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Реч уредника 

Драги читаоче,
Након неколико бурних недеља припремили смо за тебе други број 

„Активизма“. 
У овом броју акценат је стављен на теме из биологије и музике а имамо 

и ексклузивни интервју са човеком који је спалио такозвану заставу 
војводине и њене угљенисане остатке однео ни мање ни више него ненаду 
чанку лично (одатле овоме идеја да му слоган у кампањи буде „Застава 

Војводине: да се вијори а не да гори“). 
Што се тиче биологије, за сада смо се ограничили на писање о 

патриотским биљкама и животињама. 
Неки од вас ће се можда запитати: како животиње, а тек биљке, могу да 

буду патриоте? 
Ми одговарамо, наравно да могу. Отаџбину сачињавају сви они који је 
чине бољим и лепшим местом за живот. У данашње време, на жалост 

или на срећу, неке животиње и биљке су веће Српске патриоте од многих 
грађана Србије који, макар званично, припадају људској врсти. Од оних 
који нашу државу прљају, загађују, који краду од земље, који сипају 
разне хемикалије у наше реке и језера, који уништавају све оно лепо 
што је природа створила и дала нам да у томе уживамо. Све до оних 
случајева који су позивали да се та земља чак и бомбардује, тонама 

експлозива и радиоактивног материјала. Али о њима ни не желимо да 
пишемо, нити такви квази-људи уопште узимају Наш часопис у своје 
руке. Ово је часопис за оне који воле и себе, и своје сународнике, и 

своју државу Србију и њена природна и културна богатства. За оне који 
теже савршенству и унапређивању, који желе да буду успешни на свим 

животним пољима, који желе да остваре све своје циљеве али не на туђу 
штету већ да својим успехом подстакну и помогну и друге. 

То је циљна група часописа „Активизам“.
 О најактуелнијој  теми ових дана у Србији, о изборима, нећете имати 

прилике да читате у овом нашем броју. Уосталом ми ни нисмо присталице 
демократије, па немамо никаквих моралних обавеза да укажемо пажњу 

демократској (иако врло манипулисаној од стране видљивих и невидљивих 
несмењивих центара моћи) процедури која је у току. Свакако су неки 
кандидати бољи од неких других и кад већ можемо да бирамо боље је 
заокружити њих него да власт добије неко најгори. Али ми вам нећемо 

суфлирати за кога да гласате, већ то остављамо вашој савести јер 
поштујемо и вас и ваше погледе на свет.

Толико за почетак. Желимо вам добродошлицу у узбудљиви свет 2. броја 
„Активизма“.
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АУТОНОМИЈА У ПЛАМЕНУ
ИНТЕРВЈУ

Интервју :

Стефан Петровић Стив

Реци нам нешто о себи:

Стефан :Рођен сам у Новом Саду, 
имам старијег брата ,и две млађе 
сестре, завршио сам средњу 
машинску ,а по занимању сам 
Златар. Кратко сам живео у 
Крушевцу одакле су сви моји 
родом. Селио сам се пар пута, 
а 1998. досељавамо се овде где 
остајем до данас , и одакле не 
мислим да идем. 
Васпитаван сам и одрастао уз 
добре узоре : 
оца пуковника ,
и мајке педагога и професора са 
чином резервног потпоручника, 
обоје факултетски образовани, 
угледни и часни људи.
Уопште целу моју породицу красе 
прмери добрих, часних, радних 
и поштених, људи . Богати само 
васпитањем и дугом породичном 
, и војничком традицијом.

Значи суђено ти је да будеш 
војник .

Стефан :Служење овакве војске 
ме не занима, стање у коме се 
војска и држава налазе ме неће 

одвратити од тога да браним 
свој народ и земљу, сво стечено 
знање и умеће сам решио да 
употребим корисније и посветим 
се одбрани на једином фронту 
одбране Српског народа и државе 
,а то је у борби против режима и 
тираније којом влада.

П3: У жижу интересовања свих 
медија у Србији си доспео после 
паљења такозване заставе 
војводине

Стефан :Да, Није то први пут. 
Заставу сам неколико пута палио 
јавно, нисам се крио и не мислим 
да се кријем ни у будућности. Ово 
је само била кап која је прелила 
чашу, овај пут смо ствар решили 
да истерамо до краја.
ЛСВ је тада дргуи пут дошла да 



АКТИВИЗАМБРОЈ 2

6

кречи графите подршке Ратку 
Младићу, и то је већ постало 
безобразлук на који смо морали 
да одговоримо жестоко.

Врло брзо после тог паљења су 
вас привели и осудили , и ако за 
то није било основа ...

Стефан :Није то ништа ново . 
Широј јавности је мање познато 
то да мене и друге активисте, не 
само покрета Наши, већ активисте 
свих родољубивих покрета и 
организација скоро свакодневно 
приводе, саслушавају, или суде за 
дела која не постоје, измишљају 
некакав говор мржње, величање 
злочинаца, стављају нам на терет 
непостојеће прекршаје и дела , и 
осуђују. То је најбољи показатељ 
у ком стадијуму репресије и 
диктатуре се налазимо.

Како је почело то све са заставом 
и Ђенералом ?

Стефан :Први пут када је дошао 
и прекречио мурал било је дрско 
,али два пута је већ превише. 
Ратко Младић је херој, није 
осуђен још увек . Графит ником 
није сметао, за цртање графита 
имали смо потписани пристанак 
станара . Погодило ме је то 
што се тиме не наноси штета 
само Ратку , већ и људима 
који су платили и организовали 
цртање графита. Током својих 
молерских авантура ЛСВ и чанак 
начинили су подједнак , а ако не и 
већи број прекршаја за који нису 

одговарали ,али то је већ прича 
за неки други пут.

Перформанс са заставом је 
постигао велику популарност, 
нешто од тога је документовано и 
видео снимцима које сте објавили 
на ју тјубу .

Стефан :Морам признати да сам 
и сам био изненађен пажњом 
коју сам изазвао . Публицитет 
није нешто за чим тежим, 
немам потребу за већом личном 
промоцијом, то што сам урадио 
било је да би се одбранио од 
напада и неистина будући да 
сам предосетио опасност од 
лажи-мажи мајстора , па сам се 
осигурао снимком .

Почело је да се говори како си 
ишао тамо да претиш чанку ,и да 
сте упали у канцеларије , итд 

Стефан :Био сам поново лажно 
оптужен .али показало се да 
сам био управу. Да нисмо све 
снимили , сад би била Чанкова 
реч против моје , а мој мирни 
политички протест био би напад 
на њега.
Ипак драго ми је да су људи имали 
прилику да се лично увере у лажи и 
подметања којима сам изложен, 
драго ми је што је толико људи 
сазнало истину . Сада Чанак због 
лажи и клевета има бар 11 000 
гласача мање, колико је људи 
погледамло снимак и уверило 



БРОЈ 2

7

АКТИВИЗАМ

се да су оптужбе о претњама и 
нападу чиста лаж.
Као активиста директно изложен 
оваквим ситуацијама и неко без 
длаке на језику често сам упадао 
у разне проблеме . Не марим 
за претње, нису ме упашили , и 
мислим да ћемо се ћерати још 
дуго.

Како се све завршило на крају ?

Стефан :Није се још завршило, 
упркос свим тешкоћама нисмо се 
предали . Моја је идеја била да се 
жалим и да тражим још већу казну 
,јер дело планирам да поновим 
, али отом потом . Предао сам 
жалбу и чекам одлуку . Након 
суђења запалићу нову заставу , 
и тераћу тако док не запалим и 
последњу , и док се сви не увере 
у каквом безобзирном систему и 
диктатури живимо.

Генерације су гинуле, могу и 
ја ваљда да робијам мало за 
отаџбину.

Застава војводине и грб нам се 
представљају као део историје и 
традиције војводине , колико у 
томе има истине ?

Стефан :Крпа коју сам запалио 
нема никакво историјско 
утемељење , нити везе са 
аутономијом војводине, 
смишљена је у чанковом кабинету 
и представља само чанкову 
тежњу за распарчавањем Србије 
у циљу остваривања личних , и 

интереса страних фактора.
Резултат је само то да та крпа 
иритира људе и тера их на 
револт против самопрозваног 
представника војвођана. Сукоби 
и дубље поделе су оно што он 
жели , а то планира да постигне 
на сваком кораку хушкајући 
мањине и убеђујући их да тамо 
неки ''зли срби-фашисти '' хоће 
да им исперу мозак и измузу 
покрајину.

Тежње за аутономијом су све 
веће , да ли се иза тога у ствари 
крије сепаратизам ?

Стефан :Подршка чанковој 
политици је смешна ,али он 
постиже утицај преко људи у 
Београду који су на челним 
местима само зато што су 
довољно глупи, неспособни и 
покварени, нећу рећи плаћени 
за то ,јер нису . Давно је запад 
престао да финансира наше 
политичаре. Сада им допуштају да 
краду и уништавају , јер је систем 
"дај будали положај " много 
ефикаснији од поткупљивања. 
Иза идеје о независној војводини 
стоји шачица слуђених , и групица 
утицајних који само желе да 
повећају свој утицај и богатство.

Неке од одлика државе су 
постојање законодавне и извршне 
власти .Какав је твој коментар 
на иницијативу неких партија да 
војводина треба да има своју 
полицију ?
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Стефан :Концепт који желе да 
злоупотребе. Недопустиво, било 
би лудило, све што Чанак и ЛСВ 
раде завршава се јако лоше. 
Превелики је ризик и несме се 
то допустити . Немамо избора 
, политичари су нам сувише 
моћни и овако ,а систем пречесто 
злоупотребљен за потребе 
појединаца. 

У задње време се веома 
учестало појављује пропагандни 
материјал , који позива да 
се становништво изјасни као 
ВОЈВОЂАНИ .Билборди , новине 
, налепнице , и тд . Колико је 
реално да се Србин , Мађар , 
Словак , или Румун изјасне као 
Војвођан ? Није ли то стварање 
вештачке нације као што је био 
слушај са Муслиманима у Босни 
и Херцеговини ?

Стефан :Опет дело интересне 
групе која покушава да поткупи 
и залуди што више људи , и да 
створи вештачку "војвођанску" 
нацију . 

Како је могуће да има Срба 
који су за одвајање од матице 
, и оснивање републике , или 
припајање Мађарској . На пример 
чанак .

Стефан :Како је могуће да има 
Срба комуниста? За све се нађе 
будала. Када би сутра којим 
случајем имали референдум 
да увеземо Кугу, сигуран сам 
да би се и за то будала нашла, 

вероватно више њих ако би 
имали фирму за посредовање у 
куповини, нема те глупоси коју 
неко овде не подржава. .

Овде у војводини делује мађарска 
фашистичка организација 
64 жупаније . Колика је 
пропорција ухапшених Србских 
националиста, према мађарским, 
имаш ли тај податак ?

Стефан :Не баратам прецизним 
подацима ,али је несразмерно 
свакако. Податке о 64 жупаније су 
више патриотских организација 
достављале послицији . На основу 
њих полиција је могла да направи 
двоструко више хапшења 
,а није, док се припадници 
родољубивих организација у 
Србији свакодневно хапсе и за 
дела која не постоје. То је до те 
мере неправедно да се поставља 
питање о повезаности истих са 
влашћу у Војводини. У прилог 
повезаности најбоље говори 
однос покрета Мађарске наде 
са тзв омладинским покретом 
64жупаније који једни о другима 
говоре најлепше и исказују 
међусобну подршку.

