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У С М Е Р А В А Њ Е 
                        
            “Чест је слава, светиња народна.” 

                                                                Његош 

 

 Два момента у мом животу била су пресудна за одређивање мог 
животног пута. Први је био смрт мог оца када сам имао само седам 
година, па сам врло млад искусио све животне и друштвене стварности. 

Други је био када сам се одлучио да прекинем студије на Београдском 
универзитету и да идем у иностранство да бих се борио против те ружне 

стварности. 
 Захвалан сам мојим родитељима што сам рођен и одгојен у правој 
србској породици и у србском духу. Мој дом је племићки још од античког 

времена, мој деда Видак је био последњи званични кнез. У доба 
Немањића припадали смо вишој властели и били господари ширих 

простора у Травунији и Хуму. Мој отац Илија дошао је као добровољац 
из Америке на Солунски фронт, на то га је навело осећање дужности 
према Србији и србској нацији. То осећање дуxовности наследио сам од 

оца и предака.  
 Од своје десете године почео сам да читам књиге, прво народну 
епску поезију и Његоша, па затим све историјске књиге до којих сам 

могао доћи. Био сам запрепашћен предавањима наставника о великим 
и славним партизанским победама и Равногорцима као домаћим 

издајни-цима и сарадницима окупатора, те комунистичком систему као 
крајњој, неминовној и идеалној етапи друштвеног развоја. То су били 
први и лако препознатљиви примери фалсификовања историје. Од 

ранијих догађаја прича о сеобама Словена је посебно привлачила моју 
пажњу. Све је у тој причи било као у некој бајци, чудно и нелогично. 

Негде у седмом веку, неки кажу у шестом или петом веку, не зна се 
тачно када, некакви Словени су се населили на простору од Црног мора 
до Алпа и од Јадрана до Татре. Да би један народ могао населити тај 

простор морао је бити вишемилионски. Па где је до тада био и одакле је 
дошао? Шта је било са оним ратничким племенима која се спомињу под 
именом Илира, Трачана и Дачана, која су имала римско војно 

устројство, право, писменост, културу и цивилизацију? Јесу ли они сви 
нестали у току једне ноћи, а да нису иза себе оставили ни једног јединог 

трага. Како је могуће да тада моћна држава Византија дозволи да се на 
њеној територији све до Цариграда насели један дивљи народ и уништи 
њене грађане? Кажу да се све то десило, а да нико од савременика тих 

догађаја није то видео нити записао. 
Већ у средњој школи било ми је потпуно јасно да та прича не стоји 

и да је то фалсификат историје из неких политичких разлога као и овај о 
савременим догађајима. Нисам могао доћи до потребне литературе да 
докажем супротно па сам само употребљавао здрав разум и логику. Та 

прича како су се Срби, Хрвати и Словенци ухватили руку за руку и 
сишли са Карпата била је пандам комунистичком братству и јединству 
чију веродостојност сам ја као Требињац врло добро знао. Моји 
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професори историје нису имали одговор ни на једно од мојих питања, па 
је мени све постало јасно. А то је да је наша званична историографија 

обичана лаж, фалсификат на штету нас Срба. Да нас преко 
историографије, као и комунизма, даве, понижавају и вуку за нос. 

Требало је само још пронаћи ко је и када извршио те фалсификате. 
 Када сам дошао у Београд да се упишем на неки од факултета 
упао сам у дилему. Моја љубав и определење била је историја коју сам од 

малена заволео, много читао и доста научио. Када сам видео какав је 
програм за историју на факултету било ми је јасно да ћу доћи у оштар 
сукоб са професорима и да ћу само узалудно губити време. Због тога сам 

се одлучио да идем на природне науке, где не могу од мене правити 
мајмуна, да бих стекао потребно стручно образовање и обезбедио какву 

такву каријеру, али са чврстом одлуком да се потом свом снагом 
обрушим на лажи и подметања са којима су званичне научне и 
просветне установе запљускивале србски народ. Брзо сам се уверио да у 

Београду, односно у Србији нема потребне литературе за изучавање 
старије историје и да ту постоји одређена политика склањања и 

сакривања историјских извора. Све се сводило на “седам офанзива” и 
историју радничког покрета, Јиречека и Порфирогенета. Седам 
офанзива је било седам мање или више успешних бежанија, Јиречек је 

по налогу министарства иностраних дела Аустрије фалсификовао србску 
историју, а Порфирогенет је хрватски фалсификат из 17. века. 
Политичка стварност наметала је општу слику интелектуалне 

стварности. Наука је била претворена у апологетику, а интелектуално 
стваралашто уопште у полтронство и величање диктатора и његовог 

режима. 
 У свим порама живота владао је антисрбски дух, а врата каријера 
била су отворена само за оне Србе који су се свом силом упињали да 

оклеветају и разоре све што је србско. Та држава Југославија била је 
изграђена на србским костима да би је потом претворили у највећу 
србску гробницу. У другој Југославији, у време владавине Валтера Вајса 

званог Тита кога су србски партизани довели на власт, Срби су били 
грађани другог реда. Сви други народи и све националне мањине имали 

су већа права од Срба и могли су, буквално речено, да раде са Србима 
шта су хтели. Разне улизице, цинкароши, хулигани на србску нацију и 
издајници уживали су привилегије и многи од њих живели у раскоши 

док су обичном народу, поштеним људима,  бацане неке бедне мрвице 
колико да преживе. 

Питао сам се зашто је то све тако постављено и трудио сам се да 
откријем праве разлоге. У томе стању моја душа није имала места ни 
мира, силно је стремила ка стварању бољег стања. Имао сам сасвим 

јасну визију да у оваквој држави и друштвеном уређењу мој народ мора 
само да страда. Осећао сам се делом, сином мог народа и то нисам 
могао да прихватим. На моје одлуке није утицало оно шта је ко мислио о 

мени, пресудно је било оно шта сам ја о себи мислио и  сматрао за своју 
дужност. 

 Свако ко је хтео или смео да отвори очи могао је видети ту ружну 
стварност у којој се србски народ налазио. Диктатура самозваног 
маршала Тита (право име Валтер Вајс, Јеврејин пољског порекла рођен у 
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Америци) ослањала се на једну хрватску клику која је одређивала главне 
политичке смернице. Њихова политика према Србима огледала се у 

следећем. Терито-ријално разбијање србског народа у пет република: 
Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина и Хрватска, и две 

аутономне покрајине, Војводина и Косово и Метохија, са тенденцијом да 
и оне постану републике. Те административне границе ће касније 
Европска унија и Америка да прогласе међународним државним 

границама. Тиме је поништена двовековна скупо плаћена, али и 
успешна борба србског народа за своје ослобођење и уједињење. По 
рецепту Коминтерне, да би се трајно разбила србска нација проглашене 

су прво две, па касније и трећа народност на штету србске. То су 
црногорска, македонска и муслиманска. Поцепана је и Србска 

православна црква и проглашена Македонска православна црква. Од 
четири локална дијалекта у Македонији изабран је један који је био 
најудаљенији од србског књижевног језика и проглашен за македонски 

језик. 
 Србски народ је оптуживан за ратове које је водио за ослобођење и 

уједињење свог народа и својих земаља, као за освајачке ратове и оку-
пацију туђих територија. Та потпуно изврнута слика догађаја правдана 
је некаквом назови историјском науком. На тој и таквој историјској 

науци темељено је територијално распарчавање србског етникума, 
потискивање и брисање србских културних обележја и оспоравање 
цивилизацијских тековина. Срби су представљени као један тамни 

варварски народ који се ушуњао у туђу земљу, негде у седмом веку, 
долазећи ниоткуд и не значећи ништа, тако да није био у стању да 

формира своју државу достојну тог имена све до дванаестог века. А 
потом све што има покупио је по туђим буништима као просјак, лопов и 
бедник, достојан само презира. Неспособан за било какво оргинално 

стваралаштво, принуђен је да зависи од других. Све што је србско 
обележавано је као примитивно, без вредности и лошије од било чијег 
туђег. Коначни закључак је да таква бедна нација и не треба да постоји 

на овом свету. Тако да сваки Србин има грижу савести и да се стиди 
пред другима што припада најгорем народу. Сви наши претци су 

представљани као варвари па и ми данас требамо да личимо на њих, да 
будемо неки савремени варвари јер немамо ни на ког другог да се 
угледамо. Сав тај политички и културни анти-србизам је почињао и 

вукао корене из историје за коју сам већ знао да је лажна и намештена 
према нечијим политичким циљевима. 
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         СВЕСНО ПРИХВАТАЊЕ  ЖРТВЕ 
               
             ОДЛАЗАК ИЗ СРБИЈЕ 

 
           “Impossibilium nilla est obligatio.” 

