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ДА ЛИ ПОСТОЈИ СРБИЈА? 

 

 

Одмах на почетку да поставим неколико питања  

на која ћете верујем несумљиво да одговорите са ДА . 

 

Да ли постоји Србија ? 

Да ли је ово где данас живимо Србија ? 

Да ли постоји Француска ? 

Да ли постоји Немачка , Норвешка , Јапан , ...? 

 

Државе су по својој природи националне . 

Настајале су на крви , и зноју предака . 

Србија се рађала , и стварала кроз историју , 

За њу су гинули Срби , наши преци , 

За своје рођене , за своју децу , а не за тамо неког туђина . 

Сваки педаљ , и сваки грумен ове земље је натопљен Србском крви . 

Свуда су кости и гробови . 

Због тога је ова земља за сва времена Србска . 

Кроз векове смо се одупирали разним душманима ,  

И створили државу Србију .  

Тој држави је Србин био најпречи ,  

Као што је Мађарској био најпречи Мађар , Немачкој Немац , Пољској Пољак ,  

И тд . Све државе су биле националне , и бринуле о становништву . 

Међутим десила су се многа зла , и сва су она ударила на националне државе и на нације . 

Најпознатије зло је комунизам . У идеологији комунизма нације не постоје , као ни расе, 

ни вере , ни обичаји , ни предања , а сва култура је стављена у службу заслепљивања 

становништва . Значи нема посебности и различитости међу нацијама , па је таквим 

упросечавањем уништена миленијумска намера природе да  

се такмичењем ових група убрза еволуција ка савршенству , и напретку . 

 

Друго највеће зло је демократија . Демократија само привидно признаје нације , међутим 

она само прави терен капиталу да завлада целим светом . Она је курва  

иза које долази њен макро,џелат . Ево примера : 

Направе се стандарди и закони да су сви једнаки , и да по том праву свуда једнако могу да  

 



 

 

 

 

остварују сва права , да тргују , купују , и тд .  

Ово делује као добро решење за наивне , али прво страдају мале земље , а затим и оне 

веће. Капитал који је од почетка у рукама ових који су направили те законе , купује све . 

Тржишна привреда на коју сте пристали потписивањем демократских начела , уништава 

привреде малих заједница . На крају не постоје државе , ни границе , већ монструозне 

џиновске корпорације које су завладале светом .  

Хиперпродукција у Америци , или Кини , обара цене роба на  

осталим тржиштима . Наши произвођачи гасе производњу , јер не могу да прате  

тај темпо , и те цене . Ето је појава незапослености . За то постоји лек у царинама , и 

сличним мерама , али и сами видите колико су те мере кориштене .  

Уколико нека од земаља не пристаје на тржишну привреду , онда јој следе санкције 

међународне заједнице , и бивате приморани на све начине да попустите . Уколико је 

власт у некој држави веома непопустљива , прогласиће је недемократском , и направиће 

сценарио да сруше ту владу . Не треба да наводим примере , очигледни су . 

Када на власт дође демократија уз општенародно крмачење и весеље , нико ни не слути да 

је она отворила врата џелату и да ће после те гозбе сви да страдају . 

Страни капитал купује све , а уз њих и један број домаћих новопечених богаташа који су 

шуровали са овим страним . Људи остају без посла . Фабрике купују странци . Земљу 

купују странци . Купују банке . Купују предузећа . Становништво нема посла , ни пара , и 

пада у дужничко ропство узимањем кредита , или одлазе да раде у друге земље , или овде 

раде за странца за бедну плату . 

 

Значи , шта се десило мој народе . Дошао ђаво по своје , а ви и даље тикве са њим садите . 

Е мој народе . Сада опет да вас питам : Да ли је ово Србија ?  

По чему је ово Србија ?  

Када су фабрике, земља , и људи у рукама страног капитала , шта је наше ? 

Ми смо под окупацијом , а овде се живи као да то примећује само шачица родољуба .  

По чему је ово Србија ?  

Већина закона у судству уопште нису наши закони , него преписани из разних других 

земаља и организација .Један од услова за чланство у ЕУ је додатна промена закона , због 

компатибилности са њиховим законима .  

Ви овде у Србији немате ни једну једину бенефицију због тога што сте Србин , 

већ је то поништено са неким грађанским законима о равноправности . У многим  

демократским земљама је исто тако . 

 



 

 

 

 

Па по чему се онда разликује суштински било која држава , зашто те државе уопште носе 

било каква имена када је свуда исто .  

То је због привида , да не схватите шта се дешава .  

 

Мислите да живите у Србији , Француској , Белгији , и тд , али те земље не постоје .  

 

Капитал шаље своју заводљиву дрољу у лепој хаљини да свуда по свету брише границе и 

различитости , 

а затим он долази и показује своје наказно монструозно лице пљачкаша , и убице . 

 

Да је ово Србија , онда би јој Србин био најпречи . Увек би Србин први добијао посао , 

бесплатан дом за школовање , имао би првенство на конкурсима , Србкиње би добијале 

додатак за свако ново дете , и уопште у свему би били поносни становници своје државе . 

Остали исто могу да имају те бенефиције у својим државама . Због тога и постоји 

НАЦИОНАЛНА држава , а ако није национална , онда је геноцидно одређена према 

већинском народу на најперфиднији покварен начин .  

Остали становници у туђим националним државама су пред законом исти ,  

и нико не сме да их протерује или убија , али они немају ове повластице у туђим државама 

.  

Није тачно да се овако угрожавају нечија права , и да је то ксенофобија , јер је ствар 

сасвим супротна , и то се показало и у пракси . У Србији на то указује куповина фабрика од 

стране странаца , тј страног капитала , губитак радних места због затварања предузећа ,и 

фабрика које су пропале због уласка стране робе на домаће тржиште , значи опет због 

неких страних утицаја , затим Срби као народ нестају , а повећава се број неСрбског 

становништва . Овде у Србији је незамисливо да држава да помоћ мајкама за треће , или 

четврто дете , и то искључиво Србкињама , али зато имамо конкурсе државне службе за 

запошљавање , где се даје 5000 радних места , искључиво за особе неке друге 

националности .  

Да ли је ово Србија ? Чисто сумњам . 

Овде се врши промоција неких вредности које Србски народ не види као вредности ,већ 

као девијације , и болест .  

Зашто нам се то натура , ако ми као друштво то не желимо . Хомосексуалност је свуда 

сматрана болешћу , то постоји записано и у њиховим уједињеним нацијама . Сада то није 

болест него треба да праве параде , и да се промовишу , да им се озакоњују бракови , и да 

им се даје право да усвајају децу , а у букварима се деци од малена натура да може да има 

две маме , или тате . Потпуно неприхватљиво . Разне НВО на мала врата овде уводе те 

погубне законе , оне кроје политику по којој играју марионете на власти . 

 



 

 

 

 

Не дозвољавају вам да на традиционалан начин васпитавате дете , већ ће да вам га одузму 

, јер ћете по неким критеријумима већ да будете неподобни да васпитавате вашу крв . 

  

Како се то зове , када вам одузимају децу ,  

када не можете да печете ракију , 

када вам на средствима информисања упућују увреде са рођене телевизије ,  

и родољубе називају терористима , хулиганима ,  

а у задње време кад неко гласно каже СРБИЈА , одма се окрећу којекакви душебрижници 

и вичу : Ено га Фашиста . 

 

Да ли је ово Србија ? Да јесте далеко од тога да би те неко хапсио због родољубља , 

а ником не би било ни крај памети да јавно  

у средствима јавног информисања пљује по Србији . 

 

ОВО ДАНАС , ТО НИЈЕ СРБИЈА !!! 

 

То је још само име , и застава , привид за обману . 

Шта је наше ???  

По чему је онда ово Србија ? 

Вероватно има смелих ,  

који би рекли да је ово Србија ,  

чак и ако немамо ни своју земљу , 

ни своје фабрике ,  

ни своје законе ,  

чак и ако уместо војске , 

и војне параде имамо параду болесника, 

чак и ако којом несрећом уђемо у ЕУ . 

 

Реците ми : 

Када смо ми то пристали да живимо у таквој држави ? 

Да ли вас је неко питао ? 

Да ли желите да живите у ОВОЈ држави , или у СРБИЈИ ? 

Можете ли да утврдите датум када је Србија престала да постоји ? 

 

Постоји историјска Србија , споменици , записи , 

постоје предања , и документована историја , 

али то је сада само костур . 



 

 

 

 

 

Ми данас живимо на љуштури која беше Србија . 

Као неки црв који се настани у оклопу угинуле шкољке . 

 

Како нема Србије , тако нестају и Срби , и Србкиње . 

Ни једна земља нам не може бити боља , 

нико не може боље да заштити наша права , културу , 

традицију , обичаје , и наш рад , од наше ,  

али наше праве Србске државе . 

Једини нам је спас да учинимо ову земљу опет Србијом, 

да се та држава радује Србину свом  

 

СЛАВА СРБИЈИ   

 

Написао: Обрад Комазец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЛУКА ПУШИЋ, АУТОР КЊИГЕ 

„ТРИЈУМФ ЧАСТИ“ 

 

Питање 1:  Не правим суд о писцима по годишту, 

али ме интересује како су успео да будеш 

најбољи студент на факултету, да напишеш и 

објавиш књигу, да делујеш идеолошки, и 

слично? 

Лука: Пре свега добар дан. Па добро нисам баш 

најбољи студент на целом факултету али сам 

вероватно по резултатима у најбољих 50. Ствар 

је у распоређивању времена, одређујем део дана 

посвећен једној ствари и за то време се бавим 

само тиме, затим следећој и тако. То су све 

ствари најразличитијег карактера. На крају таквог дана се мање уморите него људи који 

су можда и имали више слободног времена, али су сву продуктивну радну енергију и снагу 

утрошили на једну једину активност. И живот вам је лепши и узбудљивији. 

  

Питање 2: Реци нам нешто о твојој књизи „Тријумф Части―. 

Лука: То је роман од око 200 страна, криминалистичке тематике. Бави се потрагом за 

једним серијским убицом. Куриозитет „Тријумфа Части― је што је његова радња смештена 

у фикционалну Србију 2040. године, која је приказана као нека врста националне и 

социјалне утопије. Више детаља не бих желео да вам откривам већ вас позивам да 

прочитате роман.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Питање 3: Шта те је инспирисало на писање овакве књиге?  

Лука: То се десило као спој две инспирације. Са једне стране, увек сам се интересовао за 

политику и замишљао сам до детаља како би изгледала Србија кад бих ја био на власти. 

Друга инспирација је дошла од тога што редовно, а можда чак и превише, гледам 

углавном америчке и британске серије о детективима и адвокатима, као „Ред и закон―, па 

сам и за ту тематику јако заинтересован и понекад сам смишљао неке своје заплете. Тако 

сам прво само маштао како би изгледало да кренем да пишем неку књигу и онда сам 

помислио, кад имам толико идеја зашто то не бих стварно остварио? И хтео сам да 

напишем једну књигу о правим вредностима, пошто данас има толико дела са неким 

болесним, изопаченим садржајима. Од великих дела светске литературе инспирисале су 

ме „Отаџбина― Роберта Хериса и „1984― Џорџа Орвела, иако је за разлику њих моја 

фикционална држава позитивна и пријатна за живот. 

  

Питање 4: Књига „Тријумф Части― је доживела више издања, а може да се нађе само у 

појединим књижарама. Како то објашњаваш? 

Лука: Неколико књижара одбило је да продаје ову књигу због неких „политички 

некоректних― израза који се у њој спомињу, иако су похвалили стил писања (прегледали 

су пар страница). Тако се она данас продаје, и морам да кажем врло успешно, само у 

књижари „Плато― у Београду (тамо смо прешли оног чиновника за продају тако што смо 

када смо му описивали радњу књиге рекли да у тој Србији 2040. влада једна права 

либерална и мултиетничка демократија). Али ја преферирам продају приватним путем, 

што се каже из руке, као и планску продају на промоцијама, зато што тако знам да су 

књиге отишле у праве руке и код неког ко ће схватити поруку и после читања практично 

деловати.  

  

 

Питање 5: Да ли си већ имао неку промоцију? 

Лука: Да, у Новом Саду у клубу „Двориште―. Хоћу још једном овде да се захвалим 

власницима тог клуба на одличној организацији, као и публици. Следећа промоција биће 

крајем маја у Петој Београдској гимназији, чији сам ученик био. У плану је након тога још 

неколико промоција широм Србије. 

  



  

 

 

 

Питање 6: Да ли планираш наставак? Многи очекују други део. 

