

Обрад : Нико не може да вам забрани борбу , или акције у 

правцу ослобођења. Када је у питању држава , онда морамо 

да прибегнемо свим средствима , будите веома маштовити 

, и бићете на пола пута мог виђења решења . Такође ја сада 

дајем амнестију свим родољубима који су ухапшени , или 

процесуирани . Једног дана ћу можда да имам ингеренције 

да потпишем такав указ , а до тада бескомпромисна борба 

против окупатора , и домаћих издајника .  

 

П37: Има ли данас организација које се боре за 

ослобођење као што кажете ? 

Обрад : Нормално да има. Има много патриотских 

организација. Готово све су под претњом забране, или су 

забрањене.  

 

П38: Мислите на Национални Строј ? 

Обрад : Мислим на било коју патриотску организацију  за 

коју је поднет захтев за забрану, или је забрањена. Да ли 

треба да вам цртам. Земља је под окупацијом , а прогањају 

се патриоте , и према њима се прави негативно јавно 

мњење . мислим да је свима јасно шта се дешава.  

 

П39: Још нешто за крај ?  

Обрад : Много тога би имао да кажем , али време је да се 

поздравимо.  

              Србија изнад свега. 

              Слава Србији ! 
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ПОРОТА СУДИ 

 
Земље англо-саксонског права, првенствено Велика 

Британија и САД, познате су по томе што у њиховим 

кривичним судским процесима учествује и порота. Пороту 

чине случајно одабрани грађани, без правног искуства, 

који присуствују процесу, имају увид у доказни материјал 

и на крају гласају о кривици оптуженог. Током поротног 

суђења, судија руководи техничким делом процеса и даје 

инструкције поротницима шта од онога што чују од 

тужиоца и адвоката да 

узму у обзир, а шта не 

(мада он опет не може 

да избрише из њихових 

умова оно што су чули 

већ се та његова моћ 

ослања искључиво на 

њихов осећај етике и 

поштовања дужности). 

 Међутим, неретко се догађа, да тужилац и адвокат свесно 

играју на карту емоција поротника и да на тај начин 

издејствују да њихова одлука буде вођена унутрашњим 

мотивима (на пример гнев према оптуженом са циљем да 

се он осуди и без довољних доказа или сажаљење према 

њему у циљу да се он ослободи и онда кад сви материјални 

докази упућују на његову кривицу). Поред тога, пошто су 

и сами људи из народа, неки поротници ће се 

идентификовати са оптуженим јер су истог социјалног 

статуса, занимања, образовања, пола, расе, узраста, 

система вредности, и зато ће дати све од себе да га 

ослободе, док ће се неки други идентификовати са жртвом 

и због тога журити да осуде оптуженог. По правилу, 

ослобађајућа пресуда пороте се не може оповргнути, док у 

неким случајевима и у неким државама судија може 

поништити осуђујући пресуду пороте и ослободити 
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оптуженог уколико је на основу доказа уверен да његова 

кривица није доказана без основане сумње. У сваком 

случају, овде видимо да је порота као институција лако 

подложна свакој врсти манипулације. 

То ћемо доказати на следећи начин. У циљу 

експеримента, замислили смо овакав случај: један 

беспризорни криминалац у Бостону у Америци је на 

бруталан начин силовао и усмртио младу жену. Полиција 

је открила тог криминалца, пошто су сви докази указивали 

на њега, и ухапсила га. Међутим, док су га спроводили до 

полицијског возила, жртвина мајка, добра и поштена особа 

која је узгред од рођења била глуво-нема, одједном се 

појавила са пиштољем у руци и на месту ликвидирала 

ухапшеног. Она се одмах предала полицији, и изведена је 

пред суд за убиство првог степена, за које је по закону 

државе Масачусетс без изузетка предвиђена казна 

доживотног затвора. Њени адвокати су на суду изнели 

одбрану да је она то учинила у стању сужене свести услед 

велике несреће због злочина над њеном ћерком, али је та 

одбрана пала у воду када се показало да је она детаљно и 

свесно припремала освету убици а посебно када је изашла 

да сведочи и (језиком знакова наравно) рекла да је срећна 

што га је убила и да би то урадила поново. Тужилац и 

адвокат изнели су завршне речи и порота се повукла на 

већање. Ми смо упутили дванаесторо случајно одабраних 

људи у овај случај, и упитали их да ли би, да су се они 

нашли у пороти, гласали да је та жена крива или да није. 

Сви наши поротници су, без имало дилеме, рекли да би 

гласали да није крива. Неки од њих су јасно рекли да 

схватају да је она по закону крива, али да они лично не би 

могли да је осуде. Сматрали су да је неправедно, да једна 

добра жена, која је већ имала две велике несреће у животу 

(што не чује ништа и што јој је ћерка убијена) сада 

задобије и трећу несрећу да остатак живота проведе иза 

решетака. И у таквој њиховој пресуди се види несразмер 
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између закона и одлуке пороте, који је више него чест у 

англо-саксонским судовима иако судије више пута током 

процеса инструишу поротнике да гласају искључиво по 

слову закона. 

По закону, овде нема ни најмање сумње. Какав год да 

је ужасан човек био убица-силоватељ, он је имао права да 

му буде суђено као и сваком човеку. Поготово зато што 

закон сматра да постоји теоријска могућност да је он невин 

– мада су у овом случају заиста сви докази ишли у прилог 

томе да је он био крив. Осим тога, у тренутку када је 

убијен, он се већ налазио у рукама закона – полиције, тако 

да није постојао ни најмањи ризик да он измакне правди. 

Међутим, овде се унутрашњи морални осећај дванаесторо 

људи нашао на супротној страни од слова закона. И ми 

ћемо се упитати, шта је у овом случају морално? Ако 

ослободимо оптужену, даћемо основ (пошто у 

англосаксонском праву важи систем прецедената) да 

рођаци жртава сваки пут својеручно пресуде 

осумњиченима, чак и у оним случајевима када они не буду 

криви и када би их у регуларном судском поступку суд 

ослободио. Разуме се да би то била права катастрофа и 

неприхватљиво решење. Са друге стране, ако је осудимо, 

учинићемо ужасну неправду затварајући је на цео живот 

стављајући је у раван са најгорим људима и највећим 

олошем и багром, а нико од нас не зна да ни сам не би у 

њеној ситуацији поступио као и она. Значи налазимо се у 

неразрешивој дилеми, у којој на који год начин да 

поступимо учинићемо велико зло. 

Правни систем, који је омогућио да се порота нађе у 

оваквој ситуацији, мора бити лош, јер је главни задатак 

права да грађанима у свакој ситуацији омогући да сваки 

конфликт реше на праведан и добар начин. Најважнија 

ствар, да би правни систем био успешан и да би све 

делатности живота могле да буду законски уређене а да би 

са друге стране људима правда била загарантована, јесте 
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да може да се стави знак једнакости између важећег права 

неке државе и моралних и етичких правила. Овде како год 

да пресудимо, прекршићемо нека морална начела, а у 

једном случају (ако кажемо „није крива“) прекршићемо и 

сам закон који треба да буде „писани разум“, највећа 

светиња и највиши судија у земљи. Закон државе 

Масачусетс у овом случају најпре чини неправду што не 

предвиђа олакшавајуће околности које би смањиле 

страшно високу и пресурову казну која је предвиђена у 

овом случају. Пошто је узела правду у своје руке и 

занемарила законску процедуру, оптужена мора бити 

кажњена, али имајући у виду позадину злочина и њену 

целокупну ситуацију, свака казна дужа од 4 године у овом 

случају би била претерано насиље и варварство, кад знамо 

да толико добијају по први пут ухваћени дилери дроге који 

посредно уништавају много више живота него што је она 

уништила. Да је закон пружио такву могућност пороти, да 

гласа за такву казну, она не би дошла у искушење да 

погази закон гласајући супротно од њега. У ту сврху могло 

би се на пример дефинисати „убиство из освете“, које би 

узело у обзир укупно стање унесрећених чланова породице 

и њихових емоција према убицама које су им одузеле 

њихове највољеније. Поред тога, колико год то ударало на 

систем гледања буржоаског малограђанина који сматра да 

су сви људи једнаки, убиства добрих људи који су увек 

поштовали законе морају бити строжије кажњавана од 

убистава људи који су се већ показали као злочинци и 

неморални. А када се створи савршени законик који ће се у 

свему поклапати са моралом, пороте више неће бити због 

моралних дилема спречене да гласају по слову закона. 