Веома често смо сведоци да се 
патриоте , Србски националисти 
називају погрдним именима у 
медијима , речима ; терористи , 
хулигани , навијачке хулиганске 
групе , итд . 
Шта мислиш о томе ?

Стефан :Медијска сатанзација 
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свега са префиксом Срб је већ 
дуго на делу и оставља утисак 
махом на неупућене , чини штету 
али не утиче пресудно. Медијски 
мрак у коме живимо је нешто на 
шта не смемо да се навикнемо 
, и против чега морамо да се 
боримо .. . Ако неко после свега 
може да верује чанку тај је у 
озбиљном проблему, бавити се 
таквим појединцима је тренутно 
губљење времена, ми имамо 
свој задатак и дужност и морамо 
се окретати прво онима који нису 
подлегли таквој пропаганди и 
који изјаве таквих не узимају за 
збиљно и знају да шта стоји иза 
тога.

Имам још два актуелна питања 
за тебе .
Прво је твоје виђење скорашњих 
општих избора , и за председника 
државе .

Стефан : Ако сте мислили хоћу 
ли изаћи, одговор је хоћу. За 
кога још нисам сигуран . Знам 
за кога нећу, за издајнике и 
еврофанатике нећу сигурно.

И друго питање је о ситуацији 
у Реснику где је кулминација 
настала у сукобу са полицијом, 
због против законског 
насељавања цигана на приватне 
парцеле тамошњег Србског 
живља .

Стефан :То што се десило у 
Реснику директно је изазвано 
безобзирним понашањем Дачића 

и Ђиласа, и представља део 
кампање , и нешто из чега неће 
извући оно због чега су ушли 
у то . Тешко да неко може да 
поверује да постоји цело насеље 
расиста надомак Београда, 
нарочито оним упућенијима који 
знају да тамо већ живи хиљаду 
цигана. Срамота је на шта Дачић 
тера полицију а туга је шта они 
прихватају да раде , и за коју 
сићу. Нико се не одушевљава 
идејом да му још цигана живи 
у комшилуку, не због тога 
што су црни или необразовани, 
проблем су нехигијенска насеља 
и незаинтересованост цигана 
да се интегришу у заједницу и 
постану пуноправни и одговорни 
грађани, да плаћају порез и 
поштују законе.

Разговор водио : Обрад Комазец
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До сада је сила природе у овом делу свемира створила 
најсавршеније биће за које знамо , а то је човек 
. Најуспешнији од свих примата. Пре неколико 

десетина година је почела ера генетике , и данас смо 
сведоци вештачки изазваних генетских мутација , и 
генетских манипулација . У даљем тексту ћу да се држим 
генетике , одабира најуспешнијих форми , и процене како 
ће то све да изгледа у будућности. Значи,ако узмемо човека 
као генетски врхунац природног одабира свих бића која 
су икада постојала на земљи , онда се поставља питаље: 
Да ли човек сада сме да мења тај генетски код у жељи да 
направи још савршеније биће ? То биће би било супериорно у 
односу на нас , наравно уколико би се та успешност показала 
кроз дужи период , и у стварном окружењу .Ја сматрам не само 
да сме , већ да је то неопходно како би прескочили хиљаде 
година природне селекције , које би иначе довеле до истих 
резултата . Није важно сада како ће да изгледа то биће , важно 
је да су му карактеристике висока интелигенција , и свесност, 
а способности психофизичке уопште далеко надмашују 
способности данашњег модерног човека . Наука данас такође 
напредује у осталим правцима , неки од њих нуде алтернативу 
генетском над човеку. Компјутери су данас толико напредовали 
да имамо супер компјутере који врше огромна израчунавања , 
врше симулације разних догађаја , и на прагу су свесности . Само 
је питање још неког броја година када ће да постану свесни.
Врло брзо после тога ми ћемо да направимо електронски 
склоп који ће да нас надмаши у интелигенцији , а у физичком 
погледу можете само да замислите у какве све машине ће моћи 
да се угради . Нећу да га назовем Робот , јер он није само глупа 
машина из филма , назваћу га ничеовски , Надбиће .Надбиће ће 
веома брзо да створи још успешније облике постојања других 
савршенијих Надбића , а они следећа...У ова два примера сам 
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покушао да вам покажем два алтернативна начина на која се 
убрзава еволутивна спирала ка савршеном Надбићу. Међутим 
у оба случаја се јављају социолошке препреке . Сигуран сам 
да се већ неки од вас противе неком од ових сценарија колико 
год да сте за тај напредак , али то није важно, јер тако ће 
да буде. Тај нови генетски човек ће да нас сматра драгим 
прецима, али ће провалија између нас да буде већа него 
између нас и мајмуна . Тај нови генетски човек ће да створи 
још савршеније облике од крви и меса , или ће и он да створи 
машинске,електронске склопове од нама данас непознатих 
материјала фантастичних особина , а само то Надбиће ће да 
буде корак близак савршенству . Свемирски вакум , и даљине 
које се мере стотинама и десетинама хиљада светлосних година 
за њих неће да представљају препреку. Тада ће да почне права 
свемирска ера и експанзија .У том тренутку ће само да се 
поставља једно питање : Зашто путовати у далека пространства 
свемира када смо овладали материјом до те мере да из било 
ког елемента можемо да створимо било који други елемент 
или изотоп . Тако да није потребно да се иде на друге крајеве 
свемира по рецимо злато , или уранијум , када можемо да га 
направимо од воде , или кречњака , или силицијума , и шта год.
Одговор је : Треба путовати по материју , јер смо већ готово сву 
материју коју смо овде имали претворили у корисну материју. 
И тада ће се ићи у друге делове свемира по материју , или да би 
се тамо направило то исто . Ја видим ствари до ове тачке како 
ће да се одвијају , даље ми је нејасно ,али и ово је довољно .
Из свега тога произилази да ми сви треба да се организујемо 
у правцу остварења тог напретка . Рећи ћу вам и ово , природа 
никад није хтела да направи од примата савршеног примата 
или од мајмуна савршеног мајмуна, већ је у широкој лепези 
мутација направила увек најбољи избор , а то је увек ново 
биће , слично предходнику , али другачије . Тако ни човек 
никад неће да постане савршен човек , већ ће човек да 
нестане препуштајући место Надчовеку , или можда Надбићу .

Написао: Обрад Комазец
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Чуваркућа – Биљка патриота
Биљка патриота : 

ЧУВАРКУЋА 

Алтернативни називи : 
Чуварка,Пазикућа , 
Громовита Трава,Дивље 
Смиље ,
(Лат. Sempervivum tecto-
rum - Увек живи кровови )

 Чуваркућа је данас 
раширена готово по целом 
свету , али потиче из Европе, и 
делом Азије . Сви стари народи 
ових подручја су је ценили, 
и поштовали, Нарочито 
Словени, Нордијци , Грци и 
Римљани . Сви ови народи 
имају слично преведено 
значење имена ове биљке . Ти 
називи постоје у митологији 
ових народа. Навешћу вам 
неколико примера :
• Торова брада , 
• Јупитерова брада , 
• Зеусова брада ,
• Перунова Трава ,
• Громовита Трава.
У  митологији   Словена     се   
каже да је Перун лично створио 
Чуваркућу, а негде постоје 
приче и да јој је наредио да 
расте по крововима кућа. Из 
овог се види да је код свих ових 

народа Чуваркућа била везана 
за божанства која су владала 
силом грома, и за сам гром, 
и висока места , као што су 
стене, и кровови кућа . Иначе 
су то омиљена станишта ове 
наше биљке . Такође њено име 
на латинском указује на њену 
љубав према крововима .
Придаване су јој магичне 
моћи , а нарочито у заштити 
од грома , а и због њених 
лековитих особина . 
Улазила је у састојак којим су 
прскали усеве да их заштите 
од болести , и злих сила .
Њене потребе за водом , и 
плодним земљиштем су 
минималне . Расте и на 
самом камену уз врло танак 
слој земље, на зидовима и 
крововима, и на оскудним 
земљиштима . Може да буде 
месецима без воде . Уколико 
хоћете да је имате на својој 
кући , или бар у дворишту, као 
што су је увек имали наши 
преци, биће вам лако да је 
одржавате . Залијете је кад се 
сетите једном месечно у јесен 
и пролеће , зими на месец и 
по , или никако , и лети може 
на десет , петнаест дана по 
једном . Узме се обична земља 
из баште , и неко место које 
није цео дан на сунцу , већ 

ЧУВАРКУЋА
ПРИРОДА
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рецимо пола дана, и то су за њу 
идеални услови. Размислите 
о томе да набавите неколико 
примерака . 

Наши преци су имали 
пословицу која каже :
"Боље је да имаш чуваркућу 
на кући , него два пса испред 
куће. " 
Одувек је била са нама и 
помагала у лечењу рана из 
битака , и од болести . Сви 
сигурно знате за њену примену 
у лечењу бола у уву. То је 
прадавни народни лек. Узме 
се меснати лист , и исцеде са 
две три капи у уво . (намерно 
кажем уво , а не ухо) Тај 
исцеђен сок има више намена 
због своје особине да стеже , 
као што то раде опоре ствари, 
рецимо кора од Храста, због 
присуства Танина (Храст , још 
једна наша патриотска биљка, 

али и много више од тога .)
Те материје поспешују 
заустављања крварења. Такође 
Чуваркућа у том соку има и 

неке састојке које хладе рану, 
па тако умањује натеченост, 
бол, и црвенило . Добро је да 
знате ове практичне ствари , 
нарочито када сте у природи, 
и нису вам одмах доступне 
чаролије фармацеутских 
кућа . Ове њене особине су 
је препоручиле за лечење 
углавном кожних болести, и 
повреда . Тако се употребљава 
код лечење : рана , опекотина, 
жуљева , брадавица, уједа 
инсеката , курјих очију, 
свраба, за ублажавање тегоба 
изазваних херпесом , и 
овчијим богињама , против 
бола у увету , и сл . Не сме да 
се претерује са овим соком , 
јер у већој количини може да 
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изазове црвенило , и упале . 
Може и да се једе , до два три 
листа дневно , али почните 
рецимо са пола листа , или 
само једним да би видели да 
ли вам смета. употребљена на 
тај начин повећава имунитет, 
и неки кажу да је то наша Алоја 
Вера . Пре неколико година 
сам прочитао у некој књизи о 
лековитом биљу да поједена 
служи као лек против глиста , 
и метиља , али сад не могу да 
се сетим рецепта . 
Они који су се бавили 
мистичним особинама ове 
Громовите Траве су трагом 
митолошких легенди 
одлучили да испитају њене 
електричне особине . После 
експеримената су објавили 
да око њених листова постоји 
нека врста ауре која редукује 
јачину електричног поља , и 
да смањује набој , кажу да на 
тај начин у ствари смањује 
вероватноћу од електричног 
пражњења , и удара грома . Ето, 
они су сад открили оно шта су 
знале наше прабабе пре десет 
хиљада година .
Наши преци су имали 
посебан однос са природом, а 
нарочито са неким од биљака , 
и животиња. Тако су волели и 
Чуваркуће , и кад би се селили 
на нека друга места било би 
непојмљиво да се не понесе и 
неколико ових малих чувара .
Она се лако примала на нови 
кров, или на окућници . 
Кад мало порасте она нас 