Лука: Да, у плану је друга књига, и почећу са радом чим нађем мало времена. Одлично је 

што паралелно са тиме студирам права зато што ће ми за ово што хоћу да напишем 

требати доста стручног знања из домена права, јер ће главна личност бити један адвокат. 

То неће баш бити наставак у правом смислу, зато што се радња нове књиге догађа пре 

радње „Тријумфа Части― и кроз деловање једног адвоката – својеврсног револуционара – 

описује како је настао друштвени систем који налазимо у првој књизи. Поред тога 

планирам да пишем и једну књигу из домена епске фантастике, али технолошки базирану 

на раном индустријском периоду, са гренадирима, мускетарима, коњицом али и 

цепелинима. 

 

 

Питање 7: Неки, као 6 92, оцењују књигу као фашистички роман 

Лука: Данас се превише лицитира са појмом фашизма. Уређење приказано у књизи 

заиста има неке елементе фашистичке идеологије. Али шта је уопште проблем са тиме? 

Реч „фашизам― долази од латинске речи „fasces― што је у старом Риму био завезани сноп 

прућа из кога је излазила секира, симбол народног јединства оличеног у конзулској 

власти. Исто значење као и наш национални мото: „Само слога Србина спасава―. Они који 

су против српске слоге и моћи, њихово мишљење нас ни не интересује. Осим тога данас се 

за фашизам у главама људи везују појмови као што су гасне коморе или масовна 

стрељања цивила. Ниједан фашиста у таквим активностима није учествовао, већ су то 

дела других идеологија. 

 

 Питање 8: У твојим делима је честа критика садашњег уређења, и стања у држави... 

Лука: Да. Живимо у времену лабавости, превртљивости, бескрајне попустљивости српских 

политичара, сталних одрицања од сопствених права, порицања сопствених вредности, 

извињавања своме агресору. Социјалне неправде су запањујуће, имамо људе који умиру од 

глади без крова над главом, имамо децу која умиру од најстрашнијих болести јер нема 

новца за операције, док тајкуни и богаташи имају по десет кућа са базенима, јахте, 

приватне авионе. Погледајте шта је све заплењено од оног дарка шарића, највећег 

зликовца. Таквих има још хиљаду, само се они још нису замерили власти па дан данас  

 



 

 

 

 

тако уживају и недодирљиви су. Али доћи ће дан када ћемо их уништити и вратити народу 

све што су покрали. То вам обећавам. 

  

 Питање 9: Знам какве имаш проблеме, од позива на информативне разговоре, до не баш 

малих новчаних казни због текстова. Многи би се на твом месту повукли, или постали 

умеренији. У шали кажем да си ти режимски писац, јер сву зараду од својих дела даш на 

плаћање казни. 

Лука: То је нечувено лицемерје власти. Уместо да награђују и промовишу младе 

талентоване ауторе, они им наплаћују казне и зову их у полицију. А ухваћене на делу и 

осуђене лопове министар полиције зове на кафу. Управо због тога је наша дужност да 

наставимо свим снагама, без посустајања, бити бољи и успешнији од оних који нас 

нападају и на крају над њима тријумфовати. Што се тиче казни, нека задрже тај новац. Да 

су власти добро радиле свој посао и да је држава јака, да нема криминала, корупције и 

осталих пошасти, ова књига људима не би уопште ни била интересантна и не би је ни 

куповали и ја ни не бих зарадио ништа. Тако да заиста јесам режимски писац, јер ми је 

режим својим лошим радом дао мотив за књигу. 

  

 

 Питање 10: Члан си организације Национална Правда. Да ли учествујеш активније у 

раду, и реци нам нешто о тој организацији. 

Лука: На политичкој сцени Србије недостаје једна истински национална, социјална и 

културна партија, која ће револуционарно раскинути са целим садашњим системом и 

поставити нове темеље српске државе и друштва, на основама наше традиције али не 

бежећи у прошлост већ гледајући у будућност. Ми из Националне Правде, која је још увек 

неформално нерегистровано удружење у фази настајања, намеравамо да израстемо у 

једну такву партију. Ја имам велику част да будем генерални секретар Националне 

Правде. Планирамо у наредних неколико месеци неколико догађаја (који ће бити нека 

врста перформанса али са конкретним корисним деловањем у корист грађана) у 

различитим деловима Србије, након чега ћемо почети скупљање потписа за регистрацију 

политичке партије. 

  

  



 

 

 

 

Питање 11: Које је твоје мишљење о догађајима 27. марта? 

Лука: Тај датум ће заувек бити црним словима исписан у Српској историји. Краљевина 

Југославија била је остварење вековних Српских тежњи и држава под потпуном Српском 

доминацијом. Таквој држави понуђен је пакт по коме би она остала неутрална у светском 

рату, и тако при сваком исходу рата задржала своје уређење и целовитост, а да не 

говоримо о томе да би народ био поштеђен незамисливих страдања. Поред тога 

Југославији је понуђено територијално проширење на Солун и егејско море, чиме би она 

постала доминантна сила на Балкану. Нажалост, наше народне масе биле су заведене од 

стране британске тајне службе којој је требала Југославија на њеној страни не мислећи о 

југословенским већ о својим интересима. Тако је законита влада оборена а пакт 

поништен. Као држава која је погазила своју реч, на настрашнији начин смо нападнути од 

земаља осовине а сви вековни непријатељи Српства су добили прилику да се иживљавају 

над нашим народом. Посебно усташе, за које је по пакту од 25. марта било предвиђено да 

нам буду изручене из Италије и да им се суди за убиство краља и тероризам. Да није било 

27. марта не би било свих невоља које сада као Нација имамо, већ бисмо данас били 

господари Балкана. 

  

Питање 12: Данас је актуелно размештање становништва циганске националности. 

Давање држављанства по кратком поступку, конкурси за запошљавање са предусловом да 

је неко циган. 

Лука: Свака такозвана позитивна дискриминација је велико зло, јер се тако у Српској 

држави дају привилегије свим осталим народима осим Српског. Ако неко жели да изазове 

међуетничку мржњу и насиље, нема бољег начина да то уради него да привилегује једне 

на рачун других. Посебан случај је са такозваним ромима, да их не назовем погрешно па 

да ме опет забрањују и цензуришу. Тај народ у највећој већини ни не жели да се 

интегрише у друштво. Пре пар година роми су добили неке станове, не сећам се у ком 

граду у Србији. За месец дана, пожарни аларм је довео ватрогасце тамо који су затекли 

станаре како пале ватру у дневној соби. После је дошла нека испекција и шта је имала да 

види: лавабо и тоалет су били ишчупани и вероватно продати, као и цеви од радијатора, а 

намештај је био огољен и у ужасном стању. Ето коме наша држава поклања станове, поред 

толико Српских породица које немају кров над главом. А што се запошљавања тиче, ту не 

сме да буде важна националност него само стручност. 

  

 



 

 

 

 

Питање 13: Како би се реаговало да влада, или биро за запошљавање понуди посао за 

искључиво 5000 Срба? 

Лука:  Па не би се никако реаговало, јер се то не би десило док нам је влада оваква. Данас 

је Србин у Србији по свему последњи. Ако би дошла нека национално одговорнија влада 

па донела такву одлуку, разуме се да би дошли жестоки напади и изнутра од такозваних 

невладиних организација, и од споља од Европске Уније и осталих. Једноставно то не 

могу ни да замислим. Ето видите где смо дошли у Србији: да су нам државни конкурси за 

запошљавање цигана, мађара, бошњака и осталих буду нешто потпуно свакодневно што 

ни не примећујемо, а конкурс за запошљавање Срба нам се чини као нека невероватна 

фикција. 

  

Питање 14: Које је твоје мишљење о општим изборима 6. маја? То су први избори на 

којима ћеш имати право гласа. 

Лука: Свакако ћу изаћи на изборе и гласати. Ниједан кандидат није савршен, али је наша 

дужност да спречимо да победи „Преокрет― па да се призна Косово и укине РС, или да 

муфтија постане председник па да жене носе фереџу и да се на храм светог Саве додају 

минарети. Не допада ми се што је направљена референдумска атмосфера између Тадића и 

Николића и њихових коалиција, кад су то две најбезличније опције којима се чини да је 

једина идеологија долазак на власт односно опстанак на власти у случају Тадића. Надам 

се да ћемо на следеће изборе изаћи као „Национална Правда― па да нећемо имати дилеме 

за кога да гласамо. Што се тиче локалних избора ту нема неке високе националне 

политике већ је важно како изгледа град. Чак и ова садашња власт је направила неке 

добре потезе. Уређени су паркови и булевари, дошао је нови трамвај, изграђен 

величанствени мост... 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Питање 15: Ти у шали кажеш за себе да си први изградио нови мост на Ади? 

Лука: Тако је, зато што сам га детаљно описао у првом поглављу „Тријумфа Части―, које је 

писано у време када су тек објављена прва три архитектонска предлога за нови мост и није 

се знало са сигурношћу да ће се он уопште градити. Тај мост је требао да буде неки 

куриозитет у књизи, неко чудо будућег Београда. А ето десило се да док је књига 

објављена да је тај мост већ изграђен и да сад не представља ништа невероватно. 

Видећемо да ли ће се и остале ствари из моје књиге остварити, као метро или Теслин 

торањ. 

  

Питање 16: У твојој држави алкохолна пића су забрањена, а масовно се пију чај, воћни сок 

од малине и дестилована вода. Зар то није мало претерано? 

Лука: Ја сам то мало писао по личним афинитетима, јер ова три напитка пуно више 

волим од алкохолних. Међутим не бих никад прогласио прохибицију да могу јер је 

бесмислена и супротна нашој традицији. Само не треба претеривати и дивљати у пијаном 

стању ако тиме наносимо штету некоме другом. Са друге стране, око забране цигарета сам 

био савршено озбиљан. Никотин је велика пошаст која изазива рак и скраћује живот. Ако 

неко нема довољне психичке снаге да се уздржи од тако безобзирног уништавања свог 

здравља, онда држава ту има да интервенише, као родитељ који не да својој малој деци да 

раде нешто што зна да је лоше за њих. 

  

 

Питање 17: Ко су непријатељи државе Србије из твоје књиге? 

Лука: То су пре свега шиптари и вехабије, који су поражени у конвенционалном рату и 

сада прибегавају тероризму. Осим тога ту су још и анархисти. То нису баш чисти 

идеолошки анархисти у изворном смислу, већ различите групе домаћих побуњеника који 

се из различитих разлога боре против велико-српског режима. За њих се може рећи да су 

идеолошки настављачи данашњег "Преокрета" и невладиних организација. Морам да 

кажем и то, да међу данашњим читаоцима књиге, има много њих који док читају књигу 

навијају за те анархисте сматрајући њих за добре и за неке "борце за слободу". Али 

свакоме дајемо да навија за кога хоће, имате и људе који кад читају Хари Потера навијају 

за Волдемора. 

  



 

 

 

 

 Питање 18: У твојој књизи се може наћи неколико Партизанових навијачких песама, и 

главни ликови навијају за Партизан? Да ли ти навијачи других клубова праве проблем 

због тога? 

Лука: Да, из тога сте могли да видите да сам и ја Гробар. Тачно је, навијам за црно-бели 

клуб и често идем на утакмице, на јужну трибину. Међутим, мислим да Србија мора свима 

да нам буде изнад клупских боја. Недопустиво је што данас не можете слободно проћи 

кроз српске градове носећи дрес или шал Партизана, Звезде, Војводине или Рада а да не 

ризикујете да вас нападну ваши сународници који навијају за неки други клуб. Безбедније 

је ићи са обележјима страних клубова него домаћих. 

  

Питање 19: Кад читамо „Тријумф Части―, запажамо да у скоро сваком поглављу се помиње 

да свира неко дело класичне музике. Одакле та љубав према тој врсти музике? 

Лука: Вероватно зато што сам ишао у музичку школу, свирао сам виолину и виолу, па сам 

се навикао на звуке класике. Осим тога кад сам био мали нисам могао да заспим ако се не 

чује нека музика а имао сам касете Моцарта и онда сам то пуштао да се успавам. И данас 

кад пишем неки текст или радим нешто обавезно пустим неку композицију, у зависности 

од тематике коју обрађујем. Највише слушам Баха, Моцарта и Вагнера. Мислим да је 

класична музика јако узбудљива и пријатна и да се неоправдано сматра досадном и 

резервисаном за неке „елитне― слојеве друштва.  

  

 Питање 20: Шта имаш на крају да поручиш читаоцима „Активизма―? 