Правни систем, који је омогућио да се порота нађе у 

оваквој ситуацији, мора бити лош, јер је главни задатак 

права да грађанима у свакој ситуацији омогући да сваки 

конфликт реше на праведан и добар начин. Најважнија 

ствар, да би правни систем био успешан и да би све 
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делатности живота могле да буду законски уређене а да би 

са друге стране људима правда била загарантована, јесте 

да може да се стави знак једнакости између важећег права 

неке државе и моралних и етичких правила. Овде како год 

да пресудимо, прекршићемо нека морална начела, а у 

једном случају (ако кажемо „није крива“) прекршићемо и 

сам закон који треба да буде „писани разум“, највећа 

светиња и највиши судија у земљи. Закон државе 

Масачусетс у овом случају најпре чини неправду што не 

предвиђа олакшавајуће околности које би смањиле 

страшно високу и пресурову казну која је предвиђена у 

овом случају. Пошто је узела правду у своје руке и 

занемарила законску процедуру, оптужена мора бити 

кажњена, али имајући у виду позадину злочина и њену 

целокупну ситуацију, свака казна дужа од 4 године у овом 

случају би била претерано насиље и варварство, кад знамо 

да толико добијају по први пут ухваћени дилери дроге који 

посредно уништавају много више живота него што је она 

уништила. Да је закон пружио такву могућност пороти, да 

гласа за такву казну, она не би дошла у искушење да 

погази закон гласајући супротно од њега. У ту сврху могло 

би се на пример дефинисати „убиство из освете“, које би 

узело у обзир укупно стање унесрећених чланова породице 

и њихових емоција према убицама које су им одузеле 

њихове највољеније. Поред тога, колико год то ударало на 

систем гледања буржоаског малограђанина који сматра да 

су сви људи једнаки, убиства добрих људи који су увек 

поштовали законе морају бити строжије кажњавана од 

убистава људи који су се већ показали као злочинци и 

неморални. А када се створи савршени законик који ће се у 

свему поклапати са моралом, пороте више неће бити због 

моралних дилема спречене да гласају по слову законаПа 

чак и онда, остаће у сваком случају боље решење да 

пресуде доноси професионални судија, како је то у 

земљама континенталног права. За разлику од поротника 
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који су људи из других професија и којима (а често због 

својих животних обавеза гледају да што брже окончају 

посао у пороти и зато без размишљања гласају како већина 

поротника одлучи) право и правда нису основни животни 

позив, судије професионалци знају свако слово закона и 

немају важнијег посла у животу (или би макар у теорији 

тако требало да буде) него да деле правду. Ако пресуде да 

је неко крив а после се покаже да је био невин (или 

обрнуто), знаће се који судија је нанео ту неправду, што са 

случајно одабраним људима из народа никад неће бити 

могуће јер је порота обично анонимна, и у толико је 

судијска одговорност и мотивација да се донесе праведна 

пресуда већа од поротничке. Поред тога постоји и једна 

психолошка појава која се мора узети у обзир. У 

дванаесточланом колективном телу какво је порота, 

појединац поротник губи лични однос према случају и 

одговорност да се одлучује о нечијој судбини, већ постаје 

део једне веће групе а познато је да људи у маси налазе 

сигурност, лако су поводљиви и понашају се мање 

одговорно. Из свих тих разлога сматрамо да је систем 

судије професионалца у сваком случају супериорнији. 
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Србска историја 
 
 

БОЈ НА КОСОВУ 
- ИСТИНА О СРБСКОМ ПЕЧАТУ - 

 
Не може се изучавати српску историју, а да заобиђемо 

Косовски бој, зато што је Косовски бој један специфичан 

догађај, који је оставио најдубљег генерацијског трага 

међу Србима. Званична историја је остала изузетно нема 

по многим питањима из овог боја, које ћемо ми сада 

детаљно објаснити. 

  

СРБИЈА ПРЕ КОСОВСКОГ БОЈА 

Српско царство се распало након Маричке битке и смрти 

српског цара Уроша Немањића 1371. године. Властела у 

тадашњем царству је почела са комадањем царевине, 

желећи свако да постане свој независни обласни господар, 

а у том сепаратизму су посебно предњачила грчка 

властела. 

Са истока је на Европу ударила пошаст – Османска 

империја, која је претила да разори цео цивилизован стари 

континент, стварањем њихове муслиманске државе са 

границама на Прагу и Бечу. Са Османлијама је сукоб имао 

још и цар Стефан Душан, који је желео да стане на пут 

овоме, и сачува Европу, али у томе није наишао на 

подршку од стране католичке Европе, нарочито од стране 

римског Папе Иноћентија VI, који је титулу капетана 

хришћана доделио мађарском краљу Лудвигу, упркос томе 

што је Српско царство тада било далеко моћније. 

Српска империја је постала подељена на : 

- Моравску Србију – великог кнеза Лазара Хребељановића; 

- Косово и Метохију – Вука Бранковића; 
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- Зету и поморску земљу – Ђурађ II Страцимировић 

Балшић; 

- Македонију – браћа Вукашин и Угљеша Мрњавчевић 

(погинули на Марици 1371.) 

- Босна и Савина – Стефан Твртко I Котроманић. 

Између ових обласних господара су брзо створене јаке 

пријатељске и савезничке везе. Иако се Твртко I 

Котроманић крунисао круном Немањића, стожер српске 

борбе против Османлија представљао је кнез Лазар 

Хребељановић, кога су многе утицајне војне и црквене 

личности наговарале да прихвати царску круну. 

  

ПРИПРЕМЕ ЗА БИТКУ 

Да ће до новог окршаја између Османлија и Срба доћи 

врло брзо, било је свима јасно. Турски султан Мурат I, 

праведно прозван и Худаведигјар (праведни) је српском 

кнезу Лазару упутио писмо, данашњим речима Ултиматум, 

у којем је од српског великог кнеза захтевао беспоговорну 

предају оружија, предају српских градова и територија, и 

покоравање Османској империји. Велики кнез Лазар је 

одрично одговорио на ове захтеве султана Мурата, 

пославши му једног од славних витезова Милана Топлицу, 

да му овај то пренесе. По доласку Милана Топлице, турски 

султан организује велику војну манифестацију, где жели 

да демонстрира турску силу и заплаши Топлицу. Но 

Топлица се није дао заплашити, и турски изворе тврде да је 

Топлица рекао султану Мурату следеће : ,,Јест`, велика је 

војска Отоманског царства. Али српска је боља ! `` 

Султан Мурат бива запрепашћен овом реакцијом Топлице 

Милана, али он се до краја према њему опходи витешки, не 

желећи да му нанесе зло. 

Турска војска се улогорила између река Лаб и Ситница. 

Бројна турска војска је била предвођена најпре својим 

султаном Муратом, а затим и његовим синовима Јакубом 

Челебијом и Бајазитом Муњевитим. 
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Српска војска је такође била састављена од доброг војног 

кадра. На њеном челу нашао се Велики кнез српски Лазар, 

који је предводио главнину српске војске. Једно крило 

српске војске предводио је Вук Бранковић, господар 

Косова и Метохије, а друго крило војвода Влатко Вуковић, 

изасланик и вођа групе коју је послао краљ Србљем, 

Рашке, Босне и приморија Стефан Твртко I Котроманић. У 

српским одредима је било доста изузетно школованих 

витезова, брилијантних стратега, врсних познавалаца ратне 

историје и технике, и војне вештине уопште. 

Пре битке, у штабовима српске и турске војске су се 

одржавали састанци војник великаша, са циљем планирања 

тактике којом ће њихове снаге наступити на бојном пољу. 

И у српском, и у 

турском штабу је било 

предложено 

наступање под 

окриљем мрака, чиме 

ће се избећи 

свеприсутна пажња 

непријатеља, и лако 

извојевати победа. 

Међутим, оба владара 

су одбила овај предлог, говорећи да такав вид борбе 

нечастив. 

Из овог времена не постоје прецизни подаци о односу 

снага на бојном пољу. Српски историчар и руски академик 

доктор Јован И. Деретић је дао процену у размери 1:3 у 

корист снага Отоманског царства, чиме је извео закључак 

да је српску војску сачињавало 60.000 припадника, а 

турску војску око 180.000 војника. Турци су се у овој бици 

изузетно ослањали на пешадију, која је код њих била 

најспособнија. Главно крило турске војске представљали 

су одреди јаничара, односно војници који су били 

исламизирани. Српску војску су у првом реду сачињавали 
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коњаници, па је тако она и била најјача, док је и пешадија 

била на завидном нивоу. Нешто што је изузетно значајно 

за ову битку, а што нећемо наћи ни у једном историјском 

уџбенику за било коју школу у Србији, јесте да су у овој 

бици први пут у историји коришћени топови, које су 

поседовале обе стране.  