                                                    Celsus Junior. 

            На немогуће нема обавезе. 

 

 Било ми је сасвим јасно да у тој држави у којој влада окрутна 
диктатура са тако оштрим антисрбским духом није могуће ни на 
политичком ни на културно научном пољу било шта променити. Требало 

је прво расчистити са историјским лажима и обманама, али за то није 
било услова у Србији. Недостатак стручне литературе, посебно античких 
писаца којих није било ни у оргиналима, а да и не говоримо о преводима 

на србски језик. Владала је строга цензура и није било могуће било шта 
објавити што је одударало од званичне доктрине. За једну реченицу или 

један стих који би били означени као “непријатељски”, а тако је 
означавано све што није било у сагласности са том и таквом диктатуром, 
људи су осуђивани на више година робије. 

 Морао сам се одлучити, или погнути главу, пристати на све то и 
бринути се о мом бедном животу како ћу да преживим, изгубити своје 
национално и људско достојанство и пљескати им и онда када ме 

шутирају, или се борити против свега тога. Одлука је била – борба по 
цену да изгубим све и сам живот. Шта је један живот када је у питању 

живот целе једне нације? Шта је једна лична каријера стечена на 
издајнички и кукавички начин? Једино решење било је одлазак у 
иностранство, где ћу наћи оружје за борбу. Знао сам да ме на том путу 

чекају огромне тешкоће и муке свакојаке. Други су одлазили у 
иностранство да би нашли бољи живот и зарадили новац и имовину, или 

да се склоне испред прогонитеља политичких противника, а ја сам 
одлазио да бих могао да се борим  против непријатеља мог народа па 
тиме и мојих лично. Себе сам сматрао војником србске нације на 

специјалном задатку, па као такав морам све да отрпим и да се борим 
до краја. Једини правац био је одлазак на Запад за који сам знао да је 
антисрбски, антиправославни и антисловенски настројен, али другог 

избора није било. Тај Запад је створио и подржавао оно стање од којег 
сам ја бежао. Тиме је моја мисија војника србске нације била 

вишеструко отежана. 
 Приликом одласка из отаџбине понео сам са собом само једну 
књигу која је за мене представљала отаџбину у духовном смислу, 

Његошев Горски Вијенац. 
 По одласку у иностранство јавио сам се мом пријатељу Јовану 

Ђајићу који је тада био секретар Матице исељеника Србије. Када ме је 
упитао зашто сам отишао у иностранство рекао сам му: “Да се вратим 
као победник!”  
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 Б О Р Б А 

 
“Coelum, non animum, mutant Чui 

                                              trans mare currunt.” 

Хоратиус 
       “Мењају небо, не ћуд, они који 

                                               пређу преко мора.” 

 
 После тешких првих година у туђини, учење језика, трпљење 
понижења, дошколовавање, обезбеђивање животних услова, коначно 

сам био спреман за борбу. Био сам на правом месту, у Роданији 
(Француској), земљи са богатим библиотекама, богатим издаваштвом, 

обиљем свакојаке стручне литературе и традицијом превођења на 
фрушки (француски) језик свих вреднијих страних писаца. Поред 
фрушког владао сам са још неколико језика и није више било препреке 

на мом путу за један темељан рад. Младост, одлично здравље и челична 
воља били су на мојој страни. Радио сам често и по двадесет сати дневно 
без прекида, из месеца у месец, из године у годину, из деценије у 

деценију. Поред пожртвовања и упорности требало је развити логички и 
критички начин размишљања до највишег степена. Тако без предаха, 

док је младост пролазила. Док су се моји познаници и вршњаци 
проводили и забављали ја сам проводио беле ноћи са књигама, док су 
око мене говорили: “Јованова једина љубав је Србија.” Признајем да 

данас имам две, друга је оличење моје Србије у Србији. Ниједан антички 
писац, ниједан писац из раног средњег века који је било где објављен 

није остао а да га ја нисам пронашао и проучио. Све археолошке ревије, 
фрушке и британске, од почетка па до данас и све познате историчаре, 
археологе, лингвисте, филологе и митологе од ренесансе до данас. 

 У светлу чињеница постаје ми сасвим јасно да ништа од званичне 
историје у школским програмима у Србији не може да издржи стручну 
критику. Да је то што се у тим програмима налази уствари грубо 

силовање историје и скидање историје са пиједастала прве од наука на 
степен проститутке. Питао сам се шта да радим? Ја сам био потпуно 

сам, али под крилима истине. Био сам усамљени витез који је могао да 
заврши или као Дон Кихот или као победник. Нико у свету, ниједна 
школа, ниједна научна установа, нико није признавао постојање 

друкчије историје србског народа од оне која је била у школским 
програмима у Југославији. Ниједан стручни часопис, на било којем 
језику, није хтео да објави моје виђење историје. Моје знање изнето чак 

и делимично значило је ревизију, преврат, револуцију у друштвеним 
наукама и нико није смео да загризе ту јабуку, без обзира да ли се са 

мном слагао или не. Имајући све те околности у виду, мене није могла 
припремити нити квалификовати за мој подухват ни једна школа на 
свету, нити било чија и било каква диплома, јер подухват није могао да 

се изведе кроз постојећи систем, него напротив, изван и против њега. 
Велика брда би се могла направити од књига, на разним језицима, у 

којима пише супротно од оног што сам ја истраживао и откривао. 
Гомила које каквих прокламованих ауторитета којима су се генерације 
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клањале као малим боговима, морају неминовно да загризу прашину. 
Знао сам да ће њихова одбрана и борба око њих бити страховита. 

Знао сам за једно правило да се истина може крити дуго времена, 
али не и за сва времена. Када се једном открије нико је више не може 

сакрити. Уважавао сам оно народно предање о цару Трајану и његовим 
козјим ушима. Знао сам да је истина на мојој страни и да она мора побе-
дити, а са упорним радом моји видици су се ширили из дана у дан, 

постајао сам све јачи, све сигурнији, владао сам материјом и располагао 
убитачним чињеницама. Све те њихове бедне лажи, сви ти њихови 
фалсификасти падали су испред мене по принципу домина. Одлучио сам 

да пишем књиге, које наравно нико није хтео да објављује. Понудио сам 
моју прву књигу, први том Историје Срба, шесторици издавача у Србији. 

Сви су глатко одбили, а да ни један од њих није тражио да види 
рукопис. Ја сам морао да то сам издајем – самиздат. 

Моја књига је забрањена у Југославији чим се појавила, иако у њој 

није било ништа друго до археологије и античке историје. Забраном те 
књиге у Југославији све је речено и о политичкој власти и стању у науци, 

и о намерама те власти у односу на Србе. Тада уједно откривам и нешто 
што ме је јако изненадило и што се може назвати без грешке 
антисрбском завером на међународном плану. То је оно што је познати 

србски археолог Милоје Васић откровитељ Винче назвао “диригованом 
науком”, “диригованом археологијом” и “диригованом историјом”. Ако 
људи познају право стање ствари, а по школама и универзитетима 

предају супротно, пишу књиге у којима настоје да убеде људе у 
супротно, како се то друкчије може назвати него завером. Ово ће се 

потврдити касније на разне начине на политичком плану приликом 
разбијања Југославије и догађаја који су томе следили. Две ставке су ме 
опседале: краткоћа интелигенције и страх од истине људи који себе 

називају људима од науке, и ширина антисрбске завере. Може се то 
назвати и завером против истине или завером против историје. 