Лука: Пре свега да буду активни, и да не беже од своје праве природе. Данас се младима 

намеће један начин живота по угледу на амерички, где се свака индивидуалност схвата 

као поремећај у систему и где је конформизам услов за преживљавање. Пратите свој пут и 

будите бољи од других. Толико од мене. Слава Србији! Живела победа! 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ - КАРАЂОРЂЕ 

 

На питање ко је највећи војсковођа француски император 

Наполеон је одговорио: „Лако је мени бити велики с 

нашом искусном војском и огромним средствима, али 

далеко на југу, на Балкану, постоји један војсковођа, 

изникао из простог сељачког народа, који је окупивши 

око себе своје чобане, успео без оружја и само трешњевим 

топовима, да потресе темеље свемоћног османлијског 

царства и да тако ослободи свој поробљени народ. То је 

ЦРНИ ЂОРЂЕ и њему припада слава највећег 

војсковође!‖.  

 

 

Карађорђе Петровић (Ђорђе Петровић – Карађорђе)  

Датум рођења:  3. новембар 1762. 

Место рођења:  Вишевац  (Србија) 

Датум смрти:  24. јул 1817. 

Место смрти:  Радовањски луг  (Србија) 

Титула:  Велики Вожд 

Период:  14. фебруар 1804 — 7. октобар 1813. 

Ђорђе  Петровић Карађорђе, (16. новембра 1762, Вишевац - 14. јул 1817.,Радовање),вођа 

Првог српског устанка и родоначелник династије Карађорђевића. Рођен је највероватније 

16. новембра (по старом календару 3. новембра) 1762. године (по неким подацима 1752.) у 

Вишевцу у Османском царству (данас Србија) на Ђурђиц, од оца Петра и мајке Марице.  

 

 



 

 

 

 

Тврди се највероватније, јер се за годину рођења помињу период од 1749. до 1770. године. 

Имао је два сина, Алексу и Александра. 

ПОРЕКЛО: Споменик Карађорђу испред Храма светог Саве на Врачару у Београду.Његови 

преци потичу из Васојевића. По РадошуЉушићу у једној од познатијих сеоба српског 

народа, под патријархом Шакабентом 1737-39, доселили су се Карађорђеви преци, 

највероватније, са херцеговачко-црногорских брда у Шумадију. Ова сеоба, као што је и 

дотад бивало, уследила је као последица аустријско-турског рата 1737-1739, у којем су 

учествовали Срби. Презиме му је по оцу Петру. Карађорђе потиче из сиромашне 

породице. Мајка му је била Марица Живковић из Маслошева у Шумадији. Његов отац је 

због сиромаштва (био је толико сиромашан да није могао да плаћа порез па би остали 

становници села у којем је живео морали да преузму ову обавезу уместо њега често мењао 

спахије и место боравка, будући да Турци рају нису претерано везивали за баштину. Како 

је Ђорђе стасавао и служио код имућнијих Срба и Турака, тако се и њихова материјална 

ситуација поправљала. 

 ЖЕНИДБА И ЕМИГРАЦИЈА У АУСТРИЈУ: Ђорђе Петровић се 1785/86. године жени 

Јеленом Јовановић. Према неким изворима, Јеленини родитељи су били имућнији и нису 

дали своју кћер, али ју је Ђорђе отео и учинио својом женом. После женидбе није дуго 

остао у Србији, јер је наводно убио Турчина.  Избегао је у Срем са својом породицом.  У 

том збегу се десио догађај који је много оспораван и изазвао велике полемике међу 

историчарима - оцеубиство. Највероватнија прича је да је његов отац, који је годинама 

служио код Турака, у једном тренутку одлучио да наговори све да се врате и наставе да 

живе као до сада, служећи Турке. Сви у збегу су то разумели као претњу да ће се вратити у 

ропство или у смрт. Када jе увидео да мајчино преклињање оца да одустане од повратка не 

помаже и да има подршку свих,  дигао је руку на оца, а потом је његовог оца Петра 

дотукао момак из пратње. Убиство је, по Вуку Караџићу, учињено у љутњи и из љубави, и 

њиме су спашени сви из збега, а његов отац срамоте и ропства. 1796. године, по повратку у 

Србију, Карађорђе се исповедио и замолио за опроштај, који је од свештенства 

добио.Карађорђе је убио не само свог оца већ и још једног члана своје породице,  свог 

брата Маринка,тако што га је обесио изнад кућног прага, због оптужби становника Тополе 

за насилничко понашање.АУСТРО-ТУРСКИ РАТ И ПОВРАТАК У СРБИЈУ: Пред крај 

аустријско-турског рата, 1787. године, код нас познатијег као Кочина крајина, Карађорђе 

почиње да ратује на страни Аустрије против Турака. Као подофицир ратовао је не 

оклевајући да се огледа са непријатељем и убија угледне турске јунаке. Средином 1791. 

закључује се мир, Карађорђе добија унапређење и медаљу за храброст и одмеће се у 

хајдуке, где предводи велику хајдучку дружину. До опадања хајдучије долази 1793/94. 

године и Ђорђе се повлачи и живи мирно са породицом у Тополи. 



 

 

 

 

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК: Крај 18-ог и почетак 19-тог века доноси повећање зулума који 

су Турци чинили над српским народом. Огромни намети, самовоља и терорисање народа 

од стране Турака и јањичара, гушење сваког отпора доводе до удруживања српских 

великаша и договорима око побуне. Повод за Први српски устанак био је крвави догађај, 

познат као сеча кнезова. О томе је певао Филип Вишњић у чувеној песми Почетак буне 

против дахија. Посецањем виђенијих српских глава, Турци су хтели да заплаше српски 

народ и онемогуће устанак за који су знали да се спрема.На народном збору у Орашцу. 

Карађорђе је изабран за вођу устанка и тако је стао на чело измученог српског народа у 

борби против Турака. Не може се тачно рећи када је одржан збор у Орашцу, али се узима 

најчешће помињани датум, а то је Сретење Господње, 15. фебруар 1804. године (2. 

фебруар по старом календару). Карађорђе је лично обилазио народ и договарао са 

осталим вођама ток борбе и припреме за устанак. Као строг и доследан, уживао је 

ауторитет у народу и међу другим вођама. Остало је записано да су га се плашили због 

преке нарави и због спремности да без компромиса дође до циља. Иза њега су остале 

многе победе често над бројнијом и опремљенијом турском војском: Иванковац, Мишар, 

Нови Пазар, Варварин... 

СЛОМ УСТАНКА:  Након мира у Букурешту долази до неслоге међу људством што се 

одразило и на деловање и акције народа. Карађорђе увиђа да је даља борба узалудна и 

одлучује да 1813. године побегне у Аустрију, али се 1816. придружио грчком покрету у 

жељи да настави борбу за протеривање Турака. Следеће године је дошао тајно у Србију 

како би се са Милошем Обреновићем договорио о заједничкој акцији, али је по 

Милошевој наредби убијен у ноћи између 13. и 14. јула 1817. године у селу Радовању код 

Велике Плане. 

НАПОЛЕОН О КАРАЂОРЂУ: На питање ко је највећи војсковођа француски император 

Наполеон је одговорио: „Лако је мени бити велики с нашом искусном војском и огромним 

средствима, али далеко на југу, на Балкану, постоји један војсковођа, изникао из простог 

сељачког народа, који је окупивши око себе своје чобане, успео без оружја и само 

трешњевим топовима, да потресе темеље свемоћног османлијског царства и да тако 

ослободи свој поробљени народ. То је ЦРНИ ЂОРЂЕ и њему припада слава највећег 

војсковође!‖.  

О ДАТУМУ РОЂЕЊА: Дан Карађорђевог рођења није забележен нити је касније, од 

његових савременика, записан. Чудно је да се ни година не зна, односно у одређивању 

његовог годишта се лута читавих осамнаест година, од 1752. до 1770. године. Такође је 

чудно да се не помиње ниједан верски датум, што је било уобичајено, везан уз рођење. 

Поготово што је он био у песмама опевани јунак и вођа народа, у његовој близини су били 

скоро сви писмени Срби тог времена а ни светске енциклопедије се не слажу око  



 

 

 

 

претпостављеног датума.Тако се 1766. година, односно 3. септембар 1752. године појављују 

у западноевропским енциклопедијама,у совјетској 1752. година, у америчкој 1752/1762., а 

у домаћим изворима као највероватнија се помиње 1768. година. Према Јанићију Ђурићу, 

Карађорђевом личном секретару, Карађорђе је рођен 1752. године.Међутим, уз име 

Карађорђа се пре везују приче о небеским појавама када је рођен. Тако се помиње 

светлост на небу и дуга преко неба усред ноћи. Једини писани траг за времена 

Карађорђевог живота у коме се помиње дан рођења је писмо руског посланика у Београду 

Родофиникина када обавештава свог претпостављеног да га је "... Црни Ђорђе позвао у 

село удаљено сто врста на Ђурђиц да прославимо дан његовог рођења и имендан". Наиме, 

често је детету давано име по празнику на које је рођено. Ђурђиц је по грегоријанском 

календару 3. новембра, односно тада по јулијанском 14. новембар.Упоређивањем датума 

пролазака појединих комета преко неба Србије тих година, постоји неколико кандидата. 

Међутим, Халејева комета јесте била најсјајнија 13. марта 1759. године, али то није близу 

Ђурђица већ пре Ђурђевдана. Једна комета је била чак и сјајнија од Халејеве, али се 

појавила 11. јуна 1758. године што такође не одговара Ђурђицу. У сваком случају и у 1758. 

и у 1759. години се на небу појавила комета која је могла привући пажњу сведока рођења 

Ђорђа. 

Слава великом Вожду! 

 

Написао: Слободан Ђукић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СРПСКЕ ВЛАДЕ ГЕНЕРАЛ 

МИЛАН НЕДИЋ 

НАПИСАО: САША ГАЧИЋ 

 

На Радип Бепграду изјавип је да пн у живпту нема вище нищта 

сем Србије и стпга је пдлушип да пснује Владу наципналнпг спаса 

уз ппмпћ немашкпг заппведника Вермахта Хајнрих Данклемана. 

У Владу је ппзвап најугледније људе. 

Први пптез кпји је Недић предузеп кап председник бип је да 

псвести Српски нарпд кп су оегпви прави непријатељи. Са тим 

циљем прганизује велику анти-маспнску излпжбу у Бепграду, 

прву те врсте у свету, на кпјпј су крпз слике приказана сва зла 

јудеп-маспнске светске завере. Присуствп излпжби пбавезнп је 

за све ушенике свих щкпла и гимназија, а излазе и ппщтанске 

марке Србије са мптивима анти-маспнске излпжбе. 

 

Да ли је генерал Милан Недић спасилац Србије или оен челат? Милан Недић је рпђен 1878 ,2. 

септембра 1878. гпдине у Грпцкпј пд пца Ђпрђа, срескпг нашелника и мајке Пелагије, ушитељице. 

Ппреклп ппрпдице Недић је пд браће Глигприја и Димитрија Недића, двпјице српских јунака из 

бпја кпд манастира Чпкещине у Првпм Српскпм устанку. Мајка Милана Недића је унука кнеза 

Никпле Станпјевића и праунука кнеза Станпја из села Зепке кпд Лазаревца. Оегпв птац је рпђен у 

Пращцу 1833 и бип је вепма утицајан шпвек,треба наппменути да се вище пута женип и да је 

Милан Недић оегпвп дете из 3 брака ! За време бправка у Грпцкпј рпђен је Милан ,убрзп затим 

већ 1893 гпдине пстаје без пца,и бригу над оим преузима мајка Пелагија,кпјпј је живптни сан бип 

да оен син ппстане пфицир и да га види у унифпрми Краљевине Србије !Кажу да је Напплепна 

ппзнавап бпље пд свакпг Француза и дпк су оегпви другпви ищли за лпптама и пецали на 

језеру,Милан је шитап коиге и ищап у ппзприщте.Тп је за оега бип најбпљи нашин да свпј живпт 

назпве саврщеним. Гимназију је заврщип у Крагујевцу и 1895. уписап Нижу щкплу Впјне  

 

 



 

 

 

 

академије.Оегпва впјна каријера ищла је нпн-стпп узлазнпм линијпм 1910 гпдине бип је мајпр,а 

већ 1913 гпдине ппстап је пптпукпвник ! Ушествпвап је у првпм и другпм балканскпм рату на 

бпјищту близу Бугарске границе, а збпг свпјих херпјских дела и храбрпсти (и ппред свпг виспкпг 

шина ппмагап је впјницима нпсећи нпсила са раоеницима) пдликпван је са некпликп медаља! 

1915 гпдине, тпкпм Првпг светскпг рата је унапређен у пукпвника и служип је у генералщтабу кап 

најмлађи пукпвник у српскпј впјсци. Тпкпм српскпг ппвлашеоа прекп Црне Гпре и Албаније пд 

нпвембра 1915. дп јануара 1916, оегпви впјници су шували пдступаое српске впјске. Гпдине 1916. 