задивљује са још једном 
особином .
То је начин на који се 
размножава, а то су два начина . 
Она цвета само једном у 
животу, и кад процвета , тада 
и умире. Ипак пре тога живи 
неколико година. Када дође 
време да цвета она пусти малу 
стабљику у вис , и тада кад 
прораста то јој је крај , али 
после тог цвета настане много 
јако ситних семенки које ветар 
разнесе , погађате где , .. да по 
крововима , и далеко и високо. 
На овај начин она се дружи са 
ветром, али потребно је још 
нешто да би семе проклијало, 
а то је мраз , и то у трајању од 
бар два три дана. Семенке су 
толико ситне да их у један грам 
стане неколико хиљада. То је 
први чудноват начин на који 
се размножава , слично као у 
оној причи о Фениксу, или о 
птици која умирући најлепше 
запева . 
Други начин је када за време 
живота пушта из свог тела 
неколико да их тако назовем 
"канапа" а на врху њих је 
по једна мала минијатурна 
Чуваркућа . Некад из једне 
биљке изађе десетак таквих 
нових биљака које често висе 
са крова , или низ зид, везане 
тако за матичну биљку, или 
чак тако насталу колонију 
биљака које су све идентичне, 
као клонови . Гледајући ту 
слику висећих Чувара Кућа 
одмах сам схватио зашто су 
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је звали Торова брада , јер то 
све личи тако на неку бујну, и 
понегде уплетену браду каквог 
моћног бога . Те мале биљке 
често пусте корење у бетонски 
зид , уколико у њему има нека 
пукотина. После тога та веза са 
биљком родитељем се осуши, 
и прекине , као нека врста 
пупчане врпце . 
Овако познавајући је не 
можемо да јој се не дивимо .
Ја лично се преко ње сећам 
неких догађаја из детињства , 
имам је у менталним сликама 
сећања баш са тих старих 
кровова , и то све носи ону неку 
топлину родног краја, и тог 
неко ранијег начина живљења, 
и вредности ствари . 
Виђао сам разне врсте  
Чуваркуће, а кажу да их има 
око педесет, али да тих педесет 
праве око три хиљаде данас 
познатих варијација. Овде иде 
и слика како биљка изгледа 
па нећу да се много мучим 
да је описујем оним неким 
стандардима из ботаничког 
речника . Рећи ћу само да у 
висину може да нарасте до 60 
см , и то кад прераста , мада 
ја никад нисам видео вишу 
од тридесетак , а у ширину 
одрасла биљка може да иде 
од пола сантиметра па до 
неких тридесет . Највећа 
коју сам лично уживо видео 
је имала неких двадесет у 
пречнику. Углавном већина 
обичних наших врста је до 
петнаестак сантиметара . То су 

њене техничке особине , али 
не волим о њој да говорим 
на такав начин , технички и 
бездушно .
На такав начин се према њој 
односе у Америци . Тамо је 
у преводу зову "Квочка и 
Пилићи". Нас облик њених 
колонија подсећа на браду 
каквог бога , а њима личи на 
кокошку . То може, а и не мора 
да се сматра увредом , али 
сигурно су увреде имена која 
надевају оним варијацијама 
које сам поменуо . Ево вам 
примера неколико преведених 
назива: 
Лимунов Пољубац, Бресквина 
Звезда , Ел Торо , Кели Џо , 
Коко Фланел , ,,, и тд . 
Доказ да Американци нису 
везани духовно за ову биљку .
Нама је она у души , живела 
је са нама од постанка . Не 
заслужује да је заборавимо, 
и на тај начин протерамо. 
Урбанизација , и модерна 
градња јој отежавају опстанак, 
али ми можемо да се сетимо 
наших предака који су је увек 
носили са собом , па тако и ми 
да је негујемо . 
Она не тражи пуно , а свако ко 
је осећа у души већ је награђен .

Текст написао : Обрад Комазец
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ДРЕЗДЕН
РЕДАКЦИЈА АКТИВИЗМА У ПОСЕТИ  ГРАДУ ХЕРОЈУ!
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Дрезден
Написао: Лука Пушић
 

Крајем прошле године 
посетили смо Дрезден, 
главни град немачке 

државе Саксоније. Дрезден има 
око пола милиона становника 
и налази се близу `границе 
са Чешком. То је град богате 
културе и историје, на који је 
нажалост највећи траг оставио 
Други светски рат када је град 
претрпео незамисливо разарање 
приликом варварског англо-
америчког бомбардовања. Тада је 

90% града уништено до темеља, 
а 40 година совјетске окупације 
која је уследила учинило  је да 
на месту живописних китњастих 
зграда никну бездушни блокови 
у соц-реалистичком стилу. Ипак 
последњих деценија отпочела је 
реконструкција која је омогућила 
да поново угледамо чувене 
дрезденске палате, цркве и 
мостове, што нас је и подстакло да 
посетимо управо овај град.
Дрезден је од 1485. био седиште 
саксонских војвода, који су од 
1547 били једни од седам електора 
Светог Римског Царства.    
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Златно доба Саксоније долази 
са Фридрихом Августом I који 
је ушао у персоналну унију са 
Пољском. Он и његов син и 
наследник Фридрих Август II су 
највише урадили на културном 
уздизању Саксоније, доводећи 
архитекте, сликаре и музичаре 
(као што је чувени Јан Дисмас 
Зеленка кога називају „католички 
Бах“). На бојном пољу Фридрих 
Август II се ипак показао као 
кукавица, што је резултирало 
пруском опсадом 1760. и неколико 
освајања и рушења Дрездена 
(детаље о томе можете наћи у 
нашем прошлом броју у чланку 
о Прусији). Текст Европске 
химне, Оде Радости, написан 

је у овом граду 1785. године. 
Током Наполеонових ратова у 
Дрездену је био главни штаб 
Наполеонових снага у Немачкој, а 
Дрезден је имао и значајну улогу 
у револуционарним борбама за 
уједињење Немачке. Као главни 
град Краљевине Саксоније ушао 
је 1871. године у састав Немачког 
Рајха. После Другог светског 
рата, постао је део комунистичке 
„Немачке Демократске 
Републике“ све до пада комунизма 
и немачког поновног уједињења. 
О дугој историји Саксоније 
сведочи Fürstenzug , зидни мурал 
од Meissen порцелана смештен у 
главној улици који приказује 35 
маркгрофова, војвода, електора 
и краљева из Ветинске династије 
која је владала Саксонијом од 1127 
до 1904.
Кроз Дрезден протиче река Елба, 
која дели град на стари и нови део 
(Neustadt). Преко Елбе прелази 
неколико мостова од којих је 
најстарији и најпознатији Августов 
мост, на чијем почетку је златни 
коњички споменик тог владара. 
Највећи део значајнијих грађевина 
налази се у старом делу града. Тај 
део града само условно можемо 
назвати старим, јер су скоро све 
зграде у њему које нам се чине 
као старе изграђене у последњим 
деценијама. Већ у комунистичко 
време почели су радови 
на       реконструкцији    објеката 
порушених у бомбардовању. 
Најпре су обновљени најважнији 
градски локалитети, као што су 
зграда Опере Semperoper из 19. 
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века где је одржано неколико 
премијера Вагнера и Штрауса, 
палата Цвингер где су столовале 
војводе, електори и краљеви 
Саксоније, као и сакрални објекти 
Katolische Hofkirsche и Frauen-
kirsche. У плану је да се целом 
старом центру града врати изглед 
од пре бомбардовања. Данас је у 
току реконструкција неколико 
блокова зграда.
У Дрездену постоје и католичке 
и протестантске цркве. То је 
резултат тога што је, иако је још 
од реформације Саксонија била 
лутеранска земља, саксонски 
електор Август је крајем 17. века 
прешао у католичанство како би 
могао да буде изабран за Краља 
Пољске. Постоје две велике 
католичке цркве, које одликују 
торњеви. Од протестантских 
цркава највећа и најпознатија 
је Frauenkirsche, барокна 
црква са високом куполом. У 
зграду катедрале уграђено је и 
неколико оригиналних делова 
пронађених у рушевинама после 
бомбардовања, па се јасно види 
на фасади неколико цигала 
тамније боје. У ентеријеру цркве 
преовлађују бела боја и златне 
скулптуре. Испред цркве налази се 
споменик Мартина Лутера. Свако 
вече у Frauenkirsche одржавају 
се екслузивни концерти, што 
је био један од мотива да се 
посети Дрезден. Првог дана 
присуствовали смо концерту на 
коме су из оргуља одјекивали 
величанствени тонови Хендлове 
Музике на води, Fanfare-Rondeau 

од Муреа и других барокних дела. 
Другог дана био је концерт неке 
азијатске виолинисткиње која је 
углавном изводила дела из епохе 
романтизма. Трећег дана, након 
мисе, изведенe су две кантате 
Јохана Себастијана Баха, а било 
је предвиђено и да цела публика 

отпева неке делове композиција 
(Jauchzet Gott in allen Landen). 
У граду постоји и синагога, али 
је нисмо нашли зато што се за 
високу зграду која се по стилу 
чинила као синагога кад смо 
стигли испоставило да је ресторан 
арапске кухиње. После смо на 
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интернету видели да је синагога 
једна модернистичка зграда која 
по архитектури и димензијама 
асоцира на шопинг-мол „Ушће“
Најобимнија и 
најрепрезентативнија грађевина 
у Дрездену је Цвингер, барокна 
палата саксонских владара. 