  

БИТКА 

Битка је почела са првим зрацима Сунца 15. јуна 6897. 

године (по старом српском календару), или 28. јуна 1389. 

(на велики православни празник Видовдан, традиционално 

још из времена словенске митологије присутан међу 

Србима, као дан бога Световида)  године по 

грегоријанском календару (који је Краљевина Срба, Хрвата 

и Словенаца усвојила 1919. године), на пољу Газиместан. 

Српска војска се причестила пред саму битку. До првог 

окршаја је дошло око 8 сати изјутра. Први корак је 

начинила српска војска, чије је десно крило, под вођством 

Вука Бранковића, муњевито ударило на прве редове турске 

војске. Лево крило турске војске је било потпуно уништено 

овим првим српским нападом. 
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Бајазит Муњевити је схватио да мора брзо да одреагује, не 

би ли спасао даљи ток битке, па је тако ударио у српско 

лево крило Влатка Вуковића, 

али није нанео значајне 

последице српској војсци. 

Захваљујући првом пробоју 

српске војске, и разбијању 

целог левог турског крила, 

центар са султаном Муратом је 

постао незаштићен, и отворен 

за противнички напад. Тај 

тренутак је искористио Милош 

Обилић, велики српски витез, 

који се са још 12 сабораца 

пробио кроз одреде гарде која 

је чувала султана, и копљем га оборио са коња којег је 

јахао турски султан, а затим га убио својим мачем. Турска 

гарда је убрзо опколила Обилићеву групу, и тада убила 

Милоша Обилића, али не и све његове саборце.  
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Морал турске војске је након погибије њиховог султана 

нагло почео да опада. Њихови војници су почели да се 

удаљавају са бојишта. Турске велможе су покушале да 

нађу начин да спасу битку, па су сакрили вест о смрти 

султана Мурата, и пренели поруку његовом сину Бајазиту, 

да отац од њега тражи да овај оде по резервни састав 

турске војске, и доведе га на бојно поље. Очекивало се да 

ако Бајазит буде сазнао вест о погибији свога оца, неће 

жалити снаге и воље, и да ће сулудо наставити у битку из 

које неће изаћи, па ће тако урушити владарску династију 

Отоманског царства, а самим тим угрозити и сам опстанак 

истог. 

Српска војска је успела да се пробије, и опколи турску 

војску, која је масовно наставила да дезертира. Битка је већ 

била на измаку, и њен крај је дефинитивно био око подне. 

Победу је однела српска војска, која је полако почела да се 

удаљава са ратишта. Бојно поље, на коме је сукоб већ био 

завршен, је први напустио Вук Бранковић, а затим и 

војвода Влатко Вуковић. Кнез Лазар је са својом војском 

остао још на бојном пољу, превијајући рањене српске 

витезове. 

Влатко Вуковић је са својим одредом кренуо назад за 

Босну, а са њих је пошло и неколико десетина у првом 

реду млетачких трговаца, који су се од самог почетка боја 

нашли у близини и послатрали његов ток. Кроз Европу су 

пренели глас о великој победи хришћана над 

,,неверницима``, а та вест је до те мере заживела да су се у 

Паризу, у цркви Нотр Дам, огласила звона у част свих 

изгинулих хришћана и српских витезова на Косову. 

Бајазит још није сазнао за смрт свога оца Мурата, и верује 

да је битка још у току, па покреће резервни састав војске у 

бој. На путу ка ратишту, виђа турске дезертере обливене 

крвљу, који му преносе шта се догодило на бојном пољу. 

Он, видно потрешен, одлази на Косово не би ли пронашао 

тело свога оца, и достојанствено сахранио. На Косову 
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Бајазит уочава групу Срба у којој је био кнез Лазар, те он 

нареди оном резервном саставу да опколи ту групу и 

погуби српског кнеза Лазара. 

  

ПОСЛЕДИЦЕ 

Српска војска је и дефинитивно однела победу на Косову, 

јер да су Турци победили, не би олако напустили бојно 

поље и територију 

на којој су ратовали. 

Након Косовског 

боја, у српској 

држави није било ни 

једног турског 

војника. Али та 

победа је скупо 

коштала Србе, који 

су изгубили хиљаде 

војника. 

Србија након Косова је била доста измучена. Смрћу кнеза 

Лазара, отворило се питање новог владара Србије. Лазарев 

син Стефан је имао једва 12 година, па с тога није могао да 

дође на престо, а то место је привремено припало књегињи 

Милици, жени кнеза Лазара. Стефан Твртко I Котроманић, 

крунисан круном Немањића, желео је да он постане нови 

владар Моравске или Лазареве Србије, али није желео да је 

заузима, из поштовања према почившем Лазару и жртви 

коју је дао на Косову, већ је желео да се та Србија сама 

припоји. 

 

КОСОВСКА ЛЕГЕНДА - ДАНАС 

Након више од 600 година српске победе на Косову, 

Косовска легенда је остала да живи међу Србима, као 

вечни пламен слободе, јединства и традиције, опомињући 

Србе да су некада били моћни и силни јунаци, који нису 

штедели своју крв и своје животе за слободу и част 



АКТИВИЗАМ_____________________________ 

 

 34 

отаџбине. Иако је српска покрајина Косово и Метохија 

тренутно под окупацијом снага НАТО пакта и шиптарских 

терориста, легенда не престаје да живи, напротив, она је 

још додатно ојачана. Косово је постало највећи српски 

печат у целокупној историји. 28. јун ће у више наврата 

постати значајан за првенствено Србију али и цео свет, а 

ево неколико примера : 

 1389, бој на Косову, српски витезови стали на браник 

читаве Европе, и проливши своју крв спасили је од 

најезде муслимана; 

 1914, у Сарајеву је Србин Гаврило Принцип извршио 

атентат на Франца Фердинанда, престолонаследника 

Аустро-Угарске и симбола окупације Босне и 

Херцеговине; 

 1919, у Паризу, у дворцу Версај, потписан је Версајски 

споразум, којим је и званично завршен Први светски рат; 

 1921, донет први Устав Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца; 

 1948, доношење Резолуције Информбироа, којом је 

Комунистичка партија Југославије искључена из 

комунистичке интернационале, што је изазвало велике 

немире унутар Југославије, и увођење ратних припрема у 

Југославији и СССР; 

 1989, на прослави 600. година Косовске битке, 

председник Србије Слободан Милошевић је одржао 

легендарни говор на пољу Газиместан; 

 1990, Срби су изгубили статус конститутивног народа у 

Хрватској; 

 1992, уз помоћ Српске војске Крајине, Војска 

Републике Српске у операцији ,,Коридор`` створила 

копнену везу између два дела Републике Српске; 

 2001, бивши председник Србије Слободан Милошевић 

је изручен Хашком трибуналу.  
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или око Аустрије, што ће трајати све до коначне 

победе Пруске у 19. веку и уједињења Немачке под 

Хоенцолернима (без Аустрије). Поред тога, Фридрихова 

владавина, иако строго апсолутистичка, може да послужи 

као узор за успешно вођење државе ка остварењу својих 

стратешких интереса и благостању свих грађана.  

 

 
 

Краљ Фридрих Вилхелм, отац Фридриха Великог, 

приватно је био врло непријатан човек. О томе сведочи и 

то да је имао обичај да ако види неку жену ван куће или 

свештеника ван цркве да их претуче штапом. Сматра се да 

то његово понашање потиче из религиозних разлога, јер је 

сматрао да је, према протестансткој доктрини  о 

предестинацији, он  унапред одређен да буде лош човек. 

Имао је и неких чудних склоности као што је сакупљање 

изузетно високих људи у своју гарду које је куповао па чак 

и отимао. Али посебно је био немилосрдан према свом 

сину Фридриху. Овај је од ране младости показивао 

склоности према култури и уметности које је отац сузбијао 

тако што му је забранио да чита поезију и да свира флауту 

коју му је и разбио, а посебно је 

забранио професорима да га уче или 

му уопште спомињу латински језик. 