Док сам освајао терен на пољу историјске науке упознао сам, 

једног по једног, моје будуће сапутнике и сараднике. Мој сусрет са 
госпођом Олгом Луковић, која је била дошла да припреми докторску тезу 

из класичне филологије, био је у многоме пресудан за њен даљи рад. 
Усвојила је један од моја два предлога за њену тезу и успела да је 
одбрани. После објављивања моје прве књиге, Историје Срба, успоставио 

сам везу са професором Радивојем Пешићем који је тада живео у 
Италији. Мало потом и са Светом Билбијом једним врло ученим теологом 

и лингвистом из Чикага. Нешто касније упознао сам и госпођицу Ружицу 
Борисављевић. Сви смо истраживали и стварали пуном паром, свако у 
своме домену, али истовремено сви заједно и у истом правцу. Тако је 

обновљена Србска историјска школа, која је била забрањена и сломљена 
после Берлинског конгреса, за коју могу сада са поносом да кажем да 
сам био њен обновитељ и родоначелник. Сада је то један снажан покрет 

који руши и ломи разне лажи и фалсификате, који је на научном пољу 
већ победио и наставља да шири истину. 
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П О Б Е Д А 
                      

        “Здружите се, громи и потреси, 

                      Земљи србској друго лице дајте!” 

                                                         Његош 

 

Нисам више био усамљени витез него челник катерве витезова, 
родоначелник једне нове школе која је у року од две деценије извршила 
ревизију не само србске него и европске историјографије и вратила 

историји ореол науке. Као дан моје победе записао сам 4. мај 1995. 
године, када сам у Њубери Лајбрери у Чикагу завршио студију дела 

Самуелиса Бохардуса, последњег и једног од најважнијих извора за моје 
дело СЕРБИ народ и раса – Нова вулгата. Тада сам могао завршити моје 
поменуто дело које се темељи на Светом писму и допуњава са више од 

две стотине писаних извора. Тим делом историји враћам ореол науке, а 
Светом писму улогу стоног изворника. Победоносно сам згазио све 

фалсификате, све завере и све обмане. Ова победа спада у врсту 
најчуднијих и најдражих победа истовремено, јер је то победа србске 
памети, интелигенције, и снаге ума. Требало је сада да испуним моје 

обећање и да се из иностранства вратим у Србију и ту прославим 
тријамно своју победу, која је уједно победа Србије. 

 Први који се од мојих сарадника вратио у Србију био је професор 

Пешић који је, нажалост, доста брзо преминуо, од жутице. Вратила се и 
др Олга Луковић, али у доста лошем здравственом стању. Ту се напатила 

прогоњена мржњом и зависти овдашњих апологета србождера, 
ушанченим у овдашњим бункерима завере, па није дуго поживела. 
Свето Билбија је преминуо у Чикагу и није имао среће да се врати у 

Србију. Ружица Борисављевић је и данас у Швајцарској. Повратак првих 
србиста  дочекан је од стране званичних научних и просветних кругова 
и установа у Србији просто речено “на нож”. У свим тим установама 

водећу улогу имали су партизански политички комесари и католици. 
Међу овим последњим посебно се истичу Павле Ивић, Дејан Медаковић, 

Божидар Ферјанчић и Ф. Баришић. Док је Медаковић био председник 
САНУ, један други католик, био је председник Матице србске у Новом 
Саду. Опет један католик, Хенрих Барић, био је оснивач и држао је 

катедру за албанологију. Потом је у Приштини основан Албанолошки 
институт где су на катедри и у институту креиране идеје о Великој 

Албанији. Те идеје подржавала је једна група из САНУ на челу са 
Гарашанином, Ивићем и друштвом. Ти људи користе своје положаје у 
србским установама за вођење специјалног рата против србске нације. 

Зато је Београд постао антисрбски град, а у Новом Саду оживео 
повампирени дух Марије Терезије. Стање се није променило ни до данас, 
и један католик, по струци византолог, Божин ученик,  чије име није 

достојно помена, води данас бесомучни напад на мене и Србску 
историјску школу, уз снажну подршку дела медија. Неук, уображен и 

сиров, и све што мени приговори испостави се да је то из незнања и 
пакости. Ништа ново, “дежа ви”. 
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Катедре за србистику нема још ни на једном факултету у Србији, 
србска просвета је диригована споља. 

 Али и у Србији се појављују представници србске историјске 
школе на челу са професором др Рељом Новаковићем. Сада их има 

неколико стотина. 
Мој повратак у Србију 1997. године био је пропраћен промоцијом 

мог главног и животног дела СЕРБИ народ и раса – Нова вулгата. 

Појавом овог дела и на тлу Србије крунисана је наша победа. Са мном 
заједно победу са поносом могу да славе стотине мојих нових сарадника 
србиста широм земље Србије и широм земљиног шара. Обновићемо и 

светковину триамтериду. Победа је постигнута једним надчовечанским 
напором и непоколебивом вером у бољу будућност мог србског народа за 

који смо се борили и за који ћемо се борити до још једне и коначне 
победе. 
 У чему се наша победа огледа, који су и какви њени домети. 

 1. Као прво могу рећи да смо вратили србском народу три хиљаде 
година сакривене и отуђене националне историје. Јединствен случај у 

историји човечанства. Са историјом иде и велико културно богаство чији 
ће се утицај тек осетити. 
2. Вратили смо србском народу тапију историјског права на земље у 

којима живи. Враћање својим историјским коренима значи истовремено 
и враћање својим историјским правима. 
3. Доказали смо да Срби нису неки тамни варварски народ, како су их 

били представили, него један стари културни народ који је поставио 
темеље европске културе и цивилизације. 

4. Доказали смо да је Србија мајка свих словенских народа и да су сви 
они само незахвална деца Србије. Када не би били деца Србије сви би 
били само варвари, степски номади и остаци остатака неких тамних 

народа, као што их на Западу представљају. 
5. Доказали смо да је србски језик прамајка и заједнички именитељ свих 
европских језика. Трагови утицаја србског језика и србске културе 

налазе се расути од Британије до Кине.  
6. Доказали смо да је чувена ведска књижевност настала на србском 

језику и да чини истурени део старе србске књижевности. 
7. Доказали смо да су историјски Аријевци који су били господари три 
тада позната континента били Срби са свим србским националним 

обележјима.  
8. Доказали смо да су стари културни народи примили писменост од 

Срба, међу којима су Грци, Јевреји, Арапи и Латини.  
9. Доказали смо да су Срби били творци првих светских, универзалних 
империја и првих држава у савременом схватању.  

10. Доказали смо да су још наши далеки претци први схватили и 
прогласили право народа и право човека.  
11. Разбили смо међународну заверу, пошто смо је ми први открили и 

дефинисали, а после свих ових открића она изгледа смешна и нема 
више сврхе опстанка, бар што се тиче културе и науке. 

12. Ослободили смо србски народ наметнутог комплекса ниже вредности 
и учинили да се данас сваки Србин са поносом може изјаснити да 
припада великој и славној србској нацији. 
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13. На научном скупу у Нишу 24. априла 2004. године доказали смо, 
путем критичке анализе, да је дело Константина Порфирогенета обични 

хрватски фалсификат из 17. века. Да то није оргинални спис него 
апокрифно дело стављено под његово име. Као такво нема никакве 

важности као историјски извор. Тиме је срушен тај једини стуб на који 
се ослањају нордисти и на основу кога су рађени сви школски и 
универзитетски уџбеници у Србији. Овим је задат смртни ударац 

антисрбској завери. 
14. Напори Србске историјске школе уродили су плодом и проузроковали 
промене на ширем међународном плану. Од 24. до 29. маја 2004. год. 