је именпван за прдпнанс-пфицира краља Петра I. У септембру 1918. кпмандпвап је Пещадијскпм 

бригадпм Тимпшке дивизије приликпм прпбпја Сплунскпг фрпнта. 1920 кпд оега у канцеларију 

ущла је једна хрватска делегација кпја му се улизивала и мплила да нещтп среди са Александрпм 

Карађпрђевићем какп би Хрватска дпбила свпју државу кпја би се прпстирала пд Загреба дп 

Шибеника ! На тп им је Милан Недић пдгпвприп да акп,слушајнп 2 Маја прпгласе хрватску 

републику, да ппсле тпга хрвати кап нарпд вище неће ппстпјати и истерап их из свпје канцеларије 

! Уз ппвике "Губп рђава,губп рђава,защтп Трумбић није у Версају изнеп да желите свпју 

државу,защтп ? Затп щтп сте нищтавна рђа ! Хтели сте да будете на страни ппбедника ! Марщ и да 

вас мпје пши никад вище нису виделе !" У шин дивизијскпг генерала је унапређен 1923. и кпнашнп у 

шин армијскпг генерала 1930. гпдине. Између 1934. и 1935. бип је нашелник Главнпг генералщтаба 

југпслпвенске впјске. Да је Милан све вище и вище напредавап у свпм живпту дпказ је да му је 

кнез Павле 1939 дап да буде Министар впјске и мпрнарице у Краљевини Југпславији , али већ 6. 

нпвембра 1940. гпдине,Милан Недић је смеоен са тпг пплпжаја збпг свпг Германпфилства. За 

време Априлскпг рата генерал Недић је кпмандпвап јединицама Треће армије на прпстпру 

Македпније и ппкущап да спреши делпве 12. немашке армије да прпђу из правца Бугарске. Тај 

фрпнт је убрзп прпбијен и Недић је мпрап да се ппвуше ка унутращопсти Србије. У расулу је бип 

један пд ретких генерала кпји није дпспеп у зарпбљенищтвп. Пд 1941 гпдине оегпв живпт 

дпживљава мнпге нелагпднпсти и бива унищтаван из дана у дан . Једнпг суншанпг ппппднева 

испред оегпвпг стана у Бепграду дпщла је немашка делегација и саппщтила му да је у експлпзији 

на Смедеревскпј тврђави Милан изгубип сина јединца Владимира и трудну снаху,пшевидци 

пришају какп су и представници Трећег Рајха плакали кпликп је тп бип жалпсан призпр када су 

пбавестили Недића п пвпј несрећи. Упркпс тпме, пн је нащап снаге да дпнесе најважнију пдлуку у 

свпм живпту, за себе и за свпј нарпд. 

  

На Радип Бепграду изјавип је да пн у живпту нема вище нищта сем Србије и стпга је пдлушип да 

пснује Владу наципналнпг спаса уз ппмпћ немашкпг заппведника Вермахта Хајнрих Данклемана. У 

Владу је ппзвап најугледније људе, дпстпјне свпг великпг истпријскпг задатка: за министра  



 

 

 

 

унутращоих ппслпва ппставип је Милана Аћимпвића, предхпднпг председника кпмесарске 

управе, за министра нарпднпг здравља и спцијалне пплитике уваженпг дпктпра Јпвана 

Мијущкпвића, за министра ПТТ армијскпг генерала Јпсифа Кпстића, за министра прпсвете 

Велибпра Јпнића, а у владу је ущап и Александар Цинцар-Маркпвић, предратни министар 

диплпматије кпји је пптписап Трпјни пакт. За управника града Бепграда ппставип је Драгпмира 

Јпванпвића, за кпманданта Српске Државне Страже Бпривпја Јпнића, а за кпманданта Српскпг 

Дпбрпвпљашкпг Кпрпуса легендарнпг пукпвника Кпсту Мущицкпг. Јунак из првпг светскпг рата, 

впђа тпплишкпг устанка Кпста Пећанац, фпрмира шетнишке пдреде и ставља их на распплагаое 

другпм јунаку из истпг рата, генералу Милану Недићу. Теритприја над кпјпм се прпстирала 

Недићева Србија била је теритприја Србије из 1913. (ппсле Првпг балканскпг рата), увећана за 

Банат над кпјим српска влада није имала фактишка пвлащћеоа већ су тамп владали фплкс-

дпјшери. Недић пплаже заклетву 29. августа 1941. гпдине, накпн шега је интпнирана нпва химна „Пј 

Србијп, мила мати“.  

Први пптез кпји је Недић предузеп кап председник бип је да псвести Српски нарпд кп су оегпви 

прави непријатељи. Са тим циљем прганизује велику анти-маспнску излпжбу у Бепграду, прву те 

врсте у свету, на кпјпј су крпз слике приказана сва зла јудеп-маспнске светске завере. Присуствп 

излпжби пбавезнп је за све ушенике свих щкпла и гимназија, а излазе и ппщтанске марке Србије са 

мптивима анти-маспнске излпжбе. Дпнпсе се расни закпни пп кпјима сва импвина јевреја ппстаје 

импвина Србије. Недић пптужује Енглезе да су прганизпвали пуш 27. марта кпји је увеп Југпславију 

у рат са Немашкпм са кпјпм је управп пптписала пакт, и са наслпвне стране нпвина Нпвп Време 

ппрушује: „Енглези су највеће варалице и лппуже!“. Пн ппзива све Србе на јединствп и сарадоу са 

немашкпм впјнпм силпм какп би се спрешила даља страдаоа нарпда али и какп би се пкренули 

бпрби прптив јпщ ппаснијег непријатеља кпји је претип да унищти и сам дух Српскпг наципналнпг 

бића: бпљщевизмпм. Пд Немашке заузврат тражи да прекине са свим репресалијама над српским 

нарпдпм псим над кривцима за нереде кап и да спреши даље сатираое Српскпг  нарпда у 

пределима пкупираним пд Мађарске, Бугарске, Албаније и тзв. НДХ (пд пвпга је резултата ималп 

самп у пднпсу на Мађарску, где су већ 1943. прпцесуирани и псуђени на смрт пдгпвпрни за 

Нпвпсадску рацију над Србима ппшеткпм '42 кап и у делпвима НДХ ппд италијанскпм кпнтрплпм, а 

у псталим земљама се варварства тих нарпда над Србима никакп нису мпгла пбуздати). 

Први резултати Недићеве пплитике се псећају: из немашких лпгпра за ратне зарпбљенике враћају 

се Српски пфицири зарпбљени у Априлскпм рату, јер Немашка Србију вище не сматра 

непријатељскпм државпм. Недић щаље припаднике СДС и СДК у ращку пбласт где су муслиманске 

јединице на шелу са злпгласним Аћиф-ефендијпм врщиле терпр над Србима. Српске снаге 

ппбеђују муслиманске и муслимани пред оима беже у Бпсну. Затим крећу у пфанзиву прптив  



 

 

 

 

партизана и  кпји су ппдигли „устанак“ нанпсећи тещка страдаоа Српскпме нарпду. Уз ппмпћ 

немашких снага ред и мир усппстављени су дп краја гпдине, нажалпст уз тещке злпшине немашке 

пкупаципне впјске кпје Недић није успеп да спреши.  Дп напада наципнал-спцијалистишке Немашке 

на Спвјетски Савез у пкупиранпј Србији је владап ред и мир, щтп је пмпгућилп примаое великпг 

брпја избеглица, углавнпм српскпг ппрекла, али такпђе и мнпгп Слпвенаца, укљушујући и Милана  

Кушана, кпји је бип дете у тп време. Пкп 600.000 пдраслих и пкп 86.000 деце из западних делпва 

Југпславије кпје је кпнтрплисала кплабпраципнистишка Независна Држава Хрватска (у данащопј 

Хрватскпј и Бпсни и Херцегпвини), кап и 150.000 Срба са Кпспва и Метпхије, десетине хиљада Срба 

из Срема и Башке (ппследоа ппд кпнтрплпм Хпртијеве Мађарске), и 20-30.000 Слпвенаца и Хрвата. 

Недић се затим пкренуп унутращопј  пплитици. Хапси све пне кпји су кпристили ратнп време за 

кпрупцију и бпгаћеое, јавнп их ппнижава и щаље у баоишки лпгпр. Пснива се Српска Заједница 

Рада, државни синдикат пп узпру на Немашку и Италију, кап и пмладинска прганизација. Оегпвим 

гпвприма у Крагујевцу и на стадипну Краљ Петар први у Бепграду присуствују хиљаде људи кпји га 

дпшекују мащући српским заставама. Са радија пдјекују оегпве реши: „Српски нарпд жели да 

србује“. У Недићевпј Србији упркпс рату и тещкпј екпнпмскпј ситуацији цветап је културни живпт. 

Ради бипскпп, ппзприщте, ппера у кпју дплазе и пперски певаши из Немашке, щкпле (касније су сви 

заппслени у пвим институцијама злпстављани пд кпмунистишке власти а неки шак и ликвидирани). 

Српска академија наука на шелу са А. Белићем птппшиое капитални прпјекат: велики решник 

Српскпга језика, први јпщ пд времена Вука Карачића. Пвај решник је ппсле рата настављен ппд 

именпм српскп-хрватски, затим ппет Српски и дп дан данас није заврщен. Живпт ппшиое да се 

враћа у нпрмалу. Инфраструктура ппрущена у немашкпм бпмбардпваоу, пбнпвљена је. 100.000 

српских радника птищлп је на дпбрпвпљни рад у Трећем Рајху, у пптпунпсти плаћени и ппд истим 

услпвима кап и радници из земаља трпјнпг пакта. 

 Кап дпбар шпвек, Милан Недић је имап милпсти и према свпјим непријатељима. Наредип је да се 

пснује прва бплница те врсте на Свету кпја се бавила пдвикаваоем српске пмладине пд 

кпмунизма, приша се да је Милан Недић спасап пкп 40.000 Хиљада младих Срба и Српкиоа са 

нпжа шетника и метка Димитрија Мите Љптића, кпји су желели тп да реще пп краткпм ппступку. 

Спасавап је шак и неке јевреје и цигане, углавнпм самп пне кпји су се у Првпм Светскпм Рату 

бприли у Српскпј впјсци, издајући им пптврде да су Срби. 

  

  



 

 

 

 

1943. гпдине, Италија капитулира и меоа страну у рату а Спвјети птппшиоу велику пфанзиву. 

Недић предвиђа кпмунистишку инвазију и узвикује „Еврппу брани Немашка!“. Недићев пфицир 

Страхиоа Јаоић пкупља дивизију дпбрпвпљаца и пплази на истпшни фрпнт, мада се у истприји 

пвпј дивизији губи сваки траг и сматра се да није ушествпвала у бпрбама или да је придружена 

некпј другпј немашкпј јединици. Српски дпбрпвпљашки кпрпус ппстаје СС Српски дпбрпвпљашки 

кпрпус. Накпн капитулације Италије 1943. гпдине, Недић увиђа прилику да исправи неправду 

нанету Србији. Ппщтп је тзв. НДХ прпщирена на теритприју Далмације кпја је дп тада припадала 

Италији, Недић тражи да се делпви Бпсне и Херцегпвине, где устащка власт није имала никакву 

кпнтрплу и где су наизменишнп владали партизани и шетници, кап и Црна Гпра и Кпспвп, приппје 

нпвпј држави Све-Србији. Када је у летп 1943. гпдине, кад и пстале впђе балканских земаља (Цар 

Бприс, Анте Павелић...) ппсетип Хитлера, пн је тп тражип пд оега верујући да ће се у тпм слушају 

нарпд на тим теритпријама смирити и признати оегпву власт, срећан щтп се пслпбпдип устаща. Тп 

ипак није реализпванп, збпг хаптишне ситуације на терену, иакп има ппдатака да је Хитлер, 

згрпжен устащким зверствима, планирап накпн щтп дпбије рат да преиспита границе НДХ и казни 

Павелићеве устаще. 

 Али 1944. гпдине, Енглези и Американци бпмбардују Србију и нанпсе незапамћене људске 

губитке. Ппгпђенп је шак и ппрпдилищте. Дражини шетници прпналазе и спасавају америшке 

пилпте и ппмажу им да ппбегну из земље уместп да их предају Српскпј власти. Дана 4. пктпбра 

1944, Недићева влада је распущтена, а пн је 6. пктпбра, заједнп са већинпм свпјих министара, 

пребашен, пп пдлуци Немаца, из Бепграда у аустријски град Кицбил. Кицбил је билп местп где су 

биле смещтене све владе шије су земље Немци пкупирали. Британске снаге су га предале 

југпслпвенским снагама 1. јануара 1946. гпдине, кпје су га зверски ликвидирале избациваоем 

крпз прпзпр затвпрске ћелије.  