У таквим условима Фридрих је, 

заједно са једним својим 

пријатељем, покушао да побегне у 
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Британију. Међутим, они су били ухваћени. Фридрих 

Вилхелм је хтео да погуби сина, али под притиском Светог 

римског Цара он је ту казну преиначио у бацање у тамницу 

и приморао да га се одрекне престолонаследства у корист 

млађег брата. Са друге стране Фридрихов пријатељ је био 

погубљен и млади Фридрих је том чину био принуђен да 

присуствује. Тај догађај је дубоко утицао на његов даљи 

живот, чак и када га је отац ослободио из тамнице. Недуго 

затим, опет под утицајем Цара, вратио му је наследство 

престола и почео да га припрема за преузимање краљевске 

власти.  

 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 

Пруску државу одликовао је просвећени апсолутизам. 

Док је у Француској апсолутизам подразумевао 

подређеност свих општих и посебних интереса 

владаревим, који се изједначавао са државом („држава – то 

сам ја“), у Пруској апсолутизам има супериорнији и 

напреднији облик. Пруски краљ је само први чиновник, 

који служи целини, држави, а та целина је изнад свега па и 

изнад саме краљеве личности. Он нема деспотски 

карактер, већ је усмерен ка добробити целе државе и свих 

становника. Основна врлина коју је поседовао сваки Прус 

од краља до обичног грађанина, била је осећај дужности 

према држави. Пруски национални мото гласио је „Suum 

cuique“ (Сваком своје) што је значило да иако нису сви 

једнаки и свако има свој положај у хијерархији, опет свако 

добија оно што му је потребно и свако је награђен за своје 

зааслуге.  

Краљ Фридрих Велики је имао веома специфичан 

однос према владању. Он је сматрао за своју личну 

дужност да преузме на себе целокупно вођење државе, чак 

и решавање неких неважних питања која су била све само 

не државнички посао и о којима у другим државама владар 

није ни био обавештаван. Наредио је слугама да га буде 
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зими у четири часа, а лети у три, и то тако што ће му 

бацити мокру крпу у лице. То је доказ његове изузетне 

снаге воље и љубави према раду. Он је доносио све одлуке, 

док су службеници само преносили и извршавали његову 

вољу. „Он је био сам себи благајник и врховни командант, 

управитељ јавних радова, свој сопствени министар правде 

и трговине, унутрашњих и иностраних дела, маршал двора, 

коњушар и коморник“ – о Фридриху пише историчар 

Меколеј. То међутим није значило да је он имао деспотске 

склоности већ насупрот томе да је сматрао да он сва 

питања може најбоље да реши и да је то због тога његова 

дужност. Фридрих Велики је изузетно бринуо о 

интересима обичног народа. Док је он сам живео врло 

штедљиво (носио је углавном наизменично две изношене 

униформе а јео суви хлеб), и његов двор по луксузу није 

могао да се пореди са француским где се живело 

раскалашно, он је водио рачуна да за народ увек има свега 

довољно. Када би избила глад или суша, краљевске 

житнице би биле отворене за гладни народ, иако би свако 

добио само онолико колико му је стварно потребно.  

Фридрих Велики је познат и по великој законодавној 

делатности, јер је веровао да држава може напредовати 

само ако је утемељена на законима који се без разлике 

поштују. Он је кодификовао право у чувени Corpus iuris 

Fredericiani , за чију израду је дао посебну смерницу да све 

одредбе буду што јасније и детаљније сваког грађанину, 

како да би сваки грађанин у њима могао да нађе правично 

решење за сваки свој проблем, а да се не могу произвољно 

тумачити од судија и адвоката на штету правде. Фридрих 

је донео и разне одредбе у духу хуманизма и 

рационализма, па је забранио мучење и ограничио 

извршења смртне казне. 

Посебно се инсистирало на развоју образовања. 

Законом је било уређено да сви Пруси морају да се 

школују на пруској територији, како би им се усадиле 
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домаће вредности и знања. Казна за оне који би то 

прекршили била је губитак грађанских права или чак и 

заплена имања ако се ради о племићу. Нико није смео чак 

ни да путује из земље без краљевог допуштења, а ко би га 

добио имао би строго ограничену суму новца коју би смео 

да изнесе са собом (племић 400 а трговац 250 талира). 

Такав ниво националне самосвести може да послужи као 

пример многим данашњим државама.  

 

ВОЈСКА 

“Пруска није држава са војском, него војска са 

државом.“, написао је велики француски револуционар 

Мирабо. Пруски милитаризам усавршио је Фридрих 

Вилхелм I, који је због тога и назван „краљ војник“. Када је 

ступио на престо он је затекао сталну војску од 36.000 

људи а повећао је на 80.000, у време у које су толики број 

имале само неупоредиво веће државе (Британија, 

Француска, Русија...). Сваки седми мушкарац у земљи био 

је по професији војник, а на војску се трошио највећи део 

државног буџета (па опет војник није био добро плаћен) а 

Пруси су се одрекли изградње морнарице у корист 

снажења копнене војске. Та војска била је пробрана, 

дисциплинована и извежбана. Војне вежбе вршиле су се 

интензивно и редовно. Пруски војник је био у стању да 

испали 3 хица из пушке у минуту, док је Аустријанац за 

исто време испаљивао само једном. Још једна предност 

била је у томе што је пруска војска била стајаћа, високо 

професионализована и спремна за акцију у сваком 

тренутку,за разлику од држава попут Аустрије које су већи 

део регрутације вршиле тек када избије непосредна ратна 

опасност и чије снаге су чинили људи којима ратовање 

није било основни животни позив. Али та тако квалитетна 

пруска војска све до владавине Фридриха II није улазила 

ни у један озбиљнији рат, зато што Фридрих Вилхелм није 

желео да расипа своју војску у чије стварање је толико 
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уложио (његов однос према војсци неки историчари 

пореде са односом колекционара према својој колекцији).  

Тек је Фридрих II на величанствен начин употребио војну 

силу коју му је отац оставио и после низа ратова са далеко 

надмоћнијим непријатељима који су били са свих страна 

око границе, уздигао Пруску у ред највећих сила.  

 

КУЛТУРА 

У Пруској су уточиште нашли сви филозофи који су у 

осталим европским монархијама, поготово Француској, 

били прогоњени због својих рационалистичких ставова. Од 

њих је свакако најпознатији Волтер. Када је 1750. дошао у 

Берлин, Волтер је био пун одушевљења. У једном писму 

он каже „Ево ме најзад у овом некада дивљем крају ... а 

сада – опера, позориште, поезија, филозофија, и један 

владар који је и филозоф и песник.“ Од познатих 

француских филозофа просвећености који су се нашли у 

Берлину значајан је и енциклопедиста Даламбер, који је 

једно време био председник Пруске академије наука и 

уметности. Међу Фридриховим гостима био је и један од 

највећих композитора у историји, Јохан Себастијан Бах. 

Године 1747. Баха је Фридрих Велики позвао у свој дворац 

у Постдаму, где је Бахов син Карл Филип већ био дворски 

чембалист. Краљ, који је и сам био веома музикалан, 

прегледао је Бахове инструменте и дао му једну музичку 

тему, коју је сам осмислио, на импровизирање. Бах је на 

тој карактеристичној теми развио сјајну фугу, а након 

повратка у Лајпциг израдио је на њој још један цео низ 

композиција: фантазију, каноне, фуге, сонату за флауту, 

виолу и continuo, те их издао и посветио Фридриху под 

заједничким називом "Музичка жртва". И несумњиво 

највеће Бахово дело, шест Бранденбуршких концерата, 

написани су у Пруској и спадају у пруску културну 

баштину. 
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ОДНОС СА РЕЛИГИЈОМ 

Још од тридесетогодишњег рата (1618-1648), немачки 

народ био је верски подељен на католике и протестанте. 

Иако је била званично протестантска држава, Пруска је 

водила политику верске толеранције и била је отворена за 

све вероисповести. Тако је она привукла потлачене верске 

групе из суседних земаља, као например француске 

хугеноте, који су били најраднији и најспособнији део 

француског народа.  У време Фридриха II чак трећину 

становништва Пруске чинили су досељеници, који су 

утицали на економско снажење неопходно да би држава 

одговорила спољним изазовима. Са друге стране, у Пруску 

су примљени и језуити, који су због своје комбинације 

моћи и екстремизма, били непожељни чак и код 

католичких владара. Толерантно се поступало и са 

Јеврејима, иако их Фридрих лично није волео и рекао је да 

су они корисни око границе (јер тамо варају странце) али 

што су дубље у земљи то су опаснији (јер варају Прусе). 