Палату је изградио Август, 
електор Саксоније и краљ Пољске. 
Док фантастични екстеријер ове 
палате нећемо описивати већ смо 
припремили слике, у ентеријеру 
смештене су три сталне поставке: 
изложба порцелана (Дрезден 
је први европски град у коме 

су израђиване порцеланске 
фигуре) где можете видети 
порцеланске звери, животиње, 
вазе и разне друге ствари, затим 
изложба хладног оружја из 
саксонске историје, и на крају 
изложба слика. У изложби слика 
преовлађују дела ренесансног 
сликара Лукаса Кранаха који је 
био дворски сликар саксонског 
електора. Најлепше и најчувеније 
ипак су слике Дрездена из 18. века 
које је насликао Бернардо Белото, 
рођак чувеног Каналета познатог 
по својим ведутама Венеције.
Нови део града је сасвим 
незанимљив. Архитектура је 
соцреалистичка, а зграде су 
оронуле и неокречене. Ипак, 
велика количина зеленила, 
дрвећа и растиња чини и овај крај 
пријатним. Са једне зграде и даље 
нас гледају портрети Маркса и 
Енгелса заједно са мотивима 
социјалистичког рада (трактори, 
фабрике, српови, чекићи…). 
Једина монументалнија зграда 
са те стране реке је резиденција 
саксонског Канцелара.
Људи на које смо наишли у 
Дрездену нису били симпатични. 
Док старији људи делују апатично 
и незаинтересовано и може проћи 
по десет минута док се не нађе 
човек са осмехом на лицу, млађи 
су потпуно пали под утицај 
разних пошасти. Чим падне мрак, 
крећу да се окупљају групе људи 
застрашујућег изгледа. Улицама 
дефилују хомосексуалци који 
без имало обзира исказују своје 
опредељење, паркови су препуни 
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наркомана, а нема млађег 
човека који није обучен 
као члан неке суб-културе. 
Хулигани из навијачке 
групе клуба Динамо 
Дрезден (клуб који је у време 
совјетске окупације био 
шампион јер су њиховим 
играчима давали стероиде 
а сада је у 2. Бундеслиги) 
вандалисали су град 
облепљујући налепницама 
са антифашистичким 
порукама, од којих смо ми 
неке одлепили. То је све 
резултат комунистичке 
владавине, да је убила дух 
овог старог и културног 
народа коме је сада кад 
су добили „слободу“ 
једини узор да преузимају 
оно најгоре што долази 
углавном из Америке. 
Ипак мора се признати да 
смо видели и већу групу 
младих људи како излази 
из опере, што је у нашој држави нажалост редак случај. Највећа забава 
становницима ипак је када се недељом један шаљивџија обуче у 
фрањевачког калуђера и имитира пролазнике који пролазе главном 
улицом на шта се маса окупљених ваља од смеха. 
Још један куриозитет је то да су први становници Дрездена били  
Лужички Срби из чијег језика и долази име града. На старосрпском 
језику Drežďany је био назив за људе који живе у шуми поред реке. Када 
су ти људи изградили своје насеље на обалама Елбе, по себи су назвали 
град Дрезден. И данас се у близини Дрездена налази Бауцен, главни 
град Лужичких Срба, који ипак нисмо посетили јер наводно тамо нема 
ништа осим индустријске зоне и затвора (те информације нам је дао 
један хрват па је могуће да нису истините него да он намерно клевеће тај 
град јер има везе са Србима). Када су 1945. године совјетски окупатори 
понудили Лужичким Србима да добију своју државу са престоницом 
у Бауцену или да се прикључе Пољској или Чехословачкој, они су све 
то одбили јер нису желели да учествују у комадању немачке земље 
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и кажњавању народа са којим су 
вековима живели мање-више у 
слози. 
Што се тиче хране, ако одете 
у Дрезден препоручујемо вам 
виршле и кобасице које можете 
купити на једном од главних 
тргова. Једна бела и једна љута 
кобасица, велика чаша кока коле 
и рестован кромпир коштају 7 
еура. Нажалост ови киосци где 
се то прави затварају се око 19 
часова, али вас као и у свим већим 
градовима после чека велики 
избор ресторана брзе хране (Мек, 
Бургер Кинг, Subway сендвичи) 
и наравно неизбежни симбол 

глобализације Донер Кебаб.
Прича о Дрездену може нам 
дати на крају једну охрабрујућу 
поруку. Као што је овај прелепи 
град и споменик европске културе 
након најстравичнијег разарања 
и комунистичког ропства ипак 
поново почео да враћа свој стари 
сјај, тако се можемо надати да ће 
за целу Европу доћи време када 
ће се праве европске врлине и 
вредности поново ускрснути из 
пепела и када ће сви Европљани 
живети у благостању и уживати у 
културним богатствима која чине 
наш континент највећим иако је 
географски најмањи.
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У поређењу  са   ручним     бацачима 
ракета максимални домет 

ракете БУМБАР је двоструко или 
чак троструко већи, уз укупну 
масу и укупну флексибилност 
тактичке употребе која је 
упоредива са ручним лансерима 
невођених ракета и уз ефикасност 
на циљу која је упоредива са 
тешким системима вођених 
ракета великог домета (Корнет, 
Милан). Домет система БУМБАР 
практично покрива минимални 
домет противоклопних система 
за велике даљине на коме је 
вероватноћа погађања циља ових 
система сразмерно мала.
 БУМБАР је првенствено 
противоклопни систем, али 
његове особине омогућавају 
извршење много ширег спектра 
борбених задатака. Вишенаменска 
употреба система остварена 
је применом алтернативних 
бојевих глава за уништавање   
непријатељских бункера, 
отпорних тачака, утврђених 

објеката и пешадије у пољским 
заклонима. Висока преносивист 
и борбена аутономија, заједно 
са флексибилношћу тактичке 
употребе, могућности дејства из 
затвореног простора, уз високу 
ефикасност примењених бојних 
глава, чини БУМБАР погодним 
за примену у антитерористичким 
операцијама, посебно у урбаним 
срединама. Треба нагласити 
још две тактичке предности 
БУМБАРА које, осим у класичној 
противоклопној борби, посебно 
долазе до изражаја у савременим 
антитерористичким дејствима у 
урбаним срединама. То су кратак 
минимални ефикасни домет 
(60 м) на коме се ракета може 
ефикасно водити до циља, као 
и велика вероватноћа погађања 
брзих релативно малих циљева 
(лака борбена возила, наоружана 
и оклопљена теренска возила) 
на кратким дометима (до 200 м); 
Принцип директног вођења до 
циља по нишанској линији, који 

Противоклопни вођени ракетни систем БУМБАР је лако преносно 
противоклопно средство за нападна и одбрамбена дејства на малим 
даљинама. БУМБАР могу користити најниже тактичке јединице 
пешадије у свим борбеним ситуацијама уз све предности заклањања 
које омогућава конфигурација терена, фортификацијски објекти 
и урбана средина. Могућност лансирања из затвореног простора 

даје БУМБАРУ атрибут правог одбрамбеног оружја. 

ОДБРАНА

БУМБАР
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подразумева примену тешке бојне 
главе (сразмерно веће масе него у 
случају бојних глава ПО ракетних 
система развијених на бази 
такозваних управљивих ракета, 
код којих се примењују лакше бојне 
главе које дејствују на оклоп из 
горње полусфера) омогућава већу 
ефикасност против утврђених 
објеката, посебно значајну у 
антитерористичкој борби.
 Са становишта односа цена - 
ефиаксност, примењени концепт 
омогућава да цена БУМБАРА 
буде знатно нижа од цене система 
базираних на управљивим 
ракетама исте категорије домета, 
а уз већу вероватноћу погађања 
коју омогућава вођење ракете. 
Системи  3. генерације, код којих су 
примењене главе за самонавођење, 
значајно су скупљи од система 
базираних на управљивим 
ракетама.

ТАКТИЧКА УПОТРЕБА
 
 Оружјем БУМБАР рукује 
један војник из двочланог 
противоклопног тима. Други 
војник носи, у зависности од 
тактичке ситуације, једну, две или 
три резервне ракете у транспортно-
лансирним цевима. На циљеве до 
борбених даљина од 300 м ракета 
се може лансирати са рамена 
стрелца, а преко 300 м са постоља 
или ослонца. Ракета се лансира са 
рамена, у стојећем или клечећем 
положају, у којима стрелац 
користи расположиви природни 

ослонац или, у случају урбане 
средине, прозор, отвор у зиду или 
слично. Могућност лансирања 
са рамена знатно проширује 
флексибилност тактичке употребе 
БУМБАРА, скраћује време 
дејства, те доприноси динамици 
борбеног дејства. У сагласности са 
динамиком дејства јесте и кратко 
време замене лансирне цеви 
после лансирања са цеви са новом 
ракетом.
 Лансирање са рамена 
омогућава ефикасно вођење 
ракете до даљина од 300м, што 
је условљено стабнилношћу 
нишанске линије, односно 
ограничењима оператора. 
Коришћењем ослонца нишанска 
линија се стабилизује и даљина 
дејства     се   повећава    на 
максималних 600 м (односно 1000 
код нове варијанте ракете).   
     Примена лансирног постоља 
са двоношцем или троношцем, 
са механизмом за праћење 
циља по азимуту и   елевацији 
омогућава остваривање дејства на 
максималној даљини у условима 
непостојања природних или 
других ослонаца из седећег / 
клечећег или лежећег положаја.
Ракета се до циља води помоћу 
уређаја за вођење и лансирање. 
Овај уређај у маршевском 
положају преноси стрелац заједно 
са двоножним / троножним 
постоњем, у посебном ранцу. У 
зависности од тактичке ситуације 
стрелац, поред ранца, може 
да носи једну  до  две ракете, 
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тако да борбени двочлани тим 
у борби преноси до 5 ракета, 
чиме се постиже висока борбена 
аутономија. Када стрелац 
жели да гађа циљ, он поставља 
уређај за вођење и лаширање 
на ракету у лансирној цеви. Са 
становишта флексибилности 
тактичке употребе БУМБАРА, 
значајан квалитет уноси решење 
пројектовања слике са ТВ камере 
уређаја за вођење и лансирање 
на монитор на окулару стрелца 
смештен на борбеном шлему. 
Пренос слике изводи се каблом 
и омогућава удобнији положај 
главе стрелца, бољи преглед 
борбене ситуације непосредно 
пре извођења гађања и 

ширу могућност коришћења 
расположивих ослонаца, односно 
заклона, укључујући и заклон 
од непосредне стрељачке ватре. 
Заједно са малим демаскирање 
и могућности лансирања из 
затвореног простора, ова особина 
доприноси повећању вероватноће 
преживљавања стрелца.

ОПИС СИСТЕМА БУМБАР

 Систем БУМБАР заснован 
је на примени усавршеног 
полуаутоматског командног 
система вођења (САЦЛОС). Након 
лансирања потребно је да стрелац 
само држи кончаницу нишанског 
уређаја на жељеној тачки циља, 
док ракета лети око нишанске 
линије до сусрета са циљем. 
     Према начину 
вођења, БУМБАР спада у системе 
друге генерације, али поседује 
две особине противоклопних 
система треће генерације. То су 
“меки” начин лансирања ракете 
малом почетном брзином који 
омогућава дејство из затворене 
просторије и мали демаскирајуци 
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ефекат на ватреном положају, 
као и заштита локатора уређаја 

за вођење и лаширање ракете од 
ометања остварена је применом 
ССД матричних сензора брзог 
рачунара за обраду слике 
и робустног алгоритма за 
препознавање трасера   ракете.  
 Применом  одговарајућег 
софтвера за обраду сигнала у 
рачунару локатора одређује се 
положај ракете уз одбацивање 
сметњи. синхронизацију рада 
ТВ камере у систему за вођење 
и трасера   врши хибридно 
електрично коло на ракети у 
трајању од две секунде пре старта 

ракете. Микрокабл за пренос 
команди на ракету је задржан због 

ефикасне заштите од ометања и 
смањења цене ракете.
 Противоклопна вођена 
ракета система БУМБАР, има 
тандем кумулативну бојну главу. 
Растојање од четири калибра 
између бојних глава, постигнуто је 
постављањем основне бојне главе 
иза маршевског ракетног мотора.
Минимална даљина гађања од 
60м одређена је зоном безбедности 
оператора од дејства тандем 
кумулативне бојне главе. Увођење 
ракете у тунел вођења на растојању 
од 60 м остварено је снажним 
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системом за управљање вектором 
потиска маршевског мотора 
смештеним у близини тежишта 
ракете. Ново решење система 
за управљање вектором потиска 
омогућава ракети да “оштро” 
маневрише и при малим брзинама 
(у односу на познате ракете друге 
генерације полупречник кривине 
путање је мањи осам пута у првих 
100 м лета). Маршевском мотор 
се пали пошто ракета дејством 
стартног мотора пређе растојању 
од приближно 3 метра од лансера.
Пошто је правилно усмерио оруђе 
постављањем циља у центар 
кончанице нишанског система, 
стрелац треба да притисне окидач 
држећи циљ све време у центру 
кончанице, док ракета не погоди 
циљ. Уређај за вођење и ланирање 
одређује путању на основу 
детектоване ИЦ енергије коју 
емитује трасер смештен на задњем 
делу ракете. Подаци о путањи 
ракете пореде се са линијом 
визирања коју одређује стрелац 
усмеравањем оружја према циљу. 
Уколико ракета одступа од линије 
визирања, уређај генерише 

управљачке сигнале за корекцију 
путање који се шаљу микрокаблом 
према ракети. Ракетом се управља 
са једним паром интерцептора на 
сваком од млазнику маршевског 
мотора. Уношењем интерцептора 
у издувне млазеве маршевског 
мотора у различитим трајањима 
обезбеђује се минимално 
одступање ракете од линије 
визирања циља. При удару у циљ 
контактна капа ракете се кратко 
споји и активира упаљач прво 
помоћне, а затим основне бојне 
главе. Помоћна бојева глава треба 
да неутралише експлозивни 
реактивни оклоп тенка и тиме 
омогућава ефикасно дејство 
кумулативног млаза основне 
бојеве главе ракете на основни 
оклоп тенка. Када је завршено 
вођење ракете, стрелац скида 
уређај за вођење и лансирање са 
лансирне цеви и поставља га на 
цев са новом ракетом.
Систем БУМБАР састоји се од оружја, 
мерно-испитне опреме са резервним 
алатом и прибором, опреме за обуку 
и опреме за паковање.