одржан је међународни симпозијум у Новом Саду на тему “Знаци 
цивилизације”. На овом симпозијуму је први пут званично признато: а) 

да је Подунавље колевка европске културе и цивилизације, б) да је 
србска (дунавска) писменост најстарија на свету и в) да су дунавска 
култура и цивилизација аријевске. На тим поставкама се темељи Србска 

историјска школа, па је ово још једна њена сјајна победа. С обзиром да 
се под Подунављем подразумева као ужи појам Свето седморечје, а то су 

сливови река Дунава, Драве, Саве, Дрине, Мораве, Тамиша и Тисе. У 
ширем смислу обухваћено је цело Хелмско полуострво. Србска култура 
која је развијена на овом подручју и касније проширена до Британије и 

до Индије била је не само најстарија, него и најсавршенија и 
најутицајнија на свету. 
 После свега, моја порука Србима је следећа - будите срећни и 

поносни што сте Срби! 
 

   

 НА КРИЛИМА ПОБЕДЕ 
 

“Spes sibi quisque.” 

   Vergilius. 

  Свак је себи нада. 

 
 Драги моји саборци, нудим вам божанску почаст: да будете 

неимари и творци нове Србије и кроз њу новог света. Припремите за тај 
подухват довољно маште, довољно ума, довољно срца и довољно снаге. 
Чувени Румљанин Сенека је рекао: “Стваралаштво тражи елитне људе.” А 

права елита није опседнута својим привилегијама него својим 
дужностима и увек мора бити спремна да се несебично жртвује за више 
циљеве. 

  
         “Само буктињама збори се кроз тмине. 

         У зрцалу мача будућност се слика. 
         Преко палих иду пути величине. 
         Слава – то је страшно сунце мученика.” 

                                          Јован Дучић 
 

Ова победа је постигнута са великим трудом и пожртвовањем као 
и свака друга победа. Потребно је обезбедити њено утемељење да не буде 
украдена као што се то нама Србима више пута дешавало. Она мора да 
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рашири своја блистава крила над целом србском нацијом и да светли 
кроз векове. Зато је потребно показати пут и одредити правце 

стремљења у садашњости и будућности. Док ја држим лучу нације у 
рукама следите моје кораке, ако је испустим – напустите ме. Свака 

победа доноси са собом одређена права и последице. 
 Велике промене се морају извршити као логична последица нових 

сазнања и научних достигнућа. Револуција на пољу науке је извршена, 

победа је постигнута, и то мора да има логичне последице. Прва је 
културни препород србског народа обогаћеног својом великом античком 
културом, идејама и схватањима. Друга је политички препород и 

обезбеђење свог места у друштву европских и светских нација. Србска 
култура мора да се темељи на србским коренима да би она попут биљке 

могла да процвета, јер посигурно ни једна биљка чији су корени 
посечени не може да процвета, све друго је лутање по беспућу, кич, 
мимика и антикултура. Само дубоки корени могу дати висока стабла и 

широке крошње. На коренима србске културе развила се европска и 
опште светска култура, па како да се на тим коренима не може 

извршити препород савремене србске културе. То није удаљавање од 
поменутих култура него преузимање изворне водеће улоге у њима. Ако се 
питате да ли је данас србски геније довољно снажан за једну такву улогу, 

одговор је да јесте. Када смо већ били у стању да извршимо једну такву 
револуцију и постигнемо победу, у стању смо да идемо до краја. Пошто 
се културни препород мора спроводити кроз установе, морамо признати 

да савремене србске установе са кадровима са којима располажу нису 
способне да одиграју своју улогу. Зато смо пришли формирању нових и 

паралелних установа које ће то бити у стању. Неке су већ формиране, а 
друге су у припреми. На хоризонту се већ препознаје будућа културна 
престоница Србије – Света Низа се враћа из таме векова да заузме своје 

место какво је некада имала. Све је у знаку препорода. 
 Србску државу и србску политику треба да води национална 
елита, а не олош у служби туђина и непријатеља. Ту се мора пресећи 

Гордијев чвор по Александровом примеру. Сви проблеми које данас 
имамо, од економије и просвете до социјале и здравства, решавају се на 

један једини начин – довођењем правих људи на права места. 
Уклањањем олоши са врха пирамиде. У политици нема нерешивих 
проблема има само лоших политичара. 

 С обзиром да смо ми Срби преживели велике ломове па и праве 
катастрофе, доживели свакојаке експерименте и прање мозгова у 

правом смислу те речи, морамо се прибрати и кренути расветљеним и 
безбедним путевима. Не смемо више дозволити скретања на 
странпутице и завођења на беспућа нити клањање лажним идолима. 

Моја је дужност да вам те путеве осветлим а ваша је да њима идете. 
Нисам улепшавао стварност да би се то што ја говорим неком допало, 
нити сам се било коме удварао. 
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НАЦИЈА 
 

“Nemo patriam quia magna est amat, sed quia sua.”     

                                                                                    Seneca 
         “Нико не љуби отаџбину зато што је велика, него зато што је своја.” 

 
Главни чинилац у политичком животу према коме се све мери, од 

кога све полази и око којег се све окреће јесте нација. Крупна политичка 

питања као што су национално уједињење, национални суверенитет, 
национална равноправност, национално очување, национална 

асимилација и национални интерес су стално присутна сада и биће и у 
будућности на светској политичкој и историјској сцени. Зато је потребно 
објаснити шта је у ствари нација, како она настаје, које су њене 

карактеристике и како нестаје. Да би смо све ово објаснили мораћемо се 
ослонити на једну дубљу научну анализу. 

У науци се често помиње да су 18. и 19. век били векови 
националног питања и формирања нација. Јесте да су то били векови у 
којима национално питање није силазило са светске политичке сцене, 

али то исто важи и за 20. век и важиће за све наредне векове. С 
обзиром на појаву глобализације која у себи носи примесе разарања 
нација, можемо очекивати још жешћу борбу за права нација у 

будућности. Национално питање ће доћи до изражаја и у Европској 
унији уколико она буде стремила наднационалној држави. Зато је 

потребно објаснити питање националног идентитета. 
Поставка да су нације настале у 18. и 19. веку, широко заступљена 

на Западу, неодржива је, па чак и смешна. Они не разликују историјске 

нације од новостворених. Зна се да су поједине нације међу којима и 
србска биле оформљене пре неколико миленијума. Не узимајући у обзир 
све ове чињенице у вези са теоријом о настанку нација, теоретичари 

нису имали више успеха ни у погледу дефинисања нације. Најчешће је 
прихватана дефиниција Ернеста Ренана изречена на Сорбони 

11.03.1882. године, по којој је “Нација велика солидарност настала 
осећањем жртава већ учињених и спремних да се чине.” Неки су 
дефинисали нацију као “Велику агрегацију људи здрава духа и топла 

срца који стварају моралну свест звану – нација.” 
У савременом свету нација је и одлучно доказана воља народа у 

своме определењу. Ма колико нација била састављена од разних еле-
мената као што су: раса, вера, историја, култура, карактерне особине и 
тд., пресудни чинилац нације је – дух. Припадник једне нације је онај 

који се духовно осећа њеним припадником. Јединство духа чини 
нацију. 

Сада да видимо како се нација као духовна заједница показује код 

Срба који су једна стара историјска нација. Сваки пут када поменемо 
србску нацију наши слушаоци претежно мисле на све Србе који се као 

такви изјашњавају, па и оне који нису у србској духовној заједници. 
Зато се намеће потреба да се разјасни питање националног идентитета. 
Идентитет једне личности значи на првом месту свест о себи, а затим 

потврђивање себе, свог својства и свог ја у односу на друге. Као што 
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постоји лични тако постоји и групни идентитет који одређује припадност 
раси, нацији, вери, сталежу, социјалној групи, становништву места или 

краја. Идентитет треба узимати као саму бит личности која јој 
омогућава да се препозна и одреди у разним околностима и временима, 

да одреди себе у односу на друге. То је истовремено лична и групна 
свест припадништва нечему и карактерних одлика које из тога 
проистичу. Човек није биће створено да живи само за себе нити може да 

живи у изолацији, него је део одређене средине у којој живи, он утиче на 
њу и она на њега и са њом се осећа судбински повезан, где треба да 
пронађе смисао свог живота. 