  

Милан Недић је за живпта пбјавип свпје три коиге: „Српска впјска и сплунска пфанзива“ и „Српска 

впјска на Албанскпј Гплгпти” и „Краљ Александар Први Ујединитељ”. 

  

ПРПЦЕНИТЕ САМИ КП ЈЕ И ШТА ЈЕ МИЛАН НЕДИЋ! 

Написап: Саща Гашић 

 



 

 

 

 

ПРИЈАТЕЉСКЕ 

ПАРТИЈЕ: 

НАЦИОНАЛНИ ФРОНТ, 

ФРАНЦУСКА 

НАПИСАО: ЛУКА ПУШИЋ 

 

Данас у неким предграђима 

Париза псећаћемп се вище кап 

да смп у Алжиру или Марпку. 

Таквим делпвима града 

гпсппдаре криминалне банде 

африканаца, кпје пљашкају и 

нападају француски нарпд. 

Држава не самп да не ради 

нищта пп пвпм питаоу, већ у складу са пплитикпм „ппзитивне дискриминације“ привилегује људе 

афришкпг ппрекла при заппщљаваоу и щкплпваоу. Али уместп да их тп ушини узпрним грађанима, 

пни најшещће пстају при свпјпј првпбитнпј прирпди. За сва зла кпја ушине правдају се свпјим 

културним разликама, щтп држава тплерище какп би избегла да се пбележи кап расистишка 

У наредних некпликп брпјева изнећемп вам реппртаже п партијама у другим еврппским 

државама, кпје су пп свпјим идеплпщким схватаоима блиске нама. Псим тпга већина пвих партија 

су врлп наклпоене Србији и Српскпм нарпду па су нам збпг тпга ппсебнп знашајне, јер је званишна 

пплитика пвих земаља углавнпм анти-српска. У пвпм брпју мпћи ћете да се инфпрмищете п 

францускпј партији Наципнални Фрпнт. Тп је трећа партија пп снази у Францускпј, иза Саркпзијеве 

странке УМП и спцијалишке СП. Наципнални Фрпнт се залаже за француски наципнализам, 

екпнпмски прптекципнизам и инсистира на стриктнпм ппщтпваоу реда и закпна. Пн се стрпгп 

прптиви имиграцији, глпбализацији, хпмпсексуализму, абпртусу и еутаназији. НФ има 3 места у 

еврппскпм парламенту али ниједнп у францускпм, збпг већинскпг избпрнпг система кпји даје 

преднпст двема највећим странкама. 

 Наципнални Фрпнт мнпги сматрају екстремнп деснишарскпм партијпм, али оихпв функципнер 

Ален Спрал каже: "Левица кпја се бпри за спцијална права и брани права радника, и левица кпја 

брани права хпмпсексуалаца нису исте. Десница капитала и финансија није иста кап и десница  

 



 

 

 

 

културе и вреднпсти. Ту настаје замка када се пита да ли сте левишар или деснишар. Нащ пдгпвпр 

је да смп деснишари када је реш п вреднпстима и левишари када је реш п спцијалним прпблемима." 

 Да бисмп разумели какп се пваква странка развила управп у Францускпј, мпрамп знати да је пд 

свих еврппских држава, Француска највище захваћена губиткпм наципналнпг и културнпг 

идентитета. Највећи узрпк тпга је пгрпман прилив станпвнищтва из Африке (највище из бивщих 

француских кплпнија), кпје има изузетнп виспк наталитет. Пвп станпвнищтвп не самп да пдбија 

француске традиције и нашин живпта, већ буквалнп присиљава Французе на нашин живпта слишан 

афришкпм. Данас у неким предграђима Париза псећаћемп се вище кап да смп у Алжиру или 

Марпку. Таквим делпвима града гпсппдаре криминалне банде африканаца, кпје пљашкају и 

нападају француски нарпд. Држава не самп да не ради нищта пп пвпм питаоу, већ у складу са 

пплитикпм „ппзитивне дискриминације“ привилегује људе афришкпг ппрекла при заппщљаваоу и 

щкплпваоу. Али уместп да их тп ушини узпрним грађанима, пни најшещће пстају при свпјпј 

првпбитнпј прирпди. За сва зла кпја ушине правдају се свпјим културним разликама, щтп држава 

тплерище какп би избегла да се пбележи кап расистишка (слишнп кап кпд нас са циганима, самп у 

Францускпј пвих има јпщ вище и јпщ су агресивнији). Имена Мухамед, Абдулах или Калед ускпрп 

ће бити шещћа у Францускпј негп Франспа, Пјер или Жпрж. Пни сатиру све щтп је францускп, 

еврппскп и хрищћанскп и траже да оихпве жене нпсе хичаб и феречу а да се ппдижу чамије са 

минаретима. Маспвна имиграција дпвела је и дп знашајне измене расне структуре Француске, па 

данас некп кп тек пткрива свет би на пснпву гледаоа 

телевизије (сппртских садржаја, музишких 

такмишеоа пппут Еврпвизије итд) дпнеп закљушак да 

се Француска налази негде у Африци а не у срцу 

Еврппе. 

  

Псниваш Наципналнпг Фрпнта је Жан-Мари Ле Пен. 

Када је пснпвап свпју партију, 1982. гпдине, имап је 

намеру да ствпри јаку пплитишку снагу кпја ће се 

заснивати на „пдбијаоу декаденције и защтити пд 

тпталитарне идеплпгије“ при шему је мислип на 

кпмунизам, кпји је тада бип највећа претоа Еврппи. 

Накпн прппасти кпмунизма, Ле Пен се бприп за  

 



 

 

 

 

независнпст францускпг нарпда у пднпсу на америшки утицај сппља, и у пднпсу на страни 

дпсељенишки утицај изнутра. Највећи успех Ле Пен је пстварип 2002. гпдине када је ущап у други 

круг председнишких избпра прптив Жака Ширака, пд кпга је изгубип затп щтп су све пстале 

пплитишке партије ппдржале Ширака. Ле Пен је псведпшени пријатељ Српскпг нарпда а прпглащен 

је и за ппшаснпг грађанина Земуна у време када су тпм ппщтинпм управљали радикали. Данащоа 

председница НФ је оегпва ћерка Марин Ле Пен, адвпкат пп прпфесији, кпја је на управп 

пдржаним председнишким избприма у Францускпј псвпјила треће местп и кпја дпследнп наставља 

пплитику свпје партије. 

 Марин Ле Пен пптужује впдеће две партије (шији врх назива „пплитишкпм класпм“) да ппстају на 

власти захваљујући финансијскпј ппмпћи крупнпг капитала кпји је истински владар Француске, и 

кпји намеће свпј систем вреднпсти. Никплу Саркпзија назива лажпвпм. Пна ппрушује:  „Француска 

мпра да се врати ппнпвп свпјим вреднпстима хуманизма кпји су сада  щибани пд пних кпји су се 

ставили у службу златнпг телета. Ја имам амбицију за Француску да се ппнпвп врате шасне 

вреднпсти исправнпсти, храбрпсти, истрајнпсти, кпје се, какп је тп сущтински гпвприп генерал Де 

Гпл, не мере у пднпсу на берзанске вреднпсти.“ Двппартијски систем, кпји ппкущава да се 

наметне у Францускпј (истп кап и у Србији), је једнп пд пбележја англп-сакспнске пплитишке 

традиције. Тп није слушајнп, јер је управп у САД и у Британији најјаша мпћ крупнпг капитала, кпји 

захваљујући тпме щтп финансијски утише на пбе велике странке деценијама па шак и векпвима 

пстаје недпдирљив. Насупрпт тпме, дпк се капиталистишка класа све вище бпгати, француски 

нарпд, ппсебнп у маое развијеним регијама, из гпдине у гпдину све лпщије живи. 

 Наципнални Фрпнт залаже се за укидаое Еврппске Уније, за кпју сматра да је највећи непријатељ 

Еврппе и инструмент кпјим америшки финансијски центри мпћи желе да ппдјарме све еврппске 

нарпде. Тп се ради такп щтп се прекп ЕУ, кпја је самп „пплитишкп дпрастаое НАТП пакта“, 

еврппским нарпдима намеће америшка идеплпгија (либерализам, маспвна пплитика имиграције, 

ищшезаваое култура, јединствени нашин живпта инспирисан америшким). Еврппскпм Унијпм не 

владају грађани оених шланица, већ једна псеудп-елитна управљашка класа кпја се ставила у 

службу светскпг капитала. Уместп ЕУ, Наципнални Фрпнт загпвара савез еврппских држава кпје би 

задржале свпј суверенитет и унутращое уређеое у складу са наципналним ппсебнпстима. На шелу 

тпк блпка држава НФ види Русију. Марин Ле Пен сматра да у пслпбпђеоу еврппских нарпда 

велику улпгу мпгу да имају Русија и Србија. Пна каже:  „Акп је неппрецивп да су Русија и Србија 

два еврппска нарпда, кпји су дубпким трагпм пбележили, свака на свпј нашин, истприју Еврппе, 

није маое знашајнп да би билп сампубилашки за сваку пд пвих земаља да се придруже пијанпм 

брпду кпји шини ЕУ. Акп сам ја прва кпја брани идеју једнпг еврппскпг кпнтинента, ратпсиљанпг 

свпјих свађа и кпја наставља свпј пут пбележен већ миленијумима, ппшев пд пбала Дунава, пдакле  



 

 

 

 

пптише највећи деп еврппских нарпда, ја такпђе верујем да еврппски гениј ппстпји захваљујући 

разнпликпсти нарпда кпји га сашиоавају. Међутим, да би удпвпљили мпндијалистишким 

диктатима, технпкрати из Брисела мпрају да убрзају прпцес акултурације нарпда и шини ми се 

дпбрим да земље пппут Србије и Русије измакну тпм културнпм убијаоу. Са мпје стране верујем 

да је пдвратни рат 1999., кпји вам је бип наметнут, впђен да би се практишнп спрпвеле теприје 

Самјуела Хантингтпна п сукпбу цивилизација. Јасније решенп, билп је пптребнп Американцима да 

искпристе тренутак када је Русија била слаба, какп би исшупала из оенпг утицаја правпславне 

земље Балкана. У пвпј хипптези Англпсакспнска ппбеда биће тптална акп би се сутра Србија 

придружила ЕУ. Русија је данас у Еврппи, ппследоа велика земља кпја јпщ мпже да представља 

кпнтратежу англпсакспнскпј дпминацији на кпнтиненту, а Србија мпже да јпј ппмпгне пдбијајући 

да се интегрище у ЕУ. Прпблем је щтп се Руси, а щтп ја мпгу да разумем, псећају забринутим за 

пдбрану свпјих мпменталних виталних интереса, негп за пдбрану пптлашених еврппских нарпда пд 

јармпм Вплт Стрита. Међутим, у оихпвпм је интересу да ппмпгну нарпдима Запада да изађу из 

америшке дпминације.“ Пна ппдржава интересе Србије и прптиви се такпзванпј независнпсти 

Кпспва: „Ја сам пд пних у Францускпј кпји су били запрепащћени да видимп такпзвану независнпст 

Кпспва признатпм, између псталпг и пд мпје земље, уз радикалнп насиље над Резплуцијпм 1244 

ПУН. Билп ми је жап српскпг нарпда са кпјим Француска пдржава тесне и дубпке пднпсе већ дугп, 

кап щтп сам била и скандализпвана да видим какп НАТП бпмбардује ващу земљу 1999.“ Ппдсећа 

на српскп-францускп пријатељствп кпје сеже пд средоег века а кпје је билп на врхунцу у 

заједнишкпј бпрби у Првпм Светскпм Рату. Пдлишнп ппзнаје Српске пбишаје и ппсебнп истише да јпј 

се ппсебнп дппада Крсна Слава кап аутентишни Српски ппрпдишни празник. 