ЗНАЧАЈНА ТЕХНИЧКА 
ДОСТИГНУЋА РАЗВИЈЕНА И 
ПРИМЕЊЕНА НА СИСТЕМУ 

БУМБАР

- Тандем кумулативна бојна глава 
за уништење савремених тенкова и 
тенкова са ЕРО
- Оптоелектронски дигитални 
ТВ координатор ракете за који су 
развијени нови рачунари и софтвер 
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Калибар ракете 136мм
Минимални домет . 60м
Максимални домет . 600м (у развоју 1000 м)
Време лета до циља на 600 м 3 с
Вероватноћа погађања непокретних и покретних циљева већа од 0.95
Пробојност бојне главе преко 1000мм
Маса лансирног система на ватреном положају 18 кг
Дужина оруђа у маршевском положају 1164мм
Број послужилац 2
Маса ракете у транспортно-ласнирној цеви 14 кг
Маса ракете 12 кг
Калибар основне бојеве главе 136мм
Калибар помоћне бојеве главе 55мм
Максимална брзина ракете 250м / с
Почетна брзина ракете 18м / с
Време од повлачења окидача до погађања циља 
на даљини од 600 м

мање од 5 с

Маса троношца 4 кг
Маса уређаја за вођење 4 кг
Маса лансирне цеви 2 кг

за вођење и управљање ракетом
- Заштита координатора од ометања 
ИЦ мамцима применом робустних 
алгоритама за фреквентну, 
амплитудски, положајни и 
диференцијалну дискриминацију 
сметњи, који раде у синхронизацији 
са ИЦ трасеро ракете
- Савремена решења блока 
електронике ракете, применом 
микропроцесора и наменски 
развијених конектора интерфејса 
ракете и лансирне цеви
- Ново решење нишанског дурбина 
са ЦЦД ТВ камером и ЛЦД чиме су 
отклоњени ергономски проблеми 
и олакшана технологија његове 
израде
- Високо ефикасан систем за 
управљање вектором потиска ракете 
који 25% аксијалне компоненте 
потиска претвара у бочну 
управљачку силу ракете
- Робустно решење погонске групе 
ракете отпорно на температурске 
варијације амбијента у оперативном 
температурским подручју од-ЗО ° С 
до 50 ° С
- Ново решење слободног жироскопа 

који се залеће енергијом гаса под 
притиском из гасогенератора, за ПО 
ракете чији лет траје до 10з
- Нови микрокабл високе прекидне 
чврстоће, од угљеничних влакана, за 
дозвучне брзине ракете до 600 т / з
- Савремено решење лансирне цеви 
и њој припадајућих елемената од 
лаких материјала која је уједно 
и контејенер за складиштење и 
транспорт ракете

ПРЕДСТОЈЕЋА УСАВРШАВАЊА 
СИСТЕМА

Фаза 1. Интеграција термовизијске 
камере; повећање домета на 1000 
м; развој нових бојних глава - 
термобаричке и пробојно-рушеће; 
нове бојне главе намењене су дејству 
на утврђене објекте; увођење 
покретне кончанице са аутоматским 
праћењем циља у локатор уређаја за 
вођење и лансирање
Фаза 2.: Интеграција главе за 
самонавођење 

Текст написао : Слободан 
Ђукић
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СИСТЕМА
СПОРТ

Ствар је у томе да је много лакше научити некога да пуца из пиштоља 
него биомеханици; психолошко оптерећење упуцати човека је много 
мање него удавити га или распорити лицем у лице. Ватрено оружје 
је постало врло популарно пошто је омогућило стварање инстант 
војника. У овом историјском моменту вештина је пренета у старе 
породице које су остале верне древним Словенским борилачким 
традицијама. У истом периоду и Православна црква помаже очувању 

Система.

СИСТЕМ својим коренима 
досеже до најстаријих 
времена постојања 

људске заједнице. Код 
посматрања друштвених 
појава Словена, у модерној 
науци се начешће користи 
подела на:
1. Племенски период
2. Северни период
3. Источно / Јужни период
4. Западни период
5. Глобални период
6. Универзални период
 Племенски период 
подразумева време пре 
настанка писане историје, 
када су борбене игре и 
плес били константно 
практикована, нарочито 
приликом празника и разних 
церемонија. Ова вештина, која 
је предак данашњег Система 
је преношена са оца на сина 
и од детињства до краја 
живота унапређивана у целом 
племену.Између шестог и 
десетог века борбени спортови 

су под различитим утицајима 
услед константних напада на 
Словене са севера и запада. 
Учењак по имену Прокопије 
цаесареан забележио је да су 
источни Словени неустрашиви 
борци, врло вешти у блиској 
борби. Током истог периода 
готски историчар Јордан 
такође пише о Словенима 
као храбрим ратницима. У 
овом периоду можемо повући 
паралелу између културе 
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борења код Кинеза и Словена. 
Кинези су поштовали 
свог свеца Бодхидарма-у, 
заштитника бораца. Словени 
су истовремено имали Бога 
по имену Перун, који је био 
симбол ратника. Борбене игре 
и такмичења која су одржавана 
Перуну у част директно су 
довела до стварања словенске 
школе борилачких вештина. 
Ефективност ове школе 
борења вишеструко је доказана 
у боју (Мстислав Изазивач 
против принца Редидиа, 
Никита Козхемиака против 
Херкула из народа Печенег). 
Важно је нагласити да су 
ови спортови практикована 
без индивидуалног 
компетитивног елемента 
као циља, већ зарад опште 
добробити племена и због 
прославе. Такође као и кинеско 
борење тог времена, које је 
било забрањено од стране 
власти у неким периодима 
историје, и руска борилачка 
вештина је негирана, овај 
пут од стране религиозних 
групација. Религијска 
забрана, ипак, није могла да 
искорени традицију и спречи 
даљи развој борилачког 
система. Баш супротно, током 
религијских празника храбри 
ратници су наставили да се 
такмиче у играма “Борба 
зидова”, на леду, Руско 
песничење, борење мотком и 
друге вештине са оружјем.
 Други период утицаја на 

развој словенског борења у 
Русији, познат као Северни 
период трајао је од деветог 
то тринаестог века. Током 
овог периода, са развојем 
металургије, дошло је до 
великог развоја у традицији 
руске борилачке вештине. 
Ратници су усвојили ношење 
оклопа, шлема, посебно 
обликованог штита и дугог 
правог мача. Ова еволуција је 
директна последица напада 
непријатеља са територије 
западних и северних народа. 
Потреба за адаптирањем овој 
претњи довела је до стварања 
флексибилне борбене тактике, 
како у припреми  тако и у 
употреби.
 Током трећег Источно / 
Јужног периода, изложеност 
утицају источњака, Монгола 
и Татара довела је до измене 
у стилу наоружавања. Мач 
постаје козачка Шашка, која 
је пола мач из 14 века а пола 
као сабља из 17 века. Штитови 
постају округли а оклоп 
добија источњачку форму. 
Развијено је и специјално 
козачке оружје које је било 
изузетно смртоносно за 
нападаче са истока “Нагаика” 
(нагајка, кратки бич пуњен 
оловом). До овог утицаја је 
дошло директним сукобом 
козака (полу-номадски борци 
са граница Русије) и Златне 
Хорде коју је водио Џингис 
Кан. Четиристогодишња 
окупација Русије од стране 
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хорде оставила је трага и 
на Словенску борилачку 
традицију.То што се са 
борбеним системом дешавало 
током окупације, била је 
еволуција, а не адаптација и 
усвајање страних доктрина. На 
пример словенски мач, “јар” 
представљао је животну снагу, 
то јест њену манифестацију. 
Сматрајући себе наследницима 
Дажбога, бога сунца, живели 
су по соларном календару иу 
борби користили своју “јар” 
(одатле кажемо за некога да 
је разјарен када у конфликт 
улази са великом енергијом) 
енергију или снагу, која се 
манифестовала у соларном 
плексусу. У источним 
борилачким традицијама, 
унутрашња енергија (ки или 
чи) има такође тачку фокуса 
која је лоцирана у доњем делу 
стомака (дантиен). Људски 
биоритам код источњака 
прати лунарни циклус. 
Без обзира на ове разлике, 
коегзистенција је водила ка 
разумевању непријатеља. 
Да би се одбранили, морамо 
познавати непријатеља. У 
овом периоду, много корисног 
знања је стечено, сачувано и 
уграђено у борилачки систем.
 На почетку седамнаестог 
века, овај период доноси 
постепен раст Западног 
утицаја, па је и назван Западни 
Период. Пропорционално 
утицај оријенталних стилова 
постепено опада. Константно 

усавршавање ватреног 
оружја неизбежно је довело 
до ексклузивности руске 
борилачке вештине. Ствар 
је у томе да је много лакше 
научити некога да пуца из 
пиштоља него биомеханици; 
психолошко оптерећење 
упуцати човека је много мање 
него удавити га или распорити 
лицем у лице. Ватрено оружје 
је постало врло популарно 
пошто је омогућило стварање 
инстант војника. У овом 
историјском моменту вештина 
је пренета у старе породице 
које су остале верне древним 
Словенским борилачким 
традицијама. У истом 
периоду и Православна црква 
помаже очувању Система.
Интересантно је напоменути 
да су у западној Европи, 
мускетари били одвојени од 
копљаника, што је за резултат 
имало велики хендикеп у току 
битке; једна група бораца 
је имала само офанзивна 
а друга само дефанзивна 
оружја. За руске борце, чији 
тренинг је био базиран на 
природним покретима, свако 
оружје је било употребљиво 
за напад на било коју тачку 
непријатеља. Овај период је 
учврстио ексклузивност руске 
борилачке вештине. Поред 
ватреног, руски борци имали 
су цео  низ различитог оружја; 
касније називаних “часно 
оружје”, које су преферирали 
више од ватреног оружја. 
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Стара изрека Суворова   гласи: 
“Метак је за будалу, бајонет 