 

СЕДМОГОДИШЊИ РАТ: КАКО СЕ ПРУСКА 

ОДБРАНИЛА ОД СВИХ ВЕЛИКИХ СИЛА 

Након што је рату за аустријско наслеђе (1740-1748), 

захваљујући својим војним успесима и сукобу две највеће 

европске силе, Аустрије и Француске, Фридрих Велики 

успео да прошири своју територију на Шлезију, 

дипломатски односи у Европи су се изменили. Видевши да 

су њихова сукобљавања у прошлости донела само губитке 

и једнима и другима, из којих су користи имале само 

слабије државе (у Тридесетогодишњем рату Шведска а у 

рату за аустријско наслеђе Пруска), Французи и 

Аустријанци су склопили савез да униште Пруску. 

Осим Француске и Аустрије, савезу против Пруске 

придружиле су се Шведска, Саксонија, Русија и 

Низоземска. Договорено је да након што поразе Фридриха, 

шведски краљ добије Померанију, Август Саксонски да 
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добије Магдебург, аустријска царица Шлеску, руска 

царица Источну Пруску, а Француска, која се није 

граничила са Пруском па није могла да се директно 

окористи њеном територијом, да од Аустрије добије 

одговарајући део Низоземске као накнаду за своју војну 

помоћ. Никада у дотадашњој историји није се окупио 

толики војни савез против једне државе. Становништво 

Пруске бројало је до 5 милиона становника, а њених 

непријатеља заједно више од 100 милиона. Неразмер је био 

и у богатству. Чак и природни положај и границе биле су 

против Фридриха. Непријатељ је очекивао брзу и лаку 

победу након чега би Пруска била сведена на мало и слабо 

војводство. Једини савезник Пруске била је Британија, јер 

је она увек била на супротној страни од Француске како су 

они имали сукобљене интересе у Америци. Али како је она 

била острвска поморска сила, од ње се није могла 

очекивати већа помоћ у копненом рату на тлу Европе који 

се спремао. 

Рат је избио у мају 1756. године. Не желећи да буде 

први нападнут, Фридрих је послао 60.000 војника који су 

ушли у Саксонију. Саксонски војвода Август се утврдио у 

Дрездену, али је и тај град освојен од стране Пруса. 

Истовремено је велика саксонска војска опкољена код 

Пирне. Са друге стране аустријска војска под маршалом 

Брауном кренула је кроз кланце који деле Чешку од 

Саксоније. Фридрих је део војске оставио код Пирне да 

задржи Саксонце док је остатак кренуо у сусрет Брауну, 

кога је у бици код Ловозица потукао. Август је побегао у 

Пољску. Фридрих је у Саксонији завео строжији режим 

него у осталим провинцијама, са већим порезом. Свих 

12.000 саксонских заробљеника под претњом смрти 

регрутовани су у пруску војску. Тако је први од 

непријатеља савладан за само неколико недеља. 

Дошла је зима и ратовање је привремено 

заустављено. Док је енглеско-хановеранска војска 
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задржавала Французе, а Руси због зиме нису могли да 

крену у напад. Фридрих је свим снагама ударио на 

Аустрију. Почетком 1757, пруска војска прелази из 

Саксоније у Чешку. Испред Прага налазио се Аустријски 

маршал Браун, а маршал Даун је долазио са још једном 

војском. Фридрих је одлучио да прво савлада Брауна, пре 

него што би Даун стигао. Битка се догодила 6. маја. Од 

пруских заповедника истакао се стари маршал Шверин. 

Када се пруска пешадија почела колебати, он истргну из 

заставникових руку сребрни барјак са црним орлом и 

витлајући њиме високо поведе свој пук у победоносни 

јуриш. Тада је херојски погинуо, као и читава колона 

његових најхрабријих ратника, али је победа извојевана. 

24.000 непријатеља је убијено, заробљено или рањено. 

Фридрих онда покрете војску на Дауна, који се утврдио 

код Колина чекајући пруски напад. На дан 18. јуна дође до 

битке. Како је аустријски положај био неосвојив, ни уз 

највећу храброст целодневног нападања Пруси нису 

успели да га освоје. Код Колина живот је оставило 13.000 

пруских јунака, и Фридрих није имао друге него на нареди 

повлачење. Он подиже опсаду Прага и повуче се из Чешке. 

Стање на фронтовима за њега се сада чинило 

безнадежно. Француски маршал Д'Естрес победи 

британског војводу Камберленда и проби у унутрашњост 

Немачке. Да би спречио да Французи освоје Хановер, 

наследну земљу британског краља, Камберленд потписа 

тајни мир по коме је Д'Естрес добио слободу деловања 

против Пруске у замену за то да не напада Хановер. Руси 

су навалили пустошећи источне пруске покрајине, 

Аустријанци преплавише Шлеску, са запада је напредовала 

велика француска војска под командом Субиза. И сам 

Берлин је освојен. Из такве ситуације се Фридрих 

блиставом тактиком избавио, за само 30 дана, што 

представља најсјајнији период његове владавине. 
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Најпре је ударио на Субиза. На дан 5. новембра 

одиграла се знаменита битка код Росбаха. Француза је 

било двоструко више, али их је пруска војска савладала 

захваљујући увежбаности и тактици као и томе да је 

Фридрих био неупоредиво бољи стратег од Субиза који је 

био човек ограничене интелигенције. Седам хиљада 

француских завојевача, заробљено је, као и велики број 

топова, застава и ратног плена. Они који умакоше, 

разбежаше се. Победа код Росбаха остала је златним 

словима исписана у немачкој историји, јер је то био први 

Фридрихов тријумф против противника који нису били 

немачке крви већ страни завојевачи. Осим тога, све велике 

немачке победе против туђинаца пре Росбаха остварене су 

под страним командантима (као што је принц Еуген 

Савојски, пореклом Италијан) а Фридрих је био први 

стратешки геније немачког порекла. 

Пошто на западу победи, краљ окрену своју војску од 

40.000 војника према Шлеској, где је Карло Лотариншки са 

60.000 људи запосео целу провинцију. Одлучујућа битка 

збила се код Лојтена, на дан 5. децембра. Са ватреним 

патриотским одушевљењем, уз тутањ бубњева и звук труба 

, колоне пруских војника јурнуше у напад на непријатеља. 

Тријумф је био потпун. Из строја је избачено је 27.000 

Аустријанаца, освојено је 100 топова, 50 застава и 4.000 

бојних кола. Шлеска је враћена у састав Пруске, а Карло је 

од срамоте побегао у Брисел. Слава Фридриха Великог и 

Пруске после ове битке прошири се светом. У Британији, 

савезници Пруске, у скоро свакој крчми или занатској 

радионици висила је Фридрихова слика која је била чешћа 

од слике краља Џорџа. Велики број британских 

добровољаца пријавио се у пруску војску, али су одбијени, 

зато што се сматрало да Енглези навикнути на раскош неће 

издржати пруску дисциплину, скромност и оскудицу и да 

ће својим раскалашним навикама само покварити Прусе. 

Са друге стране пруски војвода од Брауншвајга послат је 
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да командује удруженом енглеско-хановеранском војском 

јер су Енглези више веровали пруском заповедништву него 

сопственом. 

Фридрих је онда одлучио да пође у сусрет Русима, 

који су убијајући, палећи и уништавајући све пред собом 

уносили страх у кости. Војске се сукобише код Цондорфа, 

на реци Одри. Битка је била дуга и крвава, и завршила се 

одлучном пруском победом. Завојевач са истока је 

заустављен.  

Напади на Пруску са свих страна су одбачени и њена 

независност и слобода били су у том тренутку 

загарантовани. Али из Саксоније су и даље претили 

Аустријанци којима су командовали Лаудон и Даун. Они 

су у сред ноћи кукавички напали пруску војску у логору 

код Хохкирхена. Како су Пруси били неспремни за бој, 

Аустријанци су им нанели велике жртве. Даунова војска је 

остварила победу и даље напредовала. Али Фридрих је 

заобишао ту војску и прешао у Шлеску одакле је протерао 

Аустријанце. Даун је за то време напао Дрезден, који су 

Пруси у краљевом одсуству лоше бранили. Град је већ био 

готов да се преда када је Фридрихова војска усиљеним 

маршем стигла из Шлеске и потерала Дауна у повлачење. 

20. новембра 1758. Фридрих је преко рушевина ушао у 

Дрезден. Са друге стране римски папа је маршалу Дауну 

послао златни мач за заслуге у борби против јеретика 

(протестаната), што је само наишло на подсмех 

просвећеног света. 