Да видимо ко смо ми Срби као нација. Народи су као и личности, 
сваки има свој национални идентитет, па као што не могу постојати две 

личности истог идентитета тако ни два народа то не могу бити. Највећи 
степен идентитета, доминантни и најбитнији је национални идентитет. 
Суштаство сваког од њих зависи од њихове историјске улоге, јер су они 

сви производ своје националне историје. Историја је родитељ нације. 
 Ми Срби имамо врло дугу и јако богату националну историју и то је 

главни разлог што смо толико различити од других народа. Све нације 
нису имале исти или сличан историјски развој, немају исте унутрашње 
везе које их спајају, па се оне и не могу дефинисати на исти начин. У 

односу по начину настанка ми имамо две врсте нација: историјске и 
политичке. У првом случају то је људска заједница коју чине чланови 
претежно истог порекла, заједничком прошлошћу, културом и 

заједничким економским и политичким интересима. У ту групу спадају 
све старе, тојест давно формиране нације.  У другом случају имамо 

нације које су формиране према припадности једној политичкој 
заједници или држави, без обзира на етничко порекло и културне 
разлике које из тога проистичу. У оба случаја оне једнако представљају 

потребе, наде, жеље и интересе свих својих чланова. Међу њима постоји 
разлика изражености јачине националног идентитета, који је пуно јачи 
код историјских нација, јер су конститутивни елементи много бројнији и 

пресуднији. Изразити представници ове две врсте су србска и грчка 
нација као историјске, а западноевропске и америчка као политичке. 

Наша појава на историјској позорници, као организоване људске 
заједнице која поседује изражену и значајну материјалну и духовну кул-
туру, догодила се пре седам и по миленијума. Та појава се поклапа са 

старим србским календаром по коме је сада (2012-те) 7520. година. С 
обзиром да смо се први појавили у Европи као историјски народ то је 

био један од главних разлога што смо били узрочници и носиоци свих 
великих историјских догађаја на простору Европе, Азије и Африке. 
Србска култура је важила као европска и европска као србска. Србска 

писменост, вера, обичаји и језик били су присутни, а и данас су, негде у 
већој а негде у мањој мери, код свих европских народа. 

Нације су старе колико и цивилизације јер су засноване на истим 

духовним и физичким чиниоцима. Приврженост одређеним историј-
ским местима има митско својство. Та места дају печат националном 

суштаству и сматрају се светом земљом, колевком наших предака. У 
Велесовој књизи помиње се “света земља Седморечја” за коју су се 
борили претци оних који су касније живели по руским степама и 
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називали се Русима, Словенима, Антима и Гетима. Та за њих света 
земља налазила се у Седморечју на сливовима река Саве, Драве, Дунава, 

Тисе, Тамиша, Мораве и Дрине. То “свето Седморечје” било је колевка не 
само србске него и европске културе и цивилизације. Код савремених 

Срба појам свете земље односи се на Косово и Метохију. Територије те 
врсте, поред већег броја чинилаца, пресудно утичу на стварање нацио-
налног идентитета, поред историје, митова, језика, културе, територије 

или државе, заједничких предака, националне свести, карактера, вере и 
симбола. 

Национални идентитет даје човеку неку врсту животног обрасца и 

осећања припадности. Значај националног идентитета долази нарочито 
до изражаја у тешким временима и кризним ситуацијама где служи 

јединки као уточиште и ослонац, мајчино крило. Зато се љубав и 
приврженост према нацији постиже васпитањем и образовањем. Прва 
дужност сваког људског бића јесте оданост својој нацији у чијем крилу 

оно налази и остварује све своје потребе кроз установу која се зове 
држава. Као и сваки други народ, и ми Срби имамо потребу да стално 

јачамо националну свест и освежавамо све чиниоце који снаже духовно 
јединство. То није због тога да би смо били националисти у смислу 
шовинизма или да би се затварали у националну мистику. Национална 

свест је свест о припадности нацији, о дужности да се она брани, чува и 
развија. Гајење националне свести не подразумева стварање мржње 
према другим народима, него напротив, онај ко не поштује себе не може 

поштовати ни другог. Само кроз сагледавање и поштовање сопствених 
вредности могу се сагледати и поштовати вредности других. Ово 

правило треба  нарочито да поштују наши “Европљани по сваку цену”. 
Ми не можемо бити део европске културе ако сами своју запостављамо. 
Нације су производ историје људског рода и нико не може утицати на 

историју људског рода другачије, већ кроз своју нацију. Ко негира своју 
нацију и националну историју он негира природни развој људског 
друштва. Одсуство народне и државне политике ће од једног народа 

створити више народа, а права и стварна општенародна политика ће од 
више народа током времена створити један моћан народ. 

Рекли смо да је историја мајка нације па ни један народ не може 
избећи печат своје националне историје. То правило итекако важи за 
нас Србе који смо при сваком пролазу кроз велике историјске капије 

додавали неке нове карактеристике нашем националном карактеру. 
Будући да смо били неимари главних историјских догађаја, творци све 

три аријевске светске империје, прва – Нино Белов, друга – Сербо 
Макеридов и трећа – Александар Филипов, то је оставило дубок печат на 
нашем националном карактеру. Витештво је постало изразито обележје 

србске нације и оно је однело превагу на историјској раскрсници у време 
Румејске (Римске) империје. Уместо да у њој будемо робови ми смо 
захваљујући витештву ту империју преузели изнутра и у њој 150 година 

непрекидно владали, а са прекидима око шест векова. Срби императори 
су омогућили хришћанству да постане доминантна религија Империје и 

оно је постало доминантна религија Европе. Наша рана појава као 
историјског народа допринела је томе што смо дали свету најстарију и 
најсавршенију писменост. Србица, чија су главна налазишта на пределу 
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Београда (Винча, Бањица) и бројна налазишта у другим крајевима 
Србије, постала је мајка писмености из које су се развиле све европске и 

већина светских писмености. 
Главно обележје сваке цивилизоване државе, односно друштва, 

јесте законодавство. У античком времену се говорило: Какви су закони 
једне државе такви су и њени држављани. Срби су по угледу на своје 
суимено божанство – Сербона доносили законе човечанству. Дали смо  

најстарије и најважније законе: Манеов Законик, Сирбински Законик, 
Јустинијанов (Управдин) Кодекс (Римско право, Константин – 
Јустинијан), Законоправило Светог Саве и Душанов Законик. 

Срби су створили прве државе у савременом смислу те речи и прве 
светске империје. Први новац појавио се код Срба, искован у граду 

Сарду у Малој Азији, у шестом веку с.е. Владали смо у разним 
временима над целом Европом и већим делом Азије и били смо 
најбројнији и најмоћнији народ на свету. Свакако да је све то утицало 

што смо ми Срби као народ стекли неке врло изразите карактерне 
особине као што су: самоувереност, храброст и индивидуалност. Код 

Срба не постоји немогуће, “Нека буде што бити не може”- каже Његош. 
Срби су посебан народ и по томе што су у деветнаестом и 

двадесетом веку створили своју вишенационалну државу у којој се сваки 

народ слободно развијао. Тако су у држави створеној жртвама србског 
народа могле, без покушаја асимилације, да се несметано развијају све 
етничке групе које су се у њој нашле. То сведочи о изузетној 

трпељивости Срба и њиховом посебном менталитету. Поштовање воље 
других и стварна демократија у примени. Срби имају врло стар, просто 

урођен осећај, за људска права и демократију, без обзира на друштвено 
уређење у одређеним временским периодама и то је у склопу нашег 
националног менталитета. 