за добре момке”. Ова изрека 
одражава важан тактички 
циљ борбе - кретање које 
брзо прелази на борбу прса у 
прса, где руски борци поседују 
значајну предност.
 Пети период, познат 
као Глобални, почиње у 
прошлом веку са догађајима 
око Октобарске револуције 
и увођења бољшевичког 
режима. Током њихове 
владавине, упорно су 
покушавали да спроведу 
репресију над свим 
националним изворним 
методама борења. Везано за 
то стварају групу (формирао 
је лично Стаљин) са задатком 
да развије систем борења и 
национални спорт који ће 

ујединити Совјетски Савез у 
једну борбену традицију и један 
национални спорт. Тај спорт 
био је САМБО. Захваљујући 
утицајима страних “трикова”, 
Самбо ускоро постаје пуки 
збир техника без вишег нивоа 
дубине и супстанце. На вишим 
инстанцама у оквиру војске, 
међу елитним борбеним 
јединицама специјалних 
намена СпеТснаЗ, руска 
борилачка вештина опстаје 
у пракси и даље се развија 
кроз призму биомеханике и 
психофизиологија (Опстанак 
у екстремним условима 
зван као “Борбени Самбо 
Спетсназ”).Глобални период 
утицаја утиче на природу 
борења током прошлог 20-тог 
века. Тако, оружја која усвајају 
руски борци постаје АК47 

(Калашњиков) опремљен 
бајонетом, пре   тога СКС 
пушка  а још   раније   карабин. 
Ту су и  спецнож (нож / бајонет 
специјалних јединица), алати 

Владимир Васиљев

Михаил Рјабко
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за укопавање (асови), ножеви 
за бацање, војни појасеви (за 
везивање или коришћени као 
бич), пиштољи, мач, секира ... 
Многи ратови и битке прошлог 
века представљају ужасно 
сведочење ефективности и 
дуготрајности руске борилачке 
вештине; њени чувари, 
тренери и елитни оперативци 
специјалних јединица, ређали 
су успех за успехом.
 Универзални период носи 
физичку културу на следећи, 
виши ниво, враћајући 
тоталну аутономију у руке и 
умове сваког човека. Циљ је 
пробудити слободу и мајстора 
у сваком од нас. То може 
бити постигнуто само кроз 
систематско усвајање вештине 
тактичке и борбене вештине, 
као и здравља и кондиције у 
оквиру рационалне свести. 
За руску борилачку вештину 
ово време доноси нове 
утицаје и даљи развој. Процес 
глобализације као и распад 
Совјетског Савеза омогућавају 
и народима ван словенских 
простора да се упознају са 
њом. 
Истовремено препознају се и                                                                     
различите   интерпретације, 
имплементације и школе у   
развоју руског стила борења. 
Најистакнутији носиоци су:
1. Система РМА (Руссиан 
Мартиал Арт) чији су највиши 
мајстори Микхаил Риабко и 
Владимир Васиљев.
2. Стил А. А. Кадочникова
3. Р.О.С.С. (РОСС - Россијскаа 
Отечественнаа Система 
Самозасити) чији је оснивач 
генерал Алекандер Ретјунски 
...

 Мање познати у свету су: 
Северна школа, Руски Стил 
(овај израз је често синоним 
за Систем), Сибирски Вијун 
и друге традиционалне 
школе. Важно је рећи да ове 
школе никако не искључују 
или потискују једна другу. 
Ситуација  је   управо обрнута, 
постоји активна сарадња, а 
разлике се своде најчешће 
на личну интерпретацију 
инструктора, која се често 
разликује више код два 
инструктора истог стила него 
између самих стилова. Скот 
Сонон у вези са овим каже: 
“Сви смо браћа и сестре. 
Сви имамо своје тенденције 
и посебности ... али треба 
међусобно да се подржавамо, 
учимо једни од других и 
растемо једни са другима. 
То је она флексибилност и 
способност адаптације који је 
Систем довела до овог степена 
савршене једноставности и 
навирући слободе.
А.А. Кадочников каже: 
“Један од критеријума успеха 
учитеља је интуитивни осећај 
перспективе. Перспективе 
сата, дана, године, деценије.” 
Ова реченица можда најбоље 
одражава особину Система да 
је увек у складу са временом. 
Негован је у пероиду 
многобожачке религије, 
продора хришћанства и 
комунизма. По преношењу 
на запад, прво у Канаду а 
затим и Америку, Немачку, 
Швајцарску, Аустралију 
и тако даље, инструктори 
Система друге народе 
поред смртоносних техника 
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самоодбране упознају и 
са словенских духом и 
Православљем.

КРАТАК ИСТОРИЈАТ 
СИСТЕМЕ 

 
 СИСТЕМ као борилачка 
вештина настао је у 10. веку 
на просторима бившег СССР-а 
као одговор на мноштво 
борилачких вештина и стилова 
који су продирали са истока 
а са собом су носили 
бреме филозофије и 
формалности, које 
се често нису могле 
уклопити у живот 
и наћи примену, 
те су стога само 
отежавале примену 
истих дисциплина . 
Развијајући СИСТЕМ 
до данашњих 
дана под утицајем 
различитих услова и 
напада с којима су се сретали, 
руски ратници створили су 
стил борбе који је комбинација 
јаког духа и изузетно јасне и 
прилагодљиве тактике.
Од 1917. године када је 
нова власт заборавила све 
традиционално и национално, 
ова борилачка вештина готово 
се угасила. Ипак схвативши 
предност руског система, 
совјетска армија га је усвојила 
као редовни део обуке својих 
елитних јединица СПЕЦНАЗ. 
Један од водећих познавалаца 
система, Владимир Васиљев, 

чија је метода најизучаванија 
код нас је бивши инструктор 
СПЕЦНАЗ јединица. Као и 
његов учитељ Михаил Рјабко 
који је актуелни командант 
антитерористицке тактичке 
групе у Москви, имао је 
прилику да своју вештину 
прекали у ратним условима.

А. А. Кадочњиков - 
животна прича

 Наравно, историја 
стварања Стил Кадочњикова 

састоји се од искуства 
п р е т х о д н и х 
генерација његове 
породице као и 
његовог личног 
искуства.
 А.А. Кадочњиков 
је рођен у Одеси, 
у породици војног 
пилота. Пре 
другог светског 
рата породица 
се сели у Кубан. 

Прво искуство у борењу 
(рукопашном бој или ханд то 
ханд цомбат) Алексеј је добио 
од оца, а овај опет од свог 
оца који је био одликовани 
Витез Крста Светог Ђорђа. То 
одликовање је највећа почаст 
коју је могао добити војник у 
време првог светског рата и 
грађанског рата, и то ако је 
константно био награђиван за 
храброст и херојство.
Током средње школе био је 
активно укључен у различите 
ван наставне активности као 
што су радио, авијација и 

А. А. Кадочњиков
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слично. То му је дало корисна 
знања за каснији живот иу 
многоме предефинисало 
његово буће занимање.
Следећи важан извор знања 
везаних за ову тему је 
школовање у Ваздухопловној 
школи и Специјалном Тренинг 
Центру. Његови учитељи 
су били људи који су добро 
знали свој посао - официри 
са огромним искуством из 
борбених операција. Они су 
преносили своја знања на 
младог официра, а добар део 
обуке је био везан за борење.
Следећа на реду је била служба 
у Специјалним Јединицама, 
где је као млади официр 
примењивао прикупљена 
знања.
 Кадочњиков се затим 
1962 године повлачи из 
војне службе и завршава 
инжењерско школоловање на 
Политехничком Институту 
у Краснодару. Сва ова 
искуства су допринела да 
А.А. Кадочњиков кроз своју 
интерпретацију ради на даљем 
развоју Руске Борилачке 
Вештине, како научно тако и 
кроз тренирање других.1982 
године попуњава предавачко 
место као специјалиста за 
механику на Краснодарској 
Војној Инжењерској Школи. 
Све ове године он ради на 
промовисању Система.
 Систем Кадочњикова је 
средство за свакога да открије 
своје потенцијале и њихову 

пуну реализацију. У многоме 
помаже развоју, усавршавању 
и коришћењу капацитета 
тела и ума, тако дајући 
максималне перформансе 
у датој ситуацији у задато 
време. Систем ученицима 
даје непроцењиво знање за 
реалне ситуације, учи их како 
да избегну кризне ситуације 
предвиђајући опасности, како 
да искористите спољне силе у 
кризним ситуацијама уместо 
да им се опирете.
Систем је интегрални део 
Руске културе и човек је 
његов природни носилац 
и чувар. У Систему се учи 
историја, филозофија, људска 
анатомија, психологија, 
физика, механика, 
биомеханика, географија, 
медицина и слично. што на 
први поглед изгледа удаљено 
и неважно. Особа која је 
постала мајстор Система 
почиње да се осећа боље у 
животу прихватајући да је део 
универзалног света. Систем 
је алгоритам универзалних 
покрета базиран на чврстом 
знању биомеханике које је 
описано од стране чувеног 
научника НА Бернштајн. Особа 
која има мајсторско познавање 
система биће способна да 
изабере прави покрет од 
многих могућих буквално 
без трошења времена да о 
томе промишља, покрет који 
идеално одговара физичком 
стању дате ситуације у датом 
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моменту.
 Особа постаје сигурна у 
себе, својих могућности да 
се носи са свиме што може 
да искрсне. Постаје свестан 
сопствене снаге и као резултат 
нема потребу да демонстрира 
своју супериорност никоме 
па ни себи, у разним 
спортским догађајима бива 
замењена унутрашњим 
самопоштовањем.
А.А. Кадочњиков: Борилачка 
вештина је оружје невидљиво 
док се не употреби и не може 
се одузети човеку за цео 
живот.Разлике Систем А.А. 
Кадочњикова се од других 
познатих борилачких вештина 
разликује на више начина:
1. Економија покрета у сваком 
тренутку. Људи тренирани у 
Систему нису професионални 
спортисти што значи да је 
њихов потенцијал нижи у 
старту. Поменута економија 
омогућава им да постигну 
исти резултат савлађујући 
противника:

• оштећивањем његовог 
тела (изчашења, фрактуре, 
уганућа и сл)

• имобилизација противника 
(дављења, гушења, 
везивања)

• довођење у стање промењене 
свести (нокаут, потрес мозга 
и слично)

2. Нема потребе за фиксним 
вежбама, катама и слично, 

нема бесконачних понављања 
истих покрета (без досадне 
монотоности)

3. Нема ритуала (нема 
психолошких блокада током 
тренинга)

4. Специјалне сале нису 
потребне, ради се свуда и по 
сваком времену

5. Без специјалних униформи 
(свакодневна одећа је 
довољна)

6. Нема степена ни појасева 
(свако себи бира степен 
мајсторства)

7. Нема такмичења (најбоље 
могуће такмичење је живот са 
својим безбројним колизија)

Године 1995 у Краснодару 
у Русији школа А.А. 
Кадочникова је отворила 
своја врата свим људима 
заинтересованим за наслеђе 
Руске Борилачке Вештине. 
Цивилни одељак школе ради 
са свим заинтересованима за 
Систем. Сва годишта и полови 
су добро дошли.