Међутим, услед бројности непријатеља, стање је за 

Пруску било све горе. Аустријанци су притисли Саксонију 

и запретили Берлину. Са друге стране Руси су прешли 

Одру и утврдили се код Кунерсдорфа. Тамо је избила 

битка. У почетку су Пруси побеђивали и Фридрих је већ 

послао проглас о победи у Берлин, али су Руси онда 

покренули други налет, и захваљујући фактору изненађења 

и бројности нанели Прусима тежак пораз. 50.000 Пруса је 
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погинуло, а сам Фридрих је једва избегао заробљавање. 

Берлин је остао незаштићен и спреман на предају. 

Међутим због међусобних несугласица непријатеља они 

нису кренули у напад и за то време је Фридрих ојачао 

одбрану града, иако је и даље губио на свим 

фронтовима.Тек 1760. је Берлин поново заузет од стране 

непријатеља, али је исте године Фридрих остварио две 

победе над Лаудоном и Дауном. Пруска земља је била 

опустошена. Обруч око Фридриха ипак се све више 

сужавао, Лаудон је долазио са једне а Руси са друге стране. 

И тада се догодило велико чудо. Руска царица 

Јелисавета, која је мрзела Фридриха, умрла је, а на власт је 

дошао цар Петар III који је био велики поштовалац Пруса. 

Фридрих је са њим одмах не само склопио повољан мир, 

већ је од њега добио и значајну војну помоћ коју је могао 

да употреби против осталих непријатеља. Руски цар је као 

накнаду за то једино тражио да добије почасни чин у 

пруској војсци и орден са црним орлом. Сада ојачан, 

Фридрих преоте Шлеску и потуче Дауна код Буркесдорфа.  

Енглеска и Француска потписаше узајамни мир и сада су 

Пруска и Аустрија ишле једна на другу, обе без савезника. 

Изворни непријатељи се нађоше један против другог. Али, 

онда Турци са југа запретише Аустрији, и Аустријанци 

иако бројнији и јачи од Пруса беху принуђени на мир, који 

је потписан у Хубертсбургу фебруара 1763, по коме пруски 

краљ не изгуби ни педаљ земље са почетка рата. После 

шест година ратовања он је тријумфално ушао у Берлин, 

вичући „Живео мој народ!“ 

Тако се Пруска одбранила од стоструко надмоћнијег 

непријатеља. Седмогодишње одбрамбено ратовање 

пруског народа завршило се победоносно. Пруска се 

уздигла у ранг најпрестижнијих сила, а Фридрих Велики 

признат је за једног од највећих војсковођа у историји. 
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НАСЛЕЂЕ ФРИДРИХА ВЕЛИКОГ И ПОУКЕ ЗА 

БУДУЋНОСТ 

Фридрих Велики за собом је оставио увећану државу, 

пуну благајну и респектабилну оружану силу. После 

његове смрти, пошто није имао деце, на власт је дошао 

његов синовац Фридрих Вилхелм II, који није био 

способан владар као његов стриц и био је под утицајем 

важних личности на двору које су гледале само свој 

интерес. Он ће од почетка владавине морати да се суочи са 

огромном претњом са запада, Француском Револуцијом, 

која је претила да у темељу уруши пруску државу. Када су 

петнаестак година касније Французи под Наполеоном 

освојили Пруску, Бонапарта је отишао на гроб Фридриха 

Великог и својим генералима рекао: „Господо, да је овај 

човек жив, ми не бисмо били овде.“ 

Шта можемо узети из Пруске 18. века, као пример за 

добру владавину у данашње време и у будућности? Иако је 

идеја наследне монархије свакако превазиђена (јер чим је 

по закону рођења Фридриха наследио неспособни 

наследник одмах су се успеси државе умањили), морамо се 

сложити да Пруска доказује да држава може успешно 

функционисати и обезбедити благостање свом народу и 

без демократије, и без једнакости. Мада су, у духу 

времена, у Пруској и даље све највише позиције биле у 

рукама наследног племства, ипак се у њој више него у 

било којој држави тога времена јављају обриси 

технократије односно владавине најстручнијих и 

најспособнијих. Устројство два стуба пруске државе, 

чиновничког апарата који је функционисао као машина и 

који није знао шта је корупција, и савршено истрениране и 

дисциплиноване војске, могло би се у потпуности 

пресликати у савршеној држави коју желимо да оснујемо. 

Када се данас дивимо Немцима због њихове радне 

ефикасности која их је довела до економског благостања, 

морамо знати да они све те особине дугују врлинама из 
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пруског периода. Чак и пруски идеал шефа државе који 

има апсолутну власт али и највишу одговорност, и који 

није господар него слуга свог народа чије благостање је 

једини циљ његове владавине, исти је онај „принцип вође“ 

који ће се касније јавити у Трећем Рајху, и облик 

управљања који се може применити и у будућности – 

разуме се уз нека уставна и законска ограничења која ће 

бити изнад тог вође и којима ће он морати да се покорава 

као и сваки други грађанин. На крају, ако знамо да су 

Пруси по свом оригиналном пореклу словенски народ и 

блиски сродници Срба, пада у воду свака теорија да наш 

народ није способан за тај ниво одговорности и 

дисциплине. И Срби, који су као Пруси 1756. са свих 

страна окружени непријатељима који желе крај њихове 

државе, могу се на њихов пример угледати. 

Слава великим јунацима, Пруским војницима палим у 

свим ратовима од 1740. до 1945. године! 
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Хашки Срби 
Кривци без кривице 
 
 

Први председник Републике Србске Крајине 

МИЛАН БАБИЋ 
 

Милан Бабић је рођен 26. 

фебруара 1956. године у малом 

српском селу Кукар, у близини 

Книна, СФРЈ. Дипломирао је у 

Београду 1981. године, на 

Стоматолошком факултету. У 

струци се врло брзо прочуо као 

сјајан лекар, и 1989. године 

постаје директор здравственог 

центра Книна. Био је ожењен 

Душанком, са којом је имао двоје 

деце, сина Стефана и ћерку 

Јелену. 

Био је члан Савеза комуниста Хрватске до 1990. године, 

када ју је напустио и постао оснивач Српске демократске 

странке, патриотску партију и српски стожер преко Дрине. 

Као један од првих чланова, постаје председник градстог 

одбора Српске демократске странке у Книну. У политици 

је брзо напредовао, па је на првим вишестраначким 

изборима био шеф изборног штаба СДС-а, а након победе 

на изборима постаје председник Скупштине Книна. 

Када је Хрватска пошла на путу ка независности од 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 

србски народ се организовао и покушао да се сачува од 

нове Независне Државе Хрватске, нових Јасеноваца, 

Јадовна, Градишке, и новог Поглавника Фрање Туђмана. 

Срби у Хрватској оснивају Српски национални савет, за 
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чијег је председника био изабран др Милан Бабић., који је 

требао да представља легитимно тело србског 

становништва у борби против нео-усташтва.  

 

Референдум који је спроведен у септембру 1990. године, 

донео је 99,7 % гласова Срба у Хрватској који су желели да 

живе ван нових граница НДХ. У Книну је 21. децембра 

1990. године основана Српска аутономна област Крајина, 

на челу са др Бабићем, која је наредне године прогласила 

независност од Хрватске. Одушевљени овом идејом, Срби 

из Источне Славоније, Барање и западног Срема се 

прикључују САО Крајини, а Милан Бабић бива изабран за 

места Председника Извршног савета Крајине, министра 

унутрашњих послова и министра одбране. 

 

Бабић потом спроводи врло делотворне мере заштите Срба 

у Крајини, формирајући оружане снаге Крајине, које 

почињу са диверзантским акцијама и блокирањем путева, 

како би спречили ефикасну комуникацију између 

хрватских сепаратиста из Далмације и остатка Хрватске. 