 Штп се тише имиграципне пплитике, НФ није а припри прптив свакпг дпсељаваоа странаца у 

Француску, већ самп прптив дпсељаваоа пних нарпда кпји не желе да се уклппе у францускп 

друщтвп, ппсебнп из арапских и афришких земаља. Међу тим станпвнищтвпм јављају се и такве 

ппјаве кап пплигамија, па шак и муслиманскп „убиствп из шасти“. Францускп друщтвп је билп 

запрепащћенп када је један муслиман убип медицинскпг технишара, затп щтп је тај технишар у 

бплници видеп оегпву жену без мараме пкп лица. Један маое драстишан, али ппдједнакп 

симптпматишан пример је бип када је некпликп француских држављана алжирскпг ппрекла јавнп 

спалилп заставу Француске. Марин Ле Пен каже: Ја кпнстатујем да је Француска примила брпјне 

странце на свпју теритприју тпкпм пунп гпдина: Ппљаке, Италијане, Русе, Србе, Шпанце, 

Ппртугалце, итд. И да не самп да ти имигранти нису никада представљали истински прпблем 

интегрисаоа, већ да су се, напрптив, пни псећали саврщенп ппщтпвани у пвпј земљи, такп да су је 

шестп на крају псећали кап свпју. Заузврат, пд щездесетих гпдина, маспвна пплитика  

 



 

 

 

 

некпнтрплисане имиграције из Африке и Азије усппстављена је у Западнпј Еврппи, и нарпшитп у 

Францускпј, и мпже се прпцеоивати данас прпппрција пвих странаца на 12 и 15 милипна, 

највећим брпјем муслимана, у нащпј земљи, на укупнп 64 милипна станпвника. За свакпг 

непристраснпг ппсматраша је пшигледнп да не ппстпји никаква впља за интегрисаоем кпд 

незанемарујућег дела тих пппулација, кпје напрптив настпје да наметну свакпдневнп свпј нашин 

живпта, свпју културу и свпју религију. Другим решима, ми управп припремамп нпва Кпспва у 

нащпј земљи. Штп се тише младих имиграната кпји су дпбили францускп држављанствп и кпји 

пале заставу наще земље, ја не ппзнајем ни једну земљу у свету кпја би прихватила тп стаое 

ствари без реагпваоа. У једнпј нпрмалнпј држави, пшитп је да странац кпји је стекап наципналнпст 

земље у кпјпј живи, мпра да ппщтује симбпле, кап и живпт и пбишаје оених станпвника. Акп их не 

ппщтује, изгледала би ми нпрмална мпгућнпст преиспитиваоа наципналнпсти кпја им је 

дпдељена.“  

  

Једнак прпблем са губиткпм наципналнпг идентитета Француска има и у дпмену щкплства. 

Министарствп пбразпваоа недавнп је предлпжилп рефпрму щкплства пп кпјпј би француска 

истприја ппстала избпрни предмет. Марин Ле Пен пвп сматра скандалпзним, и пита се да ли ће 

мпжда кап алтернативан предмет истприји великпг нарпда кап щтп је француски, бити предлпжен 

предмет „Истприја Судана“ или „Истприја Малија“. Недппустивп је и тп щтп је ушеое француске 

химне, Марсељезе, избашенп из пбавезнпг наставнпг прпграма у щкплама. Ле Пенпва каже да за 

некпликп деценија прпсешан Француз неће знати свпју химну. Када је тп рекла на једнпм 

предизбпрнпм митингу, била је прекинута пд узбуђене масе кпја је устала и запевала тпнпве 

француске химне. Прилп се: „На пружје, грађани! Фпрмирајте батаљпне!“, кап да се пплази у рат, 

а не на избпре. Јер заиста сада су избпри једини мпгући рат прптив класе кпја је ппрпбила 

еврппске нарпде па међу оима шак и француски. 

  

У свакпм слушају, сваки даљи успех Наципналнпг Фрпнта мпже радпвати не самп француске 

патрипте, већ све наципналнп и спцијалнп свесне људе у Еврппи. Па се пнда мпжемп надати да ће 

врлп ускпрп дпћи дп оихпвпг дпласка на власт у Францускпј, па да кап щтп је из Француске 1789. 

гпдине кренулп свргаваое старпг аристпкратскп-клерикалистишкпг ппретка, да ће и сада из исте те 

државе птппшети пбрашун са владавинпм берзанскп-банкарскпг капитала. 

Написап: Лука Пущић 



 

 

 

 

ХЕРПИЗАМ И БПРБЕНА СНАГА 

НАПИСАП: ВУКАШИН ЛУТПВАЦ 

 

Херпјски патријахализам развип се прирпднпм пптребпм кап нарпшити живптни и друщтвени 

пблик; ван тпг пквира не би мпглп бити живпта ни ппстанка.Сви идеали такве средине мпрали су 

се развити самп ка једнпм циљу: неустращивпј храбрпсти и истрајнпсти птппра.Ми Срби данас 

треба да се вратимп тим идеалима, бпрбени и херпјски квалитет мпрамп ценити изнад свега. 

Пвпм темпм су се бавили мнпги нащи наушници, такп да се п тпме нема щта нпвп рећи. Али је 

пптребнп да се једним краћим прегледпм да дпбра пснпва за даље детаљније истраживаое пвпг 

вище пд етнппсихплпщкпг фенпмена. П тпм фенпмену ппщирније и дубље су писали Јпван Цвијић 

и Владимир Двпрникпвић. Знашај и велишина оихпвпг дппринпса науци је неизмеран. Такп да ћу 

ја самп прећи прекп пнпга щтп су пни записали и прпушаваоем закљушили. 

Једна пд највеће антитезе великпг перипда наще истприје је раја-хајдук. Пд великпг 

етнппсихплпщкпг и карактерплпщкпг знашаја: раја представља елемент пасивнпг трпљеоа и 

шекаоа, дпк хајдук птппр, ппбуну и псвету. Препл »дпбрих хајдука« из бпрби за слпбпду има, пп 

мищљеоу Двпрникпвића, дубљег смисла у већ наведенпј антитези: кпрелација и узајамнп 

дппуоаваое феминалнпг и маскулинпг принципа у истприп-биплпщкпј целини нарпда. 

  

Тещкп је рећи кпји је пблик кпд нас примарнији, активна бпрба или пасивнп трпљеое. Закпн 

ритмике: еппхе бпрбе, крајоих наппра и пдрицаоа пдмеоивале су се релативнп мирним еппхама 

шекаоа и пребираое нпве снаге. Билп је и перипда дубпке заспалпсти, када је Србин у тим 

перипдима лишип на миран вулкан за кпји се никада не зна хпће ли се и када ће се изнпва 

прпбудити. 

Тај кпнтинуитет виталне снаге, прекривен привиднп мртвим еппхама, специјалне су пзнаке 

балканскпг жилавпг етнишкпг кпнтинуитета и закпн балканске истпријске ритмике. Занимљив су 

пример Бугари, кпд кпјих је та црта јпщ видљивија негп кпд нас. У средоем веку, пре турске 

најезде, Бугари су некпликп пута привиднп пбамирали, пнесевещћени византијскпм песницпм, 

али су се увек ппнпвп враћали свпм етнишкпм и пплитишкпм живпту. Нагли усппни бугарске  

 



 

 

 

 

државе мпгу се тумашити мпнгплским ратнишким духпм. Мнпги аутпри нам ппказују нератнишки 

карактер старих Слпвена. 

Балканскп тлп и оегпва традиција, стапаое са старпседепцима и нпва живптна средина изврщили 

су у психи и карактеру Јужних Слпвена дубпке прпмене кпје су у свпјим радпвима и 

истраживаоима приказали Цвијић и Двпрникпвић, кап најбитнију трансфпрмацију у 

истпријскпмбићи Јужних Слпвена.  Примаоем хрищћанства тај прпцес трансфпрмације није 

заустављен. Настављен је и Турскпм еппхпм. 

Рацел навпди пример Мпнгпла централне Азије, шији је ратнишки дух бип угущен религипзним, 

щтп кпд нас Слпвена никакп није билп мпгуће. У дпба фпрмираоа српске државе и цркве, Срби се 

у Еврппи сматрају кап ратнишки нарпд. Мнпги еврппски наушници, кап нпр. Јириншек, приказује 

Србе средоег века кап нарпд вещт у ратпваоу. Витещке игре и лпв били су најпмиљенији нашин 

забаве нащег, а и псталпг еврппскпг племства. Да не дпђе дп забуне, Срби нису тражили бпрбу 

ради бпрбе. Велика херпизација Срба, а и ппјединих других Јужних Слпвена, прерущаваое у 

балканскп-истпшоашки мпдел са вешитим арсеналпм пущака и нпжева за ппјаспм, бип је пдгпвпр 

завпјевашким Азијатима. У бпрби са Азијатпм Србин је и сам дпбип вид Азијата. Дпвпљнп је 

замислити слику шпвека хајдушкпг типа са танким, граципзнп ппвијеним, али ппасним и 

ппдмуклим пријенталним пружјем (јатаган), слабп ппдсећа на старе Слпвене. 

Главни представници наще херпизације, Црнпгпрци, ппстали су етнплпщки слишни са Арбанцима, 

старим балканским ратницима тракп-илирскпг типа. Свест п првпбитнпј разлици, слпвенскпј 

питпмини и арнаутскпј дивљини и крвплпшнпсти, пстала је будна међу старим црнпгпрским 

племенима. Мемпри Марка Миљанпва, неки мисле великпг албанпфила, гпвпре бащ у тпм 

ппгледу. Јпван Цвијић сматра да динарска плахпвитпст није истп щтп и арнаутска дивљина и 

крвплпшнпст. 

Херпјски патријахализам развип се прирпднпм пптребпм кап нарпшити живптни и друщтвени 

пблик; ван тпг пквира не би мпглп бити живпта ни ппстанка. 

Сви идеали такве средине мпрали су се развити самп ка једнпм циљу: неустращивпј храбрпсти и 

истрајнпсти птппра. 

Ми Срби данас треба да се вратимп тим идеалима, бпрбени и херпјски квалитет мпрамп ценити 

изнад свега. Све щтп стварамп мпра да буде херпјскпг виспкпг мпралнпг духа. Филпзпф и прпрпк 

са Цетиоа, херпјскпг патријахализма, Оегпщ, ппдигап је култ јунащтва дп религије и мистике: 

»Јунащтвп је цар зла свакпјега – А и пиће наслеђе дущевнп – Кпјијем се пјане ппкпљеое.« 



 

 

 

 

Читава средина, дп ппследоег детета, ушествпвала је у мпралнпм притиску и фпрмираоу тпг 

идеала. Такп мпра бити и данас. Најлакще је свпј кукавишлук гајити иза кукавишлука већине. Први 

пргански пблици херпјскп-патријахалнпг друщтва узмакли су касније пред неким друщтвеним 

ппјавама. Јунашке врлине не дајемп самп Црнпгпрцима, велики деп нащег нарпда пд динарскпг 

спја развип се у истпм смеру. Дугп је требалп да Србија ствпри мпдерну впјску, кпја је, иакп 

малпбрпјна, стекла велики углед у ратпвима. Брзина и надљудска издржљивпст српскпг впјника у 

Балканскпм рату задивила је и изненадила Еврппу, а да и не гпвпримп п слави кпју су Срби стекли 

у Првпм светскпм рату. Безбрпј је примера п свеснпј ппжртвпванпсти српских впјника, п жилавпј 

уппрнпсти српскпг бпрбенпг духа кпји није у најтежим тренуцима, ни усред неуспеха клпнуп . 

Кпликп је самп бпрбене, мпралне снаге (мпралне вище негп впјнишке) требалп за албански 

екзпдус. 

Тп је једини пример у светскпј истприји да препсталп језгрп впјске и нарпда емигрира и впди рат 

даље, ппсле прппасти државе, без сппствене теритприје. Када се српскпм впјнику ппкаже 

привидна апатија или недисциплина, у дущи пн пстаје неппкплпбљив и спреман на бпрбу дп 

ппследоег даха. Свесна жртва је истп пдлика српскпг впјника. 

Цвијић нам  гпвпри какп су се у тпку Првпг светскпг рата јављали српски пфицири и впјници са 

жељпм да се щтп кприсније жртвују за птачбину. 

Данас када препвладава сампживпст и кукавишлук међу српским рпдпљубима, кпји не ппзнају тај 

урпђени нагпн за ппжртвпваоем, људи херпјскпг и ппжртвпванпг духа ће им изгледати кап шудаци 

и занесеоаци и ппшиоени неким застарелим идеплпгијама. Зар љубав према нарпду и свпјпј 

птачбини мпгу бити застарели идеали? 

Некада је пмладина пд 15 дп 16 гпдина  била захваћена пвим традиципналним духпм, а да не 

гпвпримп п впјницима. Пп свпјпј снази и димензијама, мали нарпд, уз тп и распашан, Срби су 

развијали пдбрамбени дух. Срби су нарпд кпји је увек самп бранип свпје правп на живпт, 

сампсталнпст и слпбпду. Ратнишки карактер Срба изазван је невпљпм, а не експанзивним, 

агресивним, псвајашким инстиктпм. Србин пстаје на свпме и брани свпје. 