Витештво је једна од изразитих карактеристика србског народа 
које је небројено пута доказано и које је омогућило опстанак Срба као 
народа кроз историју. Да ли је то Александар на Гаугамелу, Лазар на 

Косову, Карађорђе на Мишару, Степа на Церу или Мишић на Добром 
Пољу, слика је иста, србско витештво надмашује бројну надмоћност 

непријатеља и постиже победу. Константин Филозоф каже за Србе: “Хра-
бри су тако да такав глас у васељени нико други нема, а то је најчаснија 
људска врлина. Племенити су и дружељубиви.” Оличење личног 

витештва је Обилић који убија непријатељског цара нападача и гине да 
би вечито живео међу Србима. Витештво показано у косовском боју је 

редак пример витештва у историји уопште. Зато је косовски циклус 
епске поезије ненадмашни уџбеник србског витештва и морала. 
Косовска етика је отворила пут оваплоћењу појма небеске Србије као 

светачке, верујуће, молитвене и за веру војујуће нације. Србије светаца 
и хероја која војује не за земаљске него за небеске, божанске циљеве. 
Доследни сами себи ми смо имали смелости да се супроставимо нападу 

највећег и најмоћнијег војног савеза у историји човечанства – Атланском 
пакту. Да би та доследност била потпуна ми смо на бојном пољу 

победили нападаче. Губици непријатеља у живој сили и ратној техници 
били су десет пута већи од наших, а непријатељ није успео да освоји ни 
једну стопу србске земље. Ми смо изгубили део територије на 
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политичком пољу, на превару, као што нам се то дешавало и раније. Сви 
наши порази су на политичком, а ниједан једини на бојном пољу. 

Ми смо се увек кроз историју понашали као племићи и царски 
народ, обесне смо кажњавали, а слабе и немоћне штитили. Никада се 

никоме нисмо светили за нанете увреде и злочине, него смо само 
настојали да их спречимо, да до њих поново не дође. Никада и ни пред 
ким нисмо се сагињали и пузили, увек смо достојанствено бранили своја 

права и своје људско и национално достојанство. Ми смо изнад свега 
слободољубив и правдољубив народ. Један од врхунских националних 
јунака Марко Краљевић дели мегдане бранећи правду и увек побеђује 

јер правда мора увек да победи. У свом националном карактеру ми 
немамо својство мржње Чак ни према најгорем непријатељу. Свим 

народима над којима смо некад владали донели смо више облике 
културе, цивилизације и права, а сви су се под нашом владавином 
развијали и јачали. Александар Велики Карановић проглашава, после 

победе, не царство победника, него панцарство у коме сви народи имају 
иста права, побеђени као и победници. Кроз целу нашу дугу националну 

историју нисмо имали робове нити смо прихватали идеју ропства. У духу 
таквог човекољубивог схватања и понашања ми смо унели у први Устав 
обновљене слободне Србије 1834. године члан који гласи: “Ако неки роб 

ступи на тло Србије он тиме постаје слободан човек”. Од искона до данас 
били смо пример свим народима света у доказивању да су снаге које се 
боре за слободу и за људско и национално достојанство непобедиве. 

Наша највећа национална мана је та што ми не поштујемо 
довољно сами себе. Што су проблеми већи због околности наметнутих 

споља, то се ми међусобно мање поштујемо и уважавамо, а требало би да 
буде обратно. Ми смо склони да ценимо више неког просечног странца 
него свог изврсног Србина. То је код нас створено захваљујући 

дугогодишњем несметаном утицају стране пропаганде јер нисмо изгра-
дили одбрану од таквог штетног утицаја. Где год смо се у свету 
појединачно упоређивали са странцима редовно смо били међу 

најбољима или баш најбољи, било да је то у радним способностима, 
стручном знању, уметности или науци. Поједини србски генији су просто 

недостижни, као на пример Свети Сава, Његош и Тесла. 
За Србе је посебно карактеристично расколништво и стварање од 

србске нације нових нација. Сви Словени су без изузетка били Срби 

именом и језиком. Данас су то различити народи. Тако смо се од некада 
најбројнијег и најмоћнијег народа на свету свели на једно мало парче 

територије и на неких десетак милиона душа. За то зло има више 
разлога, а један од њих је тај што је код нас Срба недовољно развијена 
национална свест. Ваљда због некадашње наше славе и величине још 

увек сви од нас зазиру и без имало претеривања се може рећи да је и 
ова мала данашња Србија један од главних чинилаца у Европи. Свет се 
бави Србијом иако се Србија не бави светом. Многи од нас зазиру и боје 

се да не повратимо стару моћ и славу. Неки зато што знају да се међу 
Србима увек рађају генији и хероји а неки зато што су наши дужници, 

или у домену културе и цивилизације са којима се они сад поносе, или 
што су присвојили неку нашу територију. Због тога нас чак и мрзе. 
Никада се не мрзи нижни и слабији него се или презире или сажаљева. 



СЛОБОДНА СРБИЈА ТПЦ Бањица, Паунова 24, локал 053, Београд, понедељак, среда, петак од 16-20ч, тел: 011/367-11-04 

 

www.serbijana.com   

19 

Мрзи се вишни и моћнији. Видите какву мржњу су према нама Србима 
показали и показују поједини народи данас, па чак и неки које смо 

сматрали за своје традиционалне пријатеље. Ми се у чуду питамо зашто 
је то тако и откуда толика мржња кад им нисмо ништа лоше учинили? 

Сада знате откуда и зашто. Ми Срби смо пак народ без мржње, ми 
никога не мрзимо и немамо разлога за то. 

Србска нација није рођена и формирана да би живела на буњишту 

светске историје, па било политичке или духовне. Она се не може 
сложити са тим да живи само физичким животом по нечијем рецепту и 
одобрењу. Она хоће да се бави свим духовним питањима и тежи 

највећем степену људског достојанства. Налазећи се на хелмској 
ветрометини са које не може да се склони, она је приморана да стално 

подиже и јача националну свест по закону самозаштите и самоодбране. 
За одређивање националне политике србски државници и утицајни 
људи морају на првом месту да воде рачуна о националном карактеру и 

о положају нације у свету. Национални карактер је збир особина, посту-
пака и реакција својствених припадницима једне нације. Он је 

природно понашање припадника једне нације у односу са устаљеним 
вредностима. 

Србској нацији су припадали сви словенски народи и они јој и 

данас  припадају иако су се развили у посебне нације. Комунистичка 
идеологија и владавина разбила је јединство србске нације и на простору 
уже матичне територије проглашавајући македонску, црногорску и 

муслиманску народност. Ниједна од те три прокламоване народности не 
поседује потребне карактеристике да би се формирала као нација. То се 

одржава вештачки и на силу. То су само делови србске нације који су у 
мањој или већој мери напујдани на своју матицу. Нације се не стварају 
декретима, а то су све декретоване нације. Македонцима су дали име по 

античкој Македонији, али она није захватала територију савремене 
Републике Македоније, то је територија античке Дарданије и Пеоније. 
Територија античке Македоније је у савременој северној Грчкој. Али пре 

свега и изнад свега да напоменемо и да је та античка Македонија била 
србска држава пар екселанс, и у своје време словила је као вожд 

србства. Ни у оној суженој првобитној Македонији нису постојали 
етнички Македонци и то је још у античком времену било утврђено. Није 
постојало неко македонско племе по коме би остала племена добила то 

име. Македонија је настала на територији племена Меда, једног од већих 
србских племена. Није постојао посебни македонски језик нити посебни 

македонски обичаји. У историји нема етничких Македонаца, има само 
географских. Моја победа на пољу историјске науке јесте победа и над 
свим овим фалсификатима и махинацијама које ми не смемо и не 

можемо никада прихватити. Македонску нацију је измислила 
Коминтерна и прогласио Валтер Вајс. Када су већ ишли по старој 
географији зашто нису били доследни и тој новој држави дали име 

Дарданија или Пеонија, што би било много тачније. Политика насилног 
расбљавања је још очитија на примеру Црне Горе. Све до доласка 

комуниста на власт та покрајина је сматрана узором србске нације и 
називана “Србска Спарта”. Најумнији њени синови приказали су је као 
“Огледало србско”. Актом власти створена је нова народност, одозго, без 
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питања оних којих се то тиче. Указом, декретом, народност је буквално 
декретована. И свако се морао покорити том декрету и у случају 

Македоније и у случају Црне Горе. 
Приликом стварања македонске и црно-горске републике одређене 

су њихове границе какве су њима погодовале. Унутар тих граница није 
смело бити Срба. Пре тога сваки Црногорац је био Србин. Бокељи чак и 
католици били су сви Срби. Становништво Рашке области било је сво 