Бабићеви планови су се показали веома успешним, узевши 

у обзир да на терену није долазило до угрожавања живота 

и имовине цивила, а да су акције сузбијања оружаних 

терориста и сепаратиста изведене беспрекорно. 
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Увидевши да западни центри моћи планирају да по сваку 

цену створе независну државу Хрватску, Бабић се 

успротивио Венсовом плану за демилитаризацију Крајине 

и њено стављање под контролу оружаних снага 

Уједињених нација, знајући да ће то значити легализацију 

хрватских сепаратиста и правдање њихових злочина, а да 

ће Крајина постати нови гето за Србе. Дана када је 

министар спољних послова Немачке Дитрих Геншер 

објавио да Немачка признаје независну Хрватску, др Бабић 

је објавио преименовање САО Крајине у Републику 

Српску Крајину. Он је од крајишке скупштине тражио 

одбацивање овог плана, али је то било безуспешно. Бабић 

бива удаљен из јавног живота, и лишен свих јавних 

функција, а на место председника Републике Српске 

Крајине долази Горан Хаџић. Милан Бабић је тада остао 

министар спољних послова РСК, али му је углед био јако 

урушен, што због притисака из врха Југославије и 

председника Слободана Милошевића, што због западних 

сила које су хвалиле Милошевићев критички став према 

Бабићу и његовом режиму. Милошевић је иначе сматрао 

да су интереси Срба у Хрватској изгубљени, и зато се 

противио Бабићевим прогресивним идејама. Милан Бабић 

је изгубио подршку свих утицајних личности у политици 
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Југославије, осим проф др Војислава Шешеља и Српске 

радикалне странке, који су наставили да поджравају 

Бабића, и пружили му подршку на председничким 

изборима децембра 1993. године у РС Крајини. На 

изборима је победио Милан Мартић, али су избори 

поништени, па су нови одржани јануара 1994. године, на 

којима је изборну победу поново однео Мартић. Милан 

Мартић је у круговима српских бораца остао познат као 

велики херој, који је често ишао на фронт. 

Др Бабић је постао председник Владе Републике Српске 

Крајине, неколико недеља пре почетка удруженог 

злочиначког подухвата хрватских сепаратиста, познатог 

под називом ,,Олуја``, 1995. године, у којој је територија 

Крајине била окупирана, а преко 250.000 Срба из ње бива 

протерано са вековних огњишта. Власти Југославије нису 

реаговали на ову операцију сепаратиста, па је Крајина пала 

кроз неколико часова. Бабић се са породицом преселио у 

Батајницу, насеље код Београда. 

Милан Бабић се у Хашком 

трибуналу први пут појавио 

крајем 2002. године. Трибунал га 

је теретио за злочине против 

човечности, и кршење закона и 

обичаја ратовања. Бабић се 2004. 

године нагодио са тужилаштвом 

Хашког трибунала, да призна кривицу у замену, а за узврат 

ће тужилаштво обрисати делове оптужнице. И тако је и 

било. Милан Бабић се изјаснио као крив, и исказао кајање 

за своје поступке. У пресуди која је донета 2004. године, 

осуђен је на 13 година затвора, али никада није изнесено у 

јавност у којој ће држави Бабић служити казну, а по 

његовом захтеву да се то не открива. 
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Милан Бабић је, по званичном саопштењу Хашког 

трибунала, пронађен мртав 5. марта 2006. године, пошто је 

извршио самоубиство у 

притворској јединици у Хагу. 

Нешто што је јавности до данас 

остало непознато, јесте да је 

Бабић добио уверења од 

Тужилаштва да ће, након 

признања кривице и сведочењу у 

поступцима против Слободана 

Милошевића, проф др Војислава 

Шешеља, Јовице Станишића и 

Франка Симатовића, бити ослобођен, и са породицом, под 

новим именом, бити пребачен у државу по сопственом 

избору, где ће материјално и финансијски бити потпуно 

обезбеђен. Међутим, када је Бабић увидео да од свега тога 

нема ништа, а да је Тужилаштво заборавило на његову 

породицу, добио је напад гнева, праћен оштим претњама 

које је упућивао у ходнику притворске јединице. Верујемо 

да је Милан Бабић убијен у Хашком трибуналу, јер је само 

неколико дана након смрти требало да сведочи против 

Слободана Милошевића, па из тога извлачимо да га се 

Тужилаштво прибојавало да Бабић не би рекао кључну реч 

која би морално срозала тај Трибунал. 
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ТРИЈУМФ ЧАСТИ 
 

У уторак 24. јануара у Новом Саду, у 

клубу „Двориште“, пред више од 50 званица, 

одржана је промоција нове књиге Тријумф 

Части, аутора Луке Пушића. Иако је почетак 

промоције био заказан у 18 часова и 30 

минута, већ пола сата пре тога сала је 

почела да се пуни заинтересованом 

литерарном публиком. Након што је 

подигнута застава Србије, уводну реч 

одржао је домаћин промоције, идеолог Обрад 

Комазец, који је поздравио књигу у којој 

су „прави патриоти на свом месту, а 

непријатељи и издајници на свом“, што је 

пропраћено громогласним аплаузом. Затим је 

реч узео Слободан Ђукић, који је у току 

свог десетоминутног излагања говорио о 

вредностима и врлинама које ова књига 

промовише.  

Следећи је говорио ученик гимназије 

Александар Ковач, који је упитао публику 

да ли живимо у нормалној или у квази-

држави, на шта су сви узвикнули да живимо 

у квази-држави. Ковач је подржао аутора 

који је радњу свог романа сместио у 

амбијент једне нормалне државе. Последњи 

је на бину изашао сам аутор књиге који је 

описао мотиве који су га подстакли да пише 

једну такву књигу. Након тога се са 

звучника заорила химна „Аве Србија“ а 

велики број гостију су се јавили да купе 

свој потписан примерак књиге. Домаћини 

скупа поклонили су аутору ДВД са песмама 

патриотске садржине. Након тога играо се 
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билијар до касних вечерњих сати. 

 

 Књига се може набавити у београдској 

књижари Плато, Академски плато 1, по цени 

од 540 динара, или наручити од редакције. 

 

 
 

,,Писана као роман, ова књига се у 

својој структури гвозденим ланцима 

веже за једно тријумфално уређење које 

је циљ сваког нормалног и часног 

Србина! Мафије у тој и таквој држави 

више нема, нити у траговима! Та 

савремена пета колона која, попут роја 

крвожедних пијавица, сише и крв и душу 

овом народу, више не постоји!`` 

 

Из говора Слободана Ђукића 

на промоцији књиге у Новом Саду 
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Један од основних циљева редакције часописа „Активизам“ је анализа 

политичких система и тражење најсавршенијих решења за све ресоре 

државе и друштва. У овом чланку ћемо описати нека најпознатија 

постојећа државна уређења новог века, са циљем да разјаснимо 

читаоцима најшире основе њиховог разликовања и дамо неко своје 

мишљење о њиховим врлинама, манама и укупној оцени. 

 

 

АПСОЛУТНА МОНАРХИЈА 

 
Опис: Ово је режим у коме наследни монарх (кнез, краљ, 

цар) има сву власт у својим рукама. Он поставља 

министре, доноси законе, суди поданицима, одлучује о 

рату и миру, командује војском. Апсолутну монархију 

најближе описује изрека француског краља Луја XVI: 

„Држава – то сам ја.“ Апсолутна монархија је најчешће 

сталешка држава и одликује је правна и имовинска 

неједнакост племства и осталог становништва, а пошто је 

основ идеје апсолутне монархије у томе да власт монарха 

долази од бога, ова држава је често у спрези са религијом. 

Апсолутна монархија је у ствари потпуна коцка, јер њен 

целокупни правац развијања зависи од личности њеног 

владара. 

Примери: Енглеска до 1649, Француска до 1789, Русија до 

1917, Прусија до 1812. године.  

Добре стране: У случајевима да је владар способан, 

квалитетан и поштен човек, он може усмерити целу 

државу у правцу свеукупног развоја у позитивном смеру. 

Добар пример за то су владари просвећеног апсолутизма, 

који су се држали Волтерове дефиниције да краљ ако није 

чудовиште може свом народу чинити само добро, јер су 

слава и богатство државе и његова слава и богатство. 

Поред тога краљев наследник се од рођења припрема за 

владарску дужност и од њега се планским образовањем 
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може изградити квалитетна личност. Јединство власти је 

такође добра особина овог режима. 

Лоше стране: Неограниченост владара законом, чињеница 

да се на власт долази пуким случајем рођења, честа 

ћудљивост и иживљавање владара над поданицима, 

изражена класна неједнакост, утицај цркве.  

Укупна оцена: 2 

 

 

 

УСТАВНА МОНАРХИЈА 

 
Опис: Уставна монархија је она у којој је власт монарха 

ограничена уставом и законом, али он и даље има широка 

овлашћења, посебно у извршној власти. 

Историјски примери: Други Немачки Рајх (1870-1918), 

Краљевина Југославија 

Добре стране: Све оне које и за апсолутну монархију 

Лоше стране: Наследност владара, односно незаслужени 

долазак на власт.  