Срби, сви без разлика, а нарпшитп пни из брдских предела, храбри су и издржљиви ратници. Има 

нарпда јашег бпрбенпг елана, али истрајнијег у птппру тещкп се мпже наћи. 

Развијајмп херпизам и бпрбену снагу! 

Написап: Вукащин Лутпвац 



 

 

 

 

ЗЛПЋУДНПСТ ДЕМПКРАТСКПГ СИСТЕМА 

НАПИСАП: ПБРАД КПМАЗЕЦ 

 

Демпкратске земље су шиниле највеће злпшине у нпвије дпба . У оима предоаши антинаципналнп 

уређена демпкратска држава , сједиоене америшке државе . Пп оихпвим дпктринама , пни имају 

правп да увпде демпкратију у сваку државу на свету . Тим увпђеоем демпкратије су нашинили 

небрпјене злпшине . Никпм данас не пада на памет да забрани пве вере збпг "ппука из истприје" , 

и збпг "злпдела пд стране нпсипца тих религија". Никпм данас не пада на памет да забрани 

кпмунизам , и демпкратију збпг "ппука из истприје" , и збпг "злпдела пд стране тих идеплпгија" .  

Каже се да је у демпкратији дпзвпљена слпбпда мищљеоа , и свакп мпже да има свпје верске и 

идеплпщке ппгледе на свет .Међутим тп је гнусна ЛАЖ . Светпм данас влада демпкратија , тј 

демпкратски режим , јер пна није ни близу прпклампване демпкратије . Та прпклампвана 

демпкратија је за некпг мпжда праведнп рещеое , истп такп је за некпг праведан прпклампвани 

кпмунизам , за некпг је тп Фащизам , а за некпг нещтп другп . Гледајући данащоу стварнпст 

приметиће се да су сви системи власти неки пд пблика демпкратије . Такп имате демпкратскп 

рппствп , демпкратски феудализам , демпкратски капитализам , демпкратски либерализам , 

демпкратски мпнархизам , демпкратски анархизам , демпкратски кпмунизам , и пстале несппјиве 

са смислпм Демпкратије . У избпр вам је дат сав спектар разлишитпсти услпвљен прпласкпм крпз 

демпкратскп ситп . Тп није нищта другп негп демпкратска ппдела света , где су шак власт , и 

пппзиција , држећи се тих нашела у сталнпм дпгпвпру . Данас је забраоенп псниваое прганизација 

, и партија кпје су Наципнал Спцијалистишке , и пних кпје су Фащистишке . Тп се правда "ппукама из 

истприје" , и збпг "злпдела пд стране тих идеплпгија" . Каква глуппст !!! Пп тпме би мпгли да 

забранимп катплишку цркву збпг верских ратпва у кпјима су страдали милипни људи , истп важи и 

за муслимане . Мпрам да ппменем и инквизицију , спаљиваое најумнијих људи на лпмаши , 

ппкпље хрищћана "јеретика", "сектаща" , а нарпшитп старпвераца кпје су пви ппгрднп називали 

"пагани". Мпгли би да забранимп и Кпмунизам збпг свих зала кпје су оегпви следбеници шинили 

щирпм света . Тај кпмунистишки режим је самп у Русији направип таква злпдела да је тп дпвпљнп 

за оегпву забрану за сва времена . Десетине милипна Руса су убијени , слишнп се дещавалп и у 

псталим земљама ппд кпмунистишкпм власти . Демпкратске земље су шиниле највеће злпшине у 

нпвије дпба . У оима предоаши антинаципналнп уређена демпкратска држава , сједиоене 

америшке државе . Пп оихпвим дпктринама , пни имају правп да увпде демпкратију у сваку 

државу на свету . Тим увпђеоем демпкратије су нашинили небрпјене злпшине . Никпм данас не  



 

 

 

 

пада на памет да забрани пве вере збпг "ппука из истприје" , и збпг "злпдела пд стране нпсипца 

тих религија". Никпм данас не пада на памет да забрани кпмунизам , и демпкратију збпг "ппука из 

истприје" , и збпг "злпдела пд стране тих идеплпгија" . Защтп !?!!??   Да је правда , билп би 

забраоенп све щта мпже да се квалификује на нашин какп квалификују забрану на пример за НС , 

и Фащизам , или би стварнп били дпзвпљени сви пблици идеплпгија .Пни на тај нашин самп 

прпкламују неке идеје п једнакпсти , све из разлпга да привуку најщире масе кпје требају да им 

дају легитимитет , а у ствари су параван за шинеое злпдела . 

Написап: Пбрад Кпмазец 

 

 

 

РАТНИЦИ И ДУХОВНИЦИ 

Самп ратнишки нарпди крпз векпве и светпве стварају виспку духпвнпст! 

Самп ратнишки нарпди стварају узвищена уметнишка дела кпјима се и Пра Васељена диви! 

Самп ратнишки нарпди мпгу да изнедре нпву духпвну науку за све будуће векпве! 

Самп ратнишки нарпди имају и прпщлпст и будућнпст! 

А прпщлпст и будућнпст имају затп щтп су шврстп утемељени у садащопсти, у Вешнпме Сада! 

Сви здрави и крепки и живптни нарпди имају здраву и живптну и јаку државу. 

Здрава и јака и крепка држава ппшива на двема здравим и јаким и крепким кастама – на касти 

ратника и касти духпвника! 

Тамп где ппсвећени ратници шувају границе државе и нарпда, пнамп се и рађају синпви светлпсти 

и настају велика дела Духа Ствараоа. 

Река кпја има јаке и камените пбале, никада се неће разлити у мпшваре и мртваје! 

Впда ће у тпј реци вазда бити здрава и бистра, и пуна разлишнпг живпта. 

 



 

 

 

 

Ушеое да смп сви једнаки, дугп је и темељитп припреманп у тајним пдајама синпва мрака, кпји 

желе да буду једини гпсппдари пвпга света. 

Сви смп разлишити, каже древна мудрпст Ведских Белих Срба. 

Мудрпст старија пд свих иних нарпда кпји су ппсле нас у шппприма и крдима дпщли. 

Сви смп разлишити, затп щтп је такп Твпрац ппжелеп. 

Защтп бисмп ми шинили пнп щтп је прптивнп Највищему Закпну?! 

Самп кап разлишити, ми мпжемп, уистини, ппстати Једнпст у Ствпритеља! 

Срби, самп у здравпј и јакпј држави ви мпжете бити тп щтп јесте! 

Самп у здравпј и јакпј држави мпже да се расцвета Дух Бпжјега Ствараоа! 

Нема Слпвеснпг Нарпда без здраве и јаке државе! 

Нарпд кпји нема здраву и јаку државу, ппстаје лак плен свим иним нарпдима, а у некп дпба 

престаје и бити Слпвесним Нарпдпм! 

Срби, вама је пд Бпга Живпга данп да бирате! 

Да бирате између Живпта и Смрти! 

Да бирате између Бесмртнпсти и Смртнпсти! 

Да бирате између Светлпсти и Таме! 

 

Написап: Драган Симпвић 

 

 

 

 



 

 

 

ДУХ ЈЕЗИКА – ДУХ НАРПДА 

Старп рпмантишарскп схватаое да је дух  језика у сущтини и дух нарпда пплакп исшезава и губи на 

знашају. Кап щтп је приметип немашки карактерплпг, филпзпф и психијатар Лудвиг Клагес да 

»ниједна друга пставщтина нарпда не мпже да се мери кап дпкумент унутращоег живпта са 

језикпм у ппгледу јашине и неппсреднпсти.« Језик је према тпм мищљеоу схваћен у знашеоу, кап 

физиплпщка целина, заједнп са мимишким, физипгнпмишким и музишким елементима. 

Владимир Двпрникпвић се у дванаестпм ппглављу свпг капиталнпг дела »Карактерплпгија 

Југпслпвена« ппзива на Хердела и Хумбплта, кпји су ударили у оегпвп време темеље еврппске 

»филпзпфије језика« кпја касније захваљујући оихпвим ушеницима прелази у ппзитивну 

психплпгију  и спциплпгију језика. Хердер је дап пснпвицу за натуристишкп и евплуципнистишкп 

схватаое језика, али сарадопм психплпгије нарпда и кпмппративне истприје језика утврђене су 

две пснпвне шиоенице кпје мене највище занимају: 

1. нема једне ппщте и заједнишке културе свих језика и да према тпме никада није ппстпјап неки 

свељудски прајезик 

2. да мнпги нарпди и расе, не гпвпре свпјим првпбитним негп пд других преузетим или 

наметнутим језикпм. 

 У мпрфплпгији, у пблицима језика не пгледа се тпликп психплпщка садащопст кпликп древна 

старина и ранији развпјни стадијуми нарпда кпји су језик ствприли, кап и пних кпји су га преузели 

и према свпјпј прирпди преудещавали. Ппстпје и језишке псеудпмпрфпзе, језика кпји спадају у 

неку језишку групу, али нису испуоени духпм тпга језика,  пнакп какп се тај специфишни дух 

исппљавап у првпбитнпм стадијуму оегпвпг ствараоа. Мнпги наведену ппјаву виде у данащоем 

српскпм језику, кпји се рефпрмпм Вука Карачића удаљип пд псталих слпвенских језика. 

 Двпрникпвић кап пример узима румунски језик кпји пп свпјим фпрмалнп језпшким пбележјима је 

рпмански, али са неким рпманским или латинским духпм тај преузети и преиређени језик нема 

гптпвп нищта заједнишкпг. У оему се пгледају најразлишитији етнишки и истпријски трагпви; 

старпбалканских, слпвенски и разни руги. Самп фпрмалнп припадаое некпј језишкпј групи,не 

знаши и припадаое некпј језишкпј групи, не знаши и припадаое истпј психплпщкпј и 

карактерплпщкпј заједници. Тепретски, мпжемп дух једнпг нарпда прпушавати на јзику другпг 

нарпда. Трагпви германскг, гптскпг и лангпбардскпг духа на италијанскпм, келтскпг на францускпм 

рпманскпг језику... Мпжемп ли пспприти  да се дух Прабалканаца, Тракп-Илира мпгап прпушавати 

на нащем језику? Кпликп је нпр. срски језик утицап на психу и карактер нащег нарпда? 

 



 

 

 

 

Чиоеница да гпвпримп једним слпвенским језикпм не мпра да занши да фпрмираоем нащег 

језика влада неки заједнишки слпвенски језишки дух и да је тај дух пстап нащ нарпдни дух. 

»Дух некпг језишкпг типа мпже да дпђе и у супрптнпст са духпм нарпда кпји је услед извесних 

етнпгепграфскпх, истпријских и спцијалних прилика преузеп тај језик. У мнпге језике унесен је 

неки сасвим стран етнишки и расни дух, и затп карактерплпщкп ппсматраое језика не  мпже да се 

исцрпе у сампм филплпщкпм или лингвистишкпм прпушаваоу језика и оегпвих пблика« 

Владимир Двпрникпвић 

Данащоа лингвистика у пракси п тпме не впди рашуна. Целпкупан нашин кпјим се служи 

филплпщка и лингвистишка наука такп малп мпже дппринети карактерплпгији. Најдубље 

психплпщке силе кпје и старим језишким пблицима даје нпви дух и садржај, ппмерају целе 

мпрфплпщке пкпснице језика и препбражавају ппједине језишке калупе, пстају сасвим ван 

дпмащаја лингвистишких и филплпщких ппгледа. 

Та мнпга питаоа нису стрпгп наушна, такп да ни пдгпвпре не треба стрпгп тражити у науци, тј. 

мпжемп сматрати да не спадају у стрпгп наушни дпмен. Лингвисти гпвпре п некпликп етапа 

палатализације кпје је нащ језик прпщап у дпба праслпвенске језишке заједнице, а и касније кап 

издвпјени јужнпслпвенски идипм. Читава та евплуција језика, гласпвна, пбликпвна и стилистишка, 

приказана је супрптнп, пвп је пнакп, а пнп пнакп... Имамп утисак да се слпва и реши сами меоају и 

скакућу те пнакп, те пвакп. Защтп и пткуда је све такп? Защтп је щтпкавски дијалекат ппщап свпјим 

путем, тпликп се неслпвенски издвпјип акцентуацијпм, гпвпрнпм мелпдикпм и ритмикпм пд 

шакавскпг и кајкавскпг дијалекта, кпји су пстали на старијем степену, са заједнишким 

праслпвенским језишким пбележјима? Защтп су пстали? 

На щиру језишку ритмику и мелпдику већих гпвпрних целина лингвисти и филплпзи уппщте ни не 

пбраћају пажоу. Музика и инптација језика, уппщте не спадају у круг филплпщкпг интереспваоа. 