србско. У свим тим крајевима је србско име забрањено. Валтер Вајс 
звани Тито је рекао у једном говору јула месеца 1951. године “да због 
равнотеже националности ни један народ у Југославији не може имати 

већину.” То је било наређење да се србска нација цепа, сасеца и умањује 
да би била што мања. По тој логици дошао је нови декрет о новој мусли-

манској народности. Бурна србска историја нам је оставила у наслеђе 
три велике вероисповести у оквиру србске нације: православну, 
католичку и исламску. Вероисповест није квалификација за 

националност нити је то икада било нити може да буде. Ислам 
исповедају многи народи и сви они имају своја посебна национална 

обележја и нико од њих се изјашњава као муслиман у националном 
смислу. Великохрватска политика комунистичке Југославије спроводила 
је опредељивање муслимана на Хрвате или Србе, надајући се да ће се 

већина њих определити за Хрвате. Мали број њих се определио под 
таквим околностима и они који су се определили у Босни и Херцеговини 
било је 160.000 за Србе, а само 29.000 за Хрвате. У Србији 5/6 се 

определило за Србе. Како је временом комунистички терор слабио тако 
је теденција опредељења за Србе расла код босанско херцеговачких 

муслимана. Да би спречили да се они у огромној већини определе као 
Срби великохрватски југословенски властодршци су декретовали мусли-
манску народност. То је значило насиље против слободне воље, против 

духовног осећаја заједнице дубоко укорењеног и незаменљивог. Таква 
осећања се не могу мењати декретима и то је било грубо насиље. 
Достојевски је лепо казао да је свакоме његова народност водич на путу 

ка Богу. Националност је далеко виша од вере. 
Нације су производ историје људског рода и нико не може утицати 

на историју људског рода друкчије него кроз своју нацију. Ко негира 
своју нацију и своју националну историју он негира природни развој 
људског рода. Одсуство народне и државне политике ће од једног наро-

да направити више народа, а права и стварна општенародна политика 
би од више народа током времена направила један народ. 

Нација може да изумре само уништењем путем геноцида који 
може да се примењује на два начина. Етнички геноцид, то јест када се 
припадници једне нације физички убијају као што су то чинили Хрвати 

у Другом светском рату над Србима у западној Србији. Културни 
геноцид, то јест када се униште и промене сва културна обележја једног 
народа и он губи своју духовност, обележја нације, дух нације. Ова врста 

геноцида је примењивана према Србима од половине 19. века па до 
данас. Шта може бити друго фалсификовање историје и оспоравање 

србске античке и средњевековне културе до културни геноцид који за 
крајњи циљ има растакање и уништење србске нације. 
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Ради слабљења одбране србске нације као такве у Србији су 
створили појам негативног национализма. Национализам значи љубав 

према својој нацији и бригу за њено добро. Он не подразумева 
противност или мржњу према другим нацијама и једино што 

подразумева у односу на друге нације јесте дух такмичења ко ће бити 
бољи у нечему. Такав национализам постоји код свих нација на свету и 
нигде он нема негативно значење до у Србији. Ни у једној земљи на 

западу нисам чуо да је неко рекао за неког да је националиста, па то се 
подразумева као природно. Свако има право да воли своју земљу и своју 
нацију и да се брине за њено добро. Јавни морал на целом Западу строго 

кажњава оне који се тог правила не држе. У Србији баш то недостаје јер 
је наша национална свест пригушена. Ми Срби смо најмање 

националисти у целој Европи и нама недостаје национална свест каву 
други европски народи имају. Разлог за то је што смо ми доживели 
националну катастрофу и прање мозга. Ми имамо недовољно развијену 

националну свест што је разлог за неодговорност и небригу појединаца 
према заједници и нацији уопште. То можемо видети сваког дана и на 

свим местима у Србији. Зато код нас могу да се појаве и остану на 
врховима власти и националних установа издајници и туђински 
измећари какви ни код једног другог народа у Европи не би могли 

постојати. Наш однос према њима није чак ни критичан, просто речено 
раде шта хоће. Ако неко само укаже на њихово зло рађење одмах га 
оптуже да је србски националиста са призвуком свега лошег. А ето, 

оптужују нас Србе да смо националисти у изврнутом и најгорем 
негативном смислу. То и јесте њихово отровно оружје са којим настоје да 

разбију нашу одбрану. Ко год вас оптужи да сте србски националиста тај 
се у ствари изјашњава да је непријатељ србске нације. 
 

 

ДРЖАВА 
 
“Није тешко, мој драги брате, наћи у мирним и срећним временима људе да 

служе држави. Добри грађани су они који служе у временима кризе и несреће. Права 

слава се стиче извођењем тешких ствари; уколико су оне теже, утолико већу част 

собом доносе.”        

                Фридрих Велики, краљ Пруске. 

 
Држава је највиши облик организације друштвене заједнице. људи 

не могу бити безбедни нити штитити своја права уколико не постоји 
државна управа. Држава је најбољи, а и једини штит права народа и 
мирног и безбедног живота. Народ се брани кроз своју државу. Држава 

је дужна да штити своје држављане. Уједно она је врховни организатор 
економског живота и просперитета. Три основна чиниоца државе су: 

народ, власт и територија. Држава је та установа која треба да одбрани 
националну независност, да очува своју слободу, да очува своје 
суштаство међу другима, свој језик, своју културу, да окупља свој народ, 

да очува контролу над својом економијом и да обезбеди своју одбрану. 
Сваки народ има право да организује своју сопствену државу, да се 

уједини под једном влашћу и једним вођством, да добије своју наци-
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оналну зграду под својим именом. Народност је садржина, а држава је 
спољни облик колективне посебности. Држава је најефикасније 

уточиште нације у афирмисању своје посебности, најтврђи штит за њено 
постојање. Иван Иљин сматра да “држава у њеној духовној суштини није 

ништа друго до отаџбина обликована и обједињена јавним правом”. 
Гледано кроз историју ми Срби смо изузетно државотворан народ, 

историја србске државе је врло стара. Ми смо са Нином Беловим 

успоставили своју територијалну државу пре четири миленијума какве 
су све државе данас. Други стари народи, међу којима и Грци, нису ни 
имали идеју територијалне државе иако су живели у нашем суседству 

или помешани са нама. Њихово схватање државе било је град и ништа 
више. Ни један од грчких филозофа није имао у виду друкчију државу 

од полиса, то јест града. Платон је имао идеју само о држави полису и 
предлагао ограничење броја грађана на 5040 становника. На челу 
државе треба да буде филозоф и да у њој буду заједничке жене и има-

ња. Уколико би прираштај био већи од смртности предлагао је да се 
прекобројна деца побију. Град држава је била заступљена и код 

источних народа и једино су, поред Срба, Мисирци имали територијалну 
државу. 
 Србија као држава србског народа мора да буде заштитник свих 

Срба света и да сви буду њени држављани. Она мора да буде правна 
држава, закон изнад власти. Уз свој законик цар Душан је дао и наредбу 
судијама да суде према закону, а не према његовим захтевима уколико 

се они не поклапају са законом. Тиме је стављен закон изнад врховне 
власти и Србија је постала прва правна држава у Европи. Држава која 

ће сваком грађанину без обзира на његову националну, верску или расну 
припадност, гарантовати право на слободу мисли, говора, штампе, 
јавног окупљања и изражавања политичких и верских уверења. Сви 

народи или националне мањине који се нађу у саставу државе Србије 
треба да имају могућност за изражавање своје националне посебности 
заштићене најсавременијим законима. Наспрам тога ни једна гру-

пација не може имати право и могућност да руши, оспорава или цепа 
државу и државну територију. 