Текст написао : Слободан 
Ђукић
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ЗВУК ОГЊЕНИХ КОЧИЈА
ЈЕКА

Када је настала група Огњена Кочија ?
Огњена кочија је настала крајем 2009. године као пројекат двојице 
младих музичара. Разочарани због недостатка услова да покажу своју 
креативност, напустили су ,,кавер'' бенд и одлучили да закорачају сами 
у нову будућност.
Почеци су били тешки и били смо принуђени да стварамо песме на 
импровизованим бубњевима које је свирао Дивљак а гитару без појачала 
ја (Коља). Како је време пролазило ствари су се окренуле у нашу корист 
бенду се придружио бубњар и почели смо са озбиљним радом крајем 
2010 године.
Ко су данас чланови Огњене кочије ?
Давид Дивљак Дивијаков – басиста
Милош Коља Костић – соло гитара, вокал и текстописац
Радомир Раша Радујков – бубњеви
Филип Металика Видић – пратећа гитара
Ком музичком правцу припада ваша група ?
Па овако, ја бих то назвао мелодичним паган металом, из разлога што се 
од Арконе, која је фолк паган метал, разликујемо по томе што немамо 
етно инструменте али такође нисмо ни Амон амарт који практикује 
рифове типа: џ,џ,џ,џ,џ.
Слушао сам ваше песме . Делим мишљење већине када кажем да ми 
се највише свиђају : Под Храстом , и Утваре са југа . 
Реци ми нешто о тим песмама ?
Као прво да нагласим да ми је драго што постоје људи којима се свиђају 
наше песме. Што се тиче песме ,,Под Храстом'' то је песма која је прва 
настала, чак и пре него што је бенд био оформљен. Песма прати живот 
и смрт једног Словена чији долазак на овај свет је пропраћен небеским 

“Када би само знао,
за шта је твој предак пао,

По рововима он се клао,
за своју земљу живот дао,
Кад размислиш сад у себи,

дал’ ти је уопште жао,
Дал’ би се вратио да можеш тамо,

и уз претка,
Пао славно”
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појавама које наглашавају 
Словенску снагу и моћ. Тај ратник 
постаје вођа Словенског племена 

који води свој народ у борбу 
против Римљана али на крају борбе 
трагично завршава и умире под 
светим дрвом Храстом.
-У песми ,,Утваре с' југа'' 
је представљена насилна 
христијанизација Словенских 
народа као и прихватање 
хришћанства од стране похлепних 
владара којима је моћ била важнија 
од њихових корена.
И остале песме су вредне помена 
. Реци ми нешто о њима .
-Вила као једно од дела чија 
тематика се не бави ратом, већ за 
дивно чудо о љубави, је по мени 

веома квалитетна песма која је 
потцењена вероватно из разлога 
што нема клања и убијања. Такође 

још једна песма чија радња се не 
дешава за време рата је ,,Седам 
дана'' која описује период мира 
и славног Словенског опуштања 
(читај: опијања).За крај бих 
поменуо још једну песму,која још 
увек није снимљена, а њен назив је 
,,За Претке''. У овој песми величамо 
наше славне претке који су дали 
живот за своју земљу и њихове 
потомке али се такође обраћамо 
и садашњим генерацијама који су 
заборавили ко су им били преци 
и којима је важније шта ће обући 
сутра него будућност и историја 
наше земље.
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Можеш ли да нам откријеш део 
текста ? Ексклузивно .
-Свакако , ево дела песме :

"Када би само знао,
за шта је твој предак пао,
По рововима он се клао,

за своју земљу живот дао,
Кад размислиш сад у себи,

дал' ти је уопште жао,
Дал' би се вратио да можеш тамо,

и уз претка,
Пао славно"

Ушли смо у студио ,
и ускоро ће да буде објављена .
То је доста песама за један албум 
.Да ли ускоро можемо да га 
очекујемо ?
-Ми бисмо највише волели да 
већ сутра кренемо са снимањем 
нашег албума, јер како си 
напоменуо имамо доста песама, 
али нам финансијске прилике не 
дозвољавају да учинимо било шта 
поводом тога. До тада чекамо неке 
боље прилике или још боље неке 
спонзоре који би одрешили кесу за 
наш албум.
Ваше песме имају специфичну 
тематику , нарочито шта се 
тиче Словенске митологије , и 
Родноверја . Реци ми нешто више 
о томе .
-Циљ Огњене кочије је да кроз 
музику представи људима 
Словенску митологију, јер нам 
је дојадило да гледамо како 
се по школама, телевизијама и 
часописима гурају све остале 
митологије осим наше и како 
данашњи човек зна ко је Зевс, Тор 
и остали али за Перуна или Сварога 
никад није ни чуо.

Неизбежно питање ; Како ти 
видиш данашњу музичку сцену у 
Србији ?
-Па, знате како кажу: свако има 
свој укус, ал' што се тиче нас 
примећујемо како се остали бендови 
труде да буду копије већ познатих 
бендова и како свирају шаблонски, 
без иновација и без жеље да од 
бенда створе нешто боље. Наравно 
част изузецима. Такође постоји и 
проблем са клубовима у којима је 
могуће одржати свирке као и цене 
изнајмљивања простора и опреме.
Да ли су у плану концерти ?
-Концерти не, јер свирамо углавном 
по клубовима, а и ко би паганима 
допустио наступ на отвореном 
простору. Шалу на страну, крајем 
овог месеца, тачније 29. априла 
имаћемо свирку у ,,Руту 66'', карте 
су у претпродаји и могу се купити у 
,,Мунгосу'' по цени од 300 динара 
комад. Сви људи доброг срца и 
душе а и они који желе да се иживе 
нека дођу а ми их чекамо да се 
заједно деремо и пијемо.
Да ли би на крају поменуо још 
нешто ?
-Па с' обзиром да се не појављујемо 
сваки дан у часопису желимо 
да искористимо ову прилику да 
поздравимо наше браће и сестре, 
читаоце ,,Активизма'' и све које 
нас познају и воле а душмани нек 
пукну од муке.
Текст написао : Обрад Комазец
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ИСТОРИЈА