Укупна оцена: 3 

  

 

 

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

 
Опис: Ово је режим у коме сви грађани на изборима 

бирају државне органе. То су најчешће председник 

Републике као шеф државе и  парламент који има 

законодавну власт. У разним републикама варира однос 

председника и парламента. У председничком систему 

председник који се бира непосредно од грађана командује 

извршном влашћу. У парламентарном председника бира 

скупштина и он има чисто протоколарну улогу, док је 

најмоћнија личност премијер (председник владе, канцелар) 
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кога такође поставља скупштина. Овај облик владавине 

обично је праћен либерално тржишном економијом. У 

демократији су људска права најбоље заштићена, али се 

често заборавља на дужности и интерес државе подређује 

интересу сваког појединачног грађанина што често доведе 

до свеопште катастрофе. Слобода говора и штампе су 

широке, али се зато често износе и дефетистички и штетни 

ставови који трују и кваре становништво. Држава је 

одвојена од цркве, а војска је под цивилном контролом. 

Данашњи примери: са председничким системом Русија, 

САД, са парламентарним системом Немачка, Италија, са 

полу-председничким системом Француска, са 

комбинованим системом Србија. 

Добре стране: (Формална) власт народа, једнакост, 

могућност да свако дође до највиших позиција 

Лоше стране: Чињеница да у демократији већина одлучује 

о свим питањима, а већином је лако манипулисати од оних 

који држе средства информисања (а у либералном 

капитализму су то они који држе новац). И сама статистика 

налаже да је већина увек просечне интелигенције и 

способности, и зато се догађа да права елита која би схвата 

које потезе треба повући често буде надгласана. Сликовито 

речено, демократија је када 100 магараца надгласа једну 

сову. Још једна велика мана демократије је то што ће влада 

да би била ре-изабрана увек повлађивати страстима масе и 

обично се неће усудити да донесе неке непопуларне потезе 

који би на дуже стазе били исправнији и кориснији у 

вођењу државе.  

Укупна оцена: 3 

 

 

 

ПАРЛАМЕНТАРНА МОНАРХИЈА 
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Опис: Парламентарна монархија по свему функционише 

као демократска република парламентарног система, осим 

што је формални шеф државе и даље наследни монарх. Он 

има искључиво протоколарне и свечане функције, док 

фактичку власт имају влада и парламент. 

Данашњи примери: Велика Британија, Шведска, 

Шпанија, Холандија, Данска, Јапан 

Добре стране: Одржање традиције кроз личност краља, 

без да се њему дају стварна овлашћења. 

Лоше стране: исте као и за парламентарну републику, 

плус то што шеф државе који оличава државно јединство 

није најбољи представник народа, већ наследни монарх. 

Чињеница да двор живи на трошку пореских обвезника. У 

данашње време, када су ослобођени обавеза стварне 

власти, монарси и њихове породице живе недостојним 

начином живота, упадају у афере (као актуелни шведски 

краљ Карл Густав) а све то од државног новца. Њихови 

приватни животи прате се у медијима као нека непрекидна 

представа (пример за то је британска краљевска породица), 

чиме се народ ефективно заглупљује. 

Укупна оцена: 2 

 

 

 

НЕДЕМОКРАТСКЕ РЕПУБЛИКЕ: 

КОМУНИЗАМ 

 
Опис: Комунизам је режим који се базира на идејама 

Маркса и Енгелса. По њима, треба укинути државу, 

породицу, нацију и својину, и стврорити бескласно 

друштво у коме би сви једнако радили и сви једнако 

добијали, а све би било свачије. Док се то не оствари, сву 

власт треба да има комунистичка партија, која би водила 

државу и друштво у том смеру (диктатура пролетаријата). 

Она по својој вољи (а обично партијом суверено влада 
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једна личност – председник или генерални секретар) 

поставља и мења законе а када мисли да их не треба 

применити може и да их крши (као што је рекао друг Тито: 

„Нећемо ваљда да се држимо закона као пијан плота“). 

Комунизам је интернационалистичка идеологија, и 

противи се прављењу разлика између нација и раса, већ се 

обраћа радничкој класи целог света. 

Примери: СССР, земље бившег источног блока, Куба, (у 

некој мери) Кина, (у најизопаченијем облику) Северна 

Кореја 

Добре стране: Рад се вреднује, сви имају једнаке 

могућности да својим радом напредују (најефикаснији 

радници су били награђивани и почаствовани), заштита 

нижих друштвених слојева првенствено физичких радника 

Лоше стране: У комунизму је свака приватна иницијатива 

угушена забраном поседовања приватне својине и зато 

друштво не може напредовати. У пракси се показало да су 

комунистичке партије од идеолошке елите постале 

затворена олигархија која се више ни сама није држала 

Марксовог учења. Уништење најсветијих народних идеала 

као што су нација и породица, гушење сваке 

преткомунистичке традиције, ужаси колективног живота. 

Широко раширено насиље над свим неистомишљеницима, 

па чак и погубљења истомишљеника у циљу борбе за власт 

(по чему је најпознатији друг Стаљин). Одсуство сваке 

правне и сваке друге сигурности. 

Укупна оцена: 2 

 

 

 

ФАШИЗАМ И НАЦИОНАЛ-СОЦИЈАЛИЗАМ 

 
Опис: Фашистичка и национал-социјалистичка држава 

окренуте су спољашњем и унутрашњем милитаризму, 

јачању моћи и територије државе, корпоративистичкој 
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економији. Воља појединца подређена је колективној вољи 

нације, која је осликана у личности Вође, најбољег и 

најспособнијег представника народа, и партије коју он 

предводи. Он има најшира овлашћења али и највећу 

одговорност са судбину нације. Ред, рад и дисциплина 

највеће су светиње које штити свемоћна полиција. 

Законска регулатива таква је да је допуштено оно што је 

корисно и добро за државу и народ као колектив, а 

забрањено оно што није, без обзира да ли се и каква 

људска права тиме крше. Пожртвовање на раду и у рату се 

адекватно награђује као и сваки вид лојалности. Спољна 

политика је експанзионистичка, не бежи се од рата и пуно 

се улаже у восјку. Посебна пажња посвећује се здрављу 

нације и повећању наталитета. Основно по чему се 

национал-социјализам разликује од фашизма је то што, док 

фашизам не прави разлику међу лојалним грађанима, он 

поседује и расну компоненту, и сматра да држава није сама 

себи смисао, већ је њен основни циљ да обезбеди опстанак 

владајуће расе чији припадници једини могу постати 

пуноправни грађани. 

Историјски примери: Италија (1922-1943/5), Трећи Рајх 

Добре стране: Бескомпромисна борба за остварење 

државног и националног интереса, народно јединство, 

социјална правда, планско усавршавање становништва, ред 

и поредак. 

Лоше стране: Неограничена власт Вође, изражено насиље 

у циљу остваривања циљева, немилосрдно истребљење 

свих оних који се не уклапају у шаблон национал-

социјалистичког/фашистичког човека. 

Укупна оцена: 4 

 

 

 

ТЕОКРАТИЈА 
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Опис: То је држава која у потпуности функционише по 

верском закону (на пример Иран по шеријатском праву, па 

зато тамо имамо каменовања и бичевања за разне јереси и 

верске преступе), а свештеници контролишу државну 

власт. 

Примери: Иран 

Добре стране: Уколико религија проповеда одређене 

моралне и исправне циљеве, држава активно учествује у 

њиховом спровођењу. 

Лоше стране: Стављање целе државе и друштвеног 

поретка на темељ научно недоказиве претпоставке односно 

фикције о постојању неке више силе. Насилно 

подређивање стварног живота неком непостојећем после 

смрти. 

Укупна оцена: 2 

 

 

 

ВОЈНА ХУНТА 

 
Опис: Војна хунта је држава у којој сву власт имају 

генерали који командују војском и који су збацили 

регуларну власт. Ову државу одликује свеопшти 

милитаризам и агресивна унутрашња и спољашња 

политика. 

Примери: Чиле у време Пиночеа 

Добре стране: Ред и поредак, непостојање политичких 

борби  и размирица, владавина људи који су навикли на 

тежак и одговоран војнички живот и разне опасности и 

изазове 

Лоше стране: Власт у рукама војске, која је по 

дефиницији орган физичке присиле, подразумева власт на 

основу силе и страха. Издвајање војске као издвојене 

друштвене класе одрођене од народа. 

Укупна оцена: 4 
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АНАРХИЈА 

 
Опис: Анархија је најгоре државно уређење. То је држава 

у којој нема никакве власти ни закона, него свако ради шта 

хоће. 

Примери: Барселона током Шпанског грађанског рата 

Добре стране: нема 

Лоше стране: Свеопшти хаос, одсуство сваког реда, 

морала и безбедности.  

Укупна оцена: 0 
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