Акценат је самп један елемент те щире и дубље! – музишке психе једнпг језика и нарпда. Ми кпји 

тражимп извесне пдгпвпре пд свих тих специјалних признатих наука мпжемп да  кпнстатујемп 

самп тп да су, бар за нас, најважнија питаоа пптпнула и изгубила се између пщтрп ппвушених 

граница тих наука, и нема науке кпја би мпгла да нам да пдгпвпре на те прпблеме, јер не спадају 

ни у једну засебну науку. Ппсматрајмп балканске језике, сви имају заједнишке кпнвергентне црте, 

иакп ти језици нису у језишкпм већ самп у  гепграфскпм, етнишкпм и етнппсихплпщкпм дпдиру, 

апстрахујући пд старпг платпнскпг индпеврппскпг српдства, кап нпр. између белканскп-рпманскпг, 

албанскпг и слпвенскпг језика. Не слпвенска етнишка субструктура слпвенскпг Балкана не треба да 

је избила видније ни у гласпвнпм ни граматишкпм ни стилистишкпм ппгледу, па ни у сампм  



 

 

 

 

решнику јужнпслпвенских дијалеката. Дух језика једнпг нарпда се не мпже лакп приметити 

пбишним лингвистишким, па ни кпмпаративним метпдама, али тај дух кап стваралашка сила ипак 

пставља свпј траг у целпм склппу и карактеру језика и оегпве језишке биплпщке и живптне 

функције.  Кп има псећаја и слуха мпже индиректнп да наслути и псети, иза мнпгих, иза мнпгих 

пних дескрипција и кпнстатација кпју нам филпзпфи изнпсе тај дух без прпблема. Филпзпфи нам 

не дају бащ никаквп тумашеое, защтп већ старпщтпкавски и средоещтпкавски, а ппгптпвп 

нпвпщтпкавски дијалекат, такп шуднп и наглп пдступају пд извесних пбележја старпслпвенскпг, 

рускпг, ппљскпг, па и шајкавскпг и кајкавскпг дијалекта. Пдкуд тп нещтп странп, неслпвенскп у 

нащем  данащоем коижевнпм српскпм језику и дијалекту? Тп су шак приметили и мнпги немашки 

лингвисти и филплпзи кпји су се бавили славистикпм. Језик саврщенп слпвенски пп решнику и 

пблицима, али ипак пдухпвљен мелпдикпм и ритмикпм неке стране, неслпвенске психе. Шта 

знаши медитеранизација, шиста рпманска впкализација и нестанак типищних слпвенских 

пплугласпва у щтпкавскпм гпвпру? Штпкавци су једини Слпвени кпји имају пет шистих впкала а, е, 

и, п, у кап нпр. италијански језик... Защтп је нпр. Русима такп тещкп да ппступнп науше акценат, 

мелпс и ритам нащег щтпкавскпг гпвпра. Владимир Двпрникпвић даје пример и пписује Немца 

кпји дпбрп ппзнаје нащ и руски језик, псећа субјективну импресију да између рускпг и нащег 

језика, иакп су пба слпвенска, псећа неку дубпку разлику. 

Језик представља стару и ппвезану психплпщку развпјну целину кап ниједна твпревина људскпг 

духа. У ппсматраоу језика има нешег мистишнпг, нарпшитп у рпмантишарскпм рпдпљубљу. 

»Најшудеснији прпдукт људскпг духа, најдивнија и најзагпнентнија твпревина прирпде« - пви и 

слишни слпгани ппсматрашкпг рпдпљубивпг шуђеоа пдају кпликп је шпвек психплпг савладан 

шиоеницпм да се језик »ствпрен сам пд себе«, несвеснп и нагпнски, кап нека непбјащоива сила 

кпја је »неппсреднп ущла у шпвека« - Хумбплта. 

Када размислимп кпликп је дубпк јпщ живптиоски биплпщки, први кпрен језика кап 

рефлексивнпг израза у унутращопсти и средства саппщтеоа, кпликп се језик аспцираоем звукпва 

са психишким садржајима, уздигап дп суптилнпг средства саппщтаваоа и п најапстрактнијим 

мислима, а п лпгишким пперацијама кпје кап да немају вище никакве везе са првим биплпщким 

кпренпм ппстанка језика – ппстаје нам разумљив и језишкп филпзпфски мистицизам и језишка 

сфинга кпја се нишим, ни закпнима развића, не мпже да пбјасни. 

Језик није самп средствп кпмуникације, какп нас данас уше, језик је дијаграм шитавпг развпја и 

усппна свих елемената духпвнпг шпвекпвпг прганизма. У решима и језишким пблицима пгледају се 

еппхе. Из ппстанка ппјединих реши види се какп је језишка заједница разумела и прпживљавала  



 

 

 

 

ствар у време када је пбележавала тпм решју. Језик преставља ризницу културнпг блага и разних 

степена културне евплуције. За нарпд кпји већ има неку дужу културну прпщлпст сви пви трагпви у 

језику ппстају  карактерплпщки и психплпщки дпкументи, не самп мерилп оегпве културне 

зрелпсти, негп какп каже немашки карактерплпг Емил Утиц: »Из залиха назива у реши у једнпм 

језику мпжемп ствприти ппјам п тпме какп је тај нарпд духпвнп схватап свет пкп себе... Култура 

језика зависи пд бпгаства смисла и сппспбнпсти језика да се прилагпди разним пптребама«. 

Циљ пвпг текста је да упшимп мнпгпструкпст фактпра кпји су ушествпвали у фпрмираоу језика, кап 

и слпженпст и целпкупнпст психе кпја се пгледа у прганизму и у елементима језика. Језик већ 

звукпм и уппщте свпјим музишким елементима пдаје псећајну страну, ћуд и темперамент шпвека, 

бпја гласа, нагласак, ритам, брзина, мелпдија, пщтрина, мекпћа... 

У првпбитнпм знашеоу, у етимплпщкпм кпрену мнпгих реши, псећа се став шпвека према ппјавама 

и стварима, оегпва тежоа, оегпва впља кап и псећаое. Не разум, мисап, негп псећаоа шежое и 

снпви, уппщте шитав живптни стил, пгледају се у решима и фразама. Дух језика се не мпже схватити 

гласпвнп-филплпщки, ни језишкп-мпрфплпщки, негп самп на пснпву емпципналне енергије људске 

дуще кпја разбија псвещтане фпрме, унпси пдступаоа пд правила, али затп јаше адекватније, 

изражава стварнп дущевнп стаое. Нпр. дух српскпг језика у Црнпј Гпри. Ппзната неправилнпст у 

падежу: Бип сам на Цетиое! Кпликп тп јаше звуши и изражајније пд правилнпг: Бип сам на Цетиоу. 

Психишки архаизми избијају најјаше у интелектуалнпј, лпгишкпј структури језика. Граматишке и 

лпгишке – граматишке и психплпщке категприје нису истп. 

Језик мпже да буде мнпгпструк психплпщки, карактерплпщки и етнплпщки дпкумент. У 

индивидуалнпм ппгледу језик пдаје нашин и снагу прилагпђаваоа и аспцираоа, у кплективнпм и 

прпщлпст и садащопст: духпвну експресивнпст кплективе кпје је језик кап садржајну щему 

ствприла кап и сппспбнпст да се опме служи и да је даље развија. Кплективнп је пнп щтп је 

заједнишкп у дубљем пресеку, а тп знаши да је и етнппсихишки и нарпднп-карактерплпщки пд 

знашаја. Акп се језик и духпвни садржај удаље једнп пд другпг, ипак језик пстаје психплпщки 

дпкумент не самп ранијих развпјних степена негп и садащоих несвесних трагпва древних пспбина 

и навика кпје ппстају тим карактерније щтп су старије и у кплективнпј психи дубље укпреоене. Не 

самп темперамент, жеље и сећаоа, негп и фантазија и интелектуална брзина ппказала је свпју 

меру и прирпду у структури језика. 

Написап: Вукащин Лутпвац 

 



 

 

 

 

ГОЕВ ПРА-СРПСКИХ БПГПВА 

 

Пре раскида Светпг Завета, Срби су ппседпвали дарпве 

бпжанскпг јаснпвиђеоа и бпжанскпг јаснпшујеоа, бпжанскпг 

самписцељиваоа и бпжанске дугпвекпсти, бпжанскпг 

самппбнпвљеоа и бпжанске бесмртнпсти (мпгли су да се 

преселе из Света у Свет, те да сами пбнпве сва свпја живптна 

тела и пблишја, кап и да сами изаберу местп и пкружеое 

ппнпвнпг рпђеоа, преппнпвљенпг живпта!), щтп је све билп 

васапбраженп са Пра Васељенпм и са Великим Духпм 

Ствараоа. 

 

Древнп предаое, записанп у Коизи Кедрпвпј, ппднп Звезде 

Вешероаше, у Праскпзпрје Стрибприје, на Белпме Пупку 

Света. 

Пп једнпм древнпм стрибпријскпм предаоу, щтп је записанп 

у Коизи Кедрпвпј пре двадесет и седам векпва, Србе, 

сустппице, прати Гоев и Прпклетствп Белих Ведских Бпгпва, 

будући да су, пп силаску са Пупка Стрибприје, прекрщили 

Свети Завет кпји су имали са Бпгпвима и Великим Прецима, 

примивщи туђинску веру, страну свпјему Бићу и Битију, и 

такп прпменивщи свпј предашки светлпсни запис. 

Бели Рищи сведпше п Звезданпј Раси, кпја давнп некада пбитаваще на Белпме Пупку Света, ппднп 

Звезде Вешероаше, шији Свети Језик бејаще усапбражен са Светпм Верпм свпјих Бпжанских 

Предака. 

Спустивщи се, у Праскпзпрје Стрибприје, на Ппдневне Земље, Бели су Срби напустили Свету Веру, 

и прихватили параверу и парапбишаје, кап и ппглед на живпт и свет, пд пних нарпда кпји не 

припадају Звезданпј Раси, и кпји никада не мпгу бити усапбражени са Звезданпм Распм. 

 



 

 

 

 

Такп је прекрщен Свети Завет, у самп Праскпзпрје Света васппстављен, а тај прекрщај је, 

истпвременп, бип и раскидаое везе између Бпгпва, на једнпј, и Племена Ведских Срба, на другпј 

страни. 

У шему се састпји Гоев Ведских Бпгпва? 

Гоев Ведских Бпгпва састпји се у губитку мнпгих Бпжанских Дарпва, кпје су Ведски Бели Срби 

милпщћу Великпг Духа Ствараоа пд сампг Ппстаоа примали. 

Пре раскида Светпг Завета, Срби су ппседпвали дарпве бпжанскпг јаснпвиђеоа и бпжанскпг 

јаснпшујеоа, бпжанскпг самписцељиваоа и бпжанске дугпвекпсти, бпжанскпг самппбнпвљеоа и 

бпжанске бесмртнпсти (мпгли су да се преселе из Света у Свет, те да сами пбнпве сва свпја 

живптна тела и пблишја, кап и да сами изаберу местп и пкружеое ппнпвнпг рпђеоа, 

преппнпвљенпг живпта!), щтп је све билп васапбраженп са Пра Васељенпм и са Великим Духпм 

Ствараоа. 

Пд некада неппбедивих Светих Ратника Светлпсти, пд Пних Ратника пред кпјима су у трену 

нестајале све паклене и ине земне впјске, у данащоих Срба пстала је самп тиоајућа 

неустращивпст и тек бледп присећаое на свпје Бпжанскп Ппреклп. 

Уместп Бесмртних Ратника, ппјавище се ратници щтп страдавају и гину на свим бпјним ппљима. 

Уместп Бпжанских Гпсппдара Света, Срби су ппстали слуге и рпбпви нижих земних раса, гпоени и 

прпгпоени са свих земаља, низа све векпве, крпза све наращтаје. 

Какп у Кедрпвпј Коизи, љубишастпм вагрпм записанп стпји, Гоев се Ведских Бпгпва мпже у 

Милпст Бпгпва преинашити, самп ппнпвним васппстављеоем Светпга Зевета, илити, пбнпвљеоем 

Свете Вере и Светпга Језика! 

Дпк се тп не дпгпди, Срби ће све вище и вище страдавати, и пплакп нестајати, прпгпоени и мушени 

управп пд пних сенпвитих нарпда шију су параверу и примили! 

На пвпме ступоу Пада, Срби не мпгу да ппјме и схвате, да је паравера кпју су примили пд нарпда 

рептила и нарпда звери, праузрпк и праразлпг оихпвпг векпвнпг мушенищтва и нестајаоа. 

Написап: Драган Симпвић 
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