МИХАИЛО СТУПАРЕВИЋ – РЕВОЛУЦИОНАР ТИМОЧКЕ БУНЕ
Написала: Олга Ступаревић

„Ми хтедосмо да створимо девето чудо у свету: револуцију без крви. 
Наивност наша коју скупо платисмо.“ – Михаило Ступаревић
Било је то лето 1855 године када су се упознали лепи младић и девојка. 
Она је била јединица из богате трговачке породице из Карађорђеве 
улице. Он сиромашни избеглица из Босне, који је препливао Дрину у 
бекству од Турака и стигао у Београд. Истоваривао је робу из бродова 
а недељом је помагао богатима да распале роштиљ. Ту, на обали испод 
Калемегдана, саградио је себи колибу. Љубав је била толико снажна да 
се у априлу 1856. родио њихов син Михаило – Мика Ступар. Те јесени 
кише су биле велике, колиба је поплављена. Михаилови родитељи 
су те године умрли и сахрањени су на Ташмајданском гробљу. На 
њиховом гробу стајала су два бела камена крста. Много година 
касније, Михаилова унука Вера, шетајући са својим дедом видела је и 
црну гвоздену капију у Карађорђевој улици, и два бела крста која су 
се нагнула један према другом на ташмајданском гробљу. Вера прича, 
када су деда и она предлагали да се крстови исправе, неки пролазник 
им је добацио да ништа не дирају јер је то само доказ да су се много 
волели па се и у смрти грле.
Михаила Ступара, након смрти родитеља, прихватила је родбина 
и школовала. Већ први дан у школи учитељица га је прекрстила. 
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Установила је да пошто сва деца имају презимена на –ић тако треба 
и он и тако је Михаило Ступар постао Михаило Ступаревић. То име 
остаће забележено у Српској историји као име једног од главних 
учесника Тимочке Буне.
Тимочка буна је трећа по реду и по значају национална револуција 
Српскога народа. Прве две су Први и Други Српски устанак, 1804. и 
1815. а ова трећа се одиграла 1883. године. Прве две су имале сељачки 
карактер, ова трећа више грађански. Што су у Србији заведене извесне 
грађанске слободе, има се захвалити баш Тимочкој буни и жртвама 
које су у њој поднете, сматра се у нашој савременој историографији. 
Утврђено је такође да је Тимочка буна дело Радикалне странке, и 
према томе, први бунтовни покрет предвођен једном странком код нас. 
Извори за историју Тимочке буне налазе се у архивским документима 
Иследне комисије и Прекога суда, који је судио устаницима већ крајем 
исте, 1883. године, пошто је буна у крви угушена.
Непосредни повод била је наредба о одузимању оружја од народа, да 
би се спровела војна реформа и уместо „народне војске“ образовала 
„стајаћа“. У ствари, намера је била да се одузме оружје од народа у 
крајевима који су већ јако били захваћени незадовољством према 
самовољној краљевој власти и где је бунтовни радикализам већ ухватио 
дубоког корена. (Уредник додаје и то да је Никола Пашић у листу 
Самоуправа као један од мотива одузимања оружја народу одредио 
намеру неких у власти да се део тог оружја јефтино прода јеврејима да 
га даље препродају другим земљама. У истом чланку Пашић пише да је 
одузимање оружја имало врло лош емотивни ефекат на сељаке који су 
своје оружје којим су се ослободили од турака сматрали готово братом, 
сестром, чланом породице.) Први на удару био је Тимочки крај, колевка 
Радикалне странке и њених првака, Николе Пашића и Љубе Дидића. 
Ту је уз осиромашене и обесправљене сељаке пристајао све већи број 
припадника грађанског сталежа (трговци, занатлије, радници), а 
нарочито грађанске интелигенције, оне која је била најближа народу 
(учитељи и свештеници). Ти нараштаји наше интелигенције, у  току 
школовања на универзитетима, учитељским школама и богословијама 
код куће и у иностранству, упознали су се са револуционарним 
списима руских, француских и немачких политичких мислилаца – 
Чернишевског, Бакуњина, Прудона, Ласала, Бабефа, Бебела, Маркса, 
Енгелса и других, и ширили њихове идеје у разговору са народом. 
Из тих друштвених слојева, сељачко – грађанско – интелектуалних, 
потекао је радикализам, најпре као покрет (седамдесетих година), а 
касније (осамдесетих) и као права странка. Од свога оснивања, 1881. 
године, Радикална је странка стално јачала и постепено надвладавала 
противничке странке на власти (либерале, напредњаке), освајала све 
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више места у Скупштини, и најзад 1883. на изборима победила великом 
већином. Али краљ Милан није хтео да повери владу радикалима, 
него је образовао такозвану „полицијску владу“ на челу са злогласним 
Николом Христићем, министром унутрашњих дела. 
Нова влада је одмах показала своје насилничко лице: почела је да 
спроводи закон о одузимању оружја од народа. Међутим, и народ је 
одмах показао да је спреман да се успротиви и бори ако устреба за 
своја стечена права. Комисије које су биле послате у села источне 
Србије да би одузеле оружје од народних војника једноставно нису 
могле да раде, јер су сељаци одбили да предају оружје. Викали су 
окупљени испред среских канцеларија: „Оружје не дамо!“, јуришали 
на хапсане и ослобађали своје затворене другове, претили да ће 
пребити пописиваче, а понеког чак и пребили (писара бољевачког 
среза). Тако је било у Бољевцу, тако и у Читлуку, Лукову, Кривом Виру 
и другим местима Тимочке крајине. Када је извештај о томе стигао у 
Београд, министар Христић издао је наређење да се тамо упути један 
ескадрон коњаника и један одред сејмена (наоружаних жандара). 
Разјарени сељаци разоружали су ове чуваре реда и натерали их на 
повлачење. Оценивши да је ово већ отворена побуна народа, краљ је 
одмах сутрадан издао указ којим се проглашава ванредно стање целом 
побуњеном крају и успоставио Преки суд који ће казнити побуњенике. 
За главног команданта војске која је имала да поврати „ред и 
послушност“ у региону поставио је свога рођака. Сада је и народ почео 
да се организује како би одбио краљевске трупе које су кренуле да га 
присиле на покорност. У акцију ступају радикали, који целој побуни 
дају политички карактер: свргавање монархистичке власти. Првак 
Радикалне странке из тог краја, поп Маринко Ивковић, ставља се на 
чело народне војске и ватреним говором је припрема за борбу. Сукоб 
се одиграо на Честобродици, и ту су народни војници, њих 3.000 на 
броју, као слабије наоружани, недовољно организовани и нестручно 
предвођени претрпели тежак пораз. После угушења буне, Преки 
суд је заседао пуних месец дана и осудио 800 побуњеника. На смрт 
је осуђено 94 главних вођа, док су други кажњени робијом, затвором 
или заточењем.
Ето, у оваквом народном устанку учествовао је Михаило Ступаревић, 
двадесетосмогодишњак, учитељ и писар општине бољевачке, 
изасланик Радикалске Скупштине, један од вођа устанка, осуђеник на 
смрт од Преког Суда, и један од малобројних који се бекством спасао. 
Само неколико месеци касније, он пише своје мемоаре, желећи скромно 
да те своје „белешке“ послуже само као „материјал за доцнију историју 
Српског устанка“. „Ја ово писах као учасник и очевидац“, каже он и 
потписује се као М. Ступаревић, емигрант. Његови политички ставови 
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изнети у овим мемоарима ставови су једног демократе: „У истински 
уставним земљама не може бити нереда, не може бити буна“, каже он 
и наставља: „Тамо се сви могући спорови, политички или социјални, 
решавају на миран начин, путем парламентарним.“ У политичке 
вредности он убраја „слободу штампе и збора“, „права грађана 
гарантована уставом“, поштовање „воље већине“ и да се слуша „глас 
народа“. Међутим, како он запажа: „У Србији се гази закон о штампи 
и зборовима“ а „Српски парламент је играчка у рукама сваке владе“.
Одмах у почетку његовог излагања види се да су радикали већ 
помишљали на то да народ треба да се ослободи тиранске краљеве 
владе „па ма и оружаном руком“. Зато је закон о одузимању оружја 
по њему значио то да влада жели „да направи од народа рају“. 
Пошто говори из положаја непосредног учесника, његов говор је пун 
појединости важних за историју, као што су: датуми, имена, акције, 
кретања, разговори, али са мање глобалног увида у токове догађања. 
Често побија званични извештај министра Христића краљу о угушењу 
побуне, тврдећи да на многим местима он није тачан. „Срамно је 
лагати“, коментарише Ступаревић, кад Христић извештава да су 
устаници први напали стајаћу војску, или да су радикали силили људе 
да устају против краља. Овај народни вођа јасно види узроке пораза: 
слабо наоружање („немаху оружја“) и неорганизованост („споразума 
и везе никакве“). Он износи лепа запажања о устаницима: како су 
са „заплењенима“ поступали племенито, како су о стајаћој војсци 
мислили наивно („то су наша браћа, неће они на нас а ни ми на њих“), 
како се маштало о „револуцији без крви“. Даје портрете устаничких 
вођа. У томе, показује се као уман човек, који види и врлине и мане 
своје околине. Са психолошком проницљивошћу, он види да Маринко 
Ивковић, „глава устанка“, није био дорастао таквој улози. „Ни поп 
ни војник“, он, по Ступаревићевим речима, „немаше ни једног од 
оних својстава које треба да има вођ устанка“. Имао је чак супротне 
особине: „беше тих, благ, флегматик, пун хуманитета“. Када су му 
довели краљеве шпијуне он их је ослободио пошто су му обећали да 
неће други пут шпијунирати. Други вође, Живан Никодијевић, био је 
„неписмен, но врло бистар и крајње поштен човек“. Њихово деловање 
у овом устанку завршава се кратким и трагичним записом: „Ухваћен 
је и стрељан“. Трећи вођа, Жика Миленовић, онај „са свим енергичан“ 
који је „јурио на све стране и дизао народ“, успео је да избегне.
Избегао је и Михаило Ступаревић, који се са дружином два дана и 
две ноћи хладнога новембра крио од потере у шуми, док није прешао 
бугарску границу, спреман да погине заједно са својим друговима ако 
их стража на граници опази. Мислећи на оне који су остали мртви на 
бојиштима и на оне које је смрћу казнила рука насилничке власти, он са 
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пијететом исписује оне једноставне и велике речи, које се изговарају на 
крају сваког ратовања, овог ратовима богатог народа: „Свим борцима 
нека је слава што се жртвоваше за слободу народа!“ Непуну годину 
дана касније 1884. године, ставља на хартију своје белешке „да се не 
би заборавило“.
Листајући архивску грађу о устанку народа у Тимочкој крајини 
1883. године, наилазимо на многе странице на којима се помиње 
име Ступаревића, учитеља и писара општине бољевачке. Помиње 
га министар Христић у свом извештају краљу Милану, где оптужује 
„вође бунтовничке и њихове главне помоћнике“. Помињу га његови 
партијски другови и саборци, ухваћени „у делу издајничког предузећа“, 
одговарајући за своје „кривице“ пред иследним судијом Преког суда, 
у страху од оне најкраће казне: писар Ступаревић виђен на коњу на 
путевима између ускомешаних села тих немирних дана октобра 1883, 
а зна се шта је тада за устанак значила „летећа коњица“; учитељ 
Ступаревић виђен у главном побуњеничком стану на дан битке на 
Честобродици поред поп Маринка; учитељ Ступаревић примећен 
како „трчака“ и „тумара“ по Бољевцу на дан када ће избити побуна; 
утврђено је да је учитељ Ступаревић слао дописе радикалском листу 
Самоуправа, у којима је обавештавао о стању у побуњеним крајевима; 
запамћене су речи учитеља Ступаревића: „Нема мира докле је Христић 
на влади.“
Читамо „Протокол претреса куће Михаила Ступаревића“, оптуженог 
„због побуне и издајничког предузећа“. Нађена су следећа „три писмена“, 
која показују, како бележи записничар, да се Ступаревић „васпитавао 
у духу побуне из раније“. Прво „писмено“ је програм Немачке Социјал-
демократске Радничке Партије, из 1869. године, изграђен по нацрту 
Аугуста Бебела, немачког социјалисте. По години настанка и објаве, 
овај документ је савремен нашем радикалском покрету, а сродан му је 
по својој социјалистичкој оријентацији, ако повежемо чињенице, да је 
Бебел предводио немачки раднички покрет на принципима научног 
социјализма, а да је наш радикалски покрет настао из радикално-
социјалистичке групе Светозара Марковића. Друго „писмено“ је 
„програм графа Бафера“, како је необразовани иследник назвао 
Франсоа Ноела Бабефа, француског револуционара из 1789. године. 
Дакле, идеје из француске буржоаске револуције 18. века, са њиховом 
општечовечанском ширином и револуционарним хуманизмом, са 
њиховим универзалним принципима правде, слободе и хуманости 
за све, са параграфима који говоре да „у будућем друштву неће бити 
ни богаташа ни сиромаха“. Бабеф је, иначе, био комунист – утопист, 
предводник сељачког револуционарног покрета, и обраћао је пажњу 
пре свега сеоској сиротињи. Треће „писмено“ је један штампани летак, 
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упућен омладини, под називом „Радимо! Боримо се!“, година излажења 
1881. Дакле, временски најближи спис. Може се само претпоставити 
да је овај опасни бунтовнички текст изашао из радикалске редакције. 
Иначе овде су идеје политички уопштене и емоционално преувеличане, 
сасвим у духу позно-романтичарске еуфорије и патетике; овде се 
помињу „црна реакција“, „грозни деспотизам“ и „крвљу попрскана 
вешала“; узвикује се: „Омладино, омладино! Освести се!“ Идеја водиља 
проширује се до размера „идеје човечанске“ а позив гласи: „Ступајмо 
у коло бораца за човечанство.“ Ипак, и овде се пробија једно ближе 
политичко одређење: „света идеја социјално – револуционарна“. 
А то показује да је свим овим трима програмским папирима била 
заједничка једна друштвено-превратничка основа, усмерена на то да 
се укину друштвене неправде и да се помогне сиромашним слојевима 
друштва да дођу до својих животних права, што је све укупно било 
записано и у основи радикалског покрета, који је за прву тачку свог 
страначког програма био прогласио – народно благостање.
Избегавши сретно потери, Михаило Ступаревић је нашао склониште у 
Видину (Бугарска), заједно са групом бегунаца у којој је био и Никола 
Пашић, први човек Радикалне странке. Иследни судија је подигао 
тужбу против одбеглих побуњеника и упутио је Преком суду. У тужби 
је писало да се „млоги злочинци и то прваци налазе у бекству“, а међу 
њима и „Мијаило Ступаревић, из Звездана учитељ“. Тужба каже да је он 
„израније спремао земљиште за побуну; сељане је подбадао на буну и 
сам у истој участвовао и међу бунтовничком војском био“. Затим, преки 
суд оглашава преко Српских новина позив одбеглим побуњеницима 
да „предстану“ овоме суду, како би били стављени „у притвор и оков“. 
Обављен је, по протоколу, судски претрес и донета пресуда у чијем се 
образложењу тврди, да је оптужени Ступаревић „радио још за раније на 
овој побуни“, учествовао у договорима о томе у Београду, слао дописе 
Самоуправи, па најпосле, кад је народ на буну покренуо, и сам узео 
пушку и придружио се. Преки суд је „добио убеђење“ да се Ступаревић 
и његови другови у избеглиштву „имају сматрати као најглавнији 
вође и подстрекачи на буну“ јер су се „ставили на чело покрета и све 
дотле остали као вође побуњенички док је побуна сасвим угушена“.  
Разуме се да је пресуда морала да гласи: „да се казни смрћу“. Тако се 
на завршетку ове историје о Тимочкој буни име Михаила Ступаревића 
нашло у „Регистру на смрт осуђених устаника“, као деведесето по реду 
од укупно деведесет и четири најтеже кажњених.
Писмен и образован човек, интелектуалац у правом смислу, јер 
заинтересован за судбину свога народа, стао је уз тај свој народ кад је 
њему било најтеже. Стао је и остао уз њега до завршетка његове велике 
битке, мада је, можда већ унапред видео да наде у победу нема.
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