 Држава Србија, без обзира да ли она била република или можда 
евентуално монархија, иако то сада није на дневном реду јер нема 
квалификованог кандидата за круну, мора да буде вишестепена 

федерација са регијама, аутономним покрајинама и републикама или 
бановинама у случају да је монархија. Као таква Србија треба да 

задовољи све легитимне захтеве покрајина и као држава треба да  
обухвати савремену Републику Србију, Републику Црну Гору, аутономну 
покрајину Косово и Метохију, Републику Македонију, Босну и 

Херцеговину са њеним троделним устројством и Републику Србску 
Крајину. Без обзира што се сада налазе под страном окупацијом Косово 
и Метохија, Македонија, Босна и Херцеговина и Србска Крајина. Зато ће 

формирање будуће државе Србије узети дуже времена док се све те 
територије не ослободе на одговарајући начин. Ово није посао који мора 

да се обави за годину или две дана, него за дуже време. Али треба и 
мора да се обави. То је неминовност и једино решење за све Србе и све 
становнике тих територија, за Европу и за свет. Свако друго решење је 



СЛОБОДНА СРБИЈА ТПЦ Бањица, Паунова 24, локал 053, Београд, понедељак, среда, петак од 16-20ч, тел: 011/367-11-04 

 

www.serbijana.com   

23 

насиље, гажење права и не схватање стварности, из чега ће стално да 
произлазе немири и сукоби. 

 Савезна држава Србија је одговор на све захтеве и потребе. 
 

 

          К У Л Т У Р А 
                      
             “Чудне бруке, грдне мјешавине!” 

                                                             Његош 

 

 Говорити о култури једног народа значи говорити о самом том 
народу, начину његовог свакодневног живота, схватања и понашања. 
Има народа који имају блиско културно наслеђе, али нема народа 

потпуно истоветних култура, јер је култура главно национално обележје. 
Губитак националне културе значи исто што и губитак нације. 

 Када говоримо о култури ми не мислимо само на њене изразитије 
облике као што су уметност и књижевност. Мислимо на све умне напоре 
који воде напретку и моралном уздизању међу којима наука и техника 

такође чине делове културе. Култура нам помаже да разумемо и 
подешавамо према својим потребама свет који нас окружује, а који је 
данас превасходно индустријски и технички. Превасходно је дејство 

културе на сваки наш стваралачки подухват. Битан је и наш однос 
према свим тим употребним предметима, а који су бројни и 

компликовани као: рачунари, телевизори, транзистори, телефони итд. 
Нема још коректног објашњења шта ти предмети представљају у нашој 
култури данас и шта смо ми у односу на њих. Култура је човеков умни и 

материјални производ отелотворен кроз историју. Сваки нови нараштај 
је усвајао наслеђену културу претходних нараштаја и дограђивао је 
уносећи своја схватања. Тако је настао културни идентитет као 

самосвест једне заједнице која се кроз историју развила на сопственим 
схватањима. Културни идентитет је образац заједничког искуства који 

усмерава на јединство мишљења и на начин заједничког живота. То је 
збир културних вредности према којим се одређује свака личност при 
свом понашању. Култура и јесте збир друштвених вредности које 

пресудно утичу на одређивање човековог места у друштву и у природи. 
Начин на који јединка усваја културне вредности од пресудне је 

важности на начин њеног укључења у друштвену заједницу и напредак у 
њој. Јер културни идентитет је збир свих културних вредности, 
карактеристика и црта које поседује неки појединац или друштвена 

група, а који им као културни садржаји служе за лакше и потпуније 
укључење у друштвени живот. Из тога произлази потреба лојалности 
културним вредностима своје групе или заједнице која не искључује 

могућност усвајања културних вредности и неке друге групе. Култура је 
по својој намени сведочанство нашег достојанства. Нема културног 

развоја без слободе духа и слободе човека уопште. Зато су највећи 
непријатељи културе тоталитарне поробљавајуће идеологије и 
доминација новца. Најблиставији полети културе десили су се у 

моментима сусрета једне елите духа и осећања и народног одушевљења. 
Култура није резервисана само за један слој друштва, напротив, њена је 
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улога да омогући свима да разумеју и да се уклопе у свет који их 
окружује. 

 По својој битности култура је национална и универзална. Водеће 
националне културе чине универзалну културу до које се стиже кроз 

своју националну. Свака нација има своју посебну културу која даје 
основну структуру и значења националним појавама, процесима и 
односима. Она је производ делатности прошлих поколења које 

формирају код човека поглед на свет и у себи садрже обележја 
националног културног развоја. Та карактеристика чини да културни 
идентитет даје националном идентитету пуноћу и посебни значај. 

Култура даје јединки неопходан оквир националне орјентације, без које 
би појединац и национална заједница били изгубљени. Путем одабирања 

одређених културних вредности нација се опредељује за свој желећи 
начин постојања. Наметање образаца и униформисање је за културу, као 
и за нацију, спречавање развоја и подчињавање некоме и нечему. То 

гуши и обесхрабрује ствараоца и истраживача, као што истовремено 
гуши и људску личност и намеће жеље и укус у име неког светског 

економског поретка. У таквим приликама се тражи да се одбаци наслеђе 
прошлости, као да један народ може градити своју будућност 
извргавајући руглу своју прошлост. 

 Насилна инвазија страних култура у Србији има за циљ разарање 
србске културе и стварање културног гета. Не може бити полета у развоју 
србског друштва без снажне културне обнове. Зато држава треба да 

заштити културне ствараоце: научнике, уметнике и књижевнике. Свака 
култура је настала и развила се из сопственог погледа на свет. Ако се 

једног дана тај поглед напусти или негира – негира се и култура која је 
из њега настала. Србија има један специфичан положај и у култури, јер 
је, прво, србска култура била најстарија и водећа у Европи и друго, што 

се данас налази на једној културној и духовној вододелници између 
Истока и Запада. За нас још увек важи правило које је Свети Сава 
изрекао да смо ми Срби “Исток на Западу и Запад на Истоку.” 

 У савременој Европи доминантна су два културна наслеђа и оба су 
хришћанска, источно и западно. Оба наслеђа се темеље на античкој 

сербо-грчко-римској култури. С обзиром на временску дуготрајност 
утицаја србске културе и на дуже трајање Источног римског царства, 
источно хришћанско наслеђе се чвршће везује за своје античке корене. 

Западно хришћанско културно наслеђе се само једном трећином ослања 
на античке корене, а друге две трећине су варварског и јудео-

хришћанског порекла. Једна драстична дефиниција била би: Талмуд 
испред Новог Завета примењен варварским инстиктом. Ово се одлично 
препознаје у верској толеранцији где код источног хришћанског на-

слеђа се одржава античка максима “пакс деорум”, а код западног 
хришћанског наслеђа преовлађује верска нетолеранција, мржња и гено-
цидне инспирације, чиме доказују своју инфериорност. Невиђена и 

нечувена мржња коју је католички Запад испољио према нама је доказ 
тога. Никад се не мрзи неко нижни. Може само да се презире. Мрзи се 

онај коме се завиди. Нечувени злочини и геноциди су извршени баш над 
нама Србима у име западног хришћанског културног наслеђа. Ништа 
нам не вреди да говоримо: “Зар и ти сине Бруте”!  И даље је злочин на 
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делу. На Косову и Метохији се под западном окупацијом уништавају 
драгуљи србске и светске културе и узимају животи невиних. Исто се 

ради и у Србској Крајини. Стварност демантује приче о добрим 
намерама и заклињање у неке више принципе. 

 Одбрана нашег матерњег србског језика као главног културног 
обележја мора бити одлучна и стална, наспрам политичких, економских 
и културних империјалиста. Када говорим о језику ту подразумевам и 

писмо, србицу, које је нераздвојиво од нашег језика. Те обавезе мора 
свако да буде свестан и да је испуњава у свакој прилици у домаћем и 
професионалном животу. Језик је главно сведочанство нашег 

националног идентита преко којег ми изражавамо наше мисли и 
осећања. Наш говор је наш изглед и углед уједно. 

 Србска култура је већ дуже времена нападнута споља и изнутра 
најездом шунда, кича и разних врста нижекултурних производа. Зато је 
потребно снажно освежење и враћање својим коренима наше 

националне културе. Потребан је културни препород. Напајајући се са 
непресушних и бистрих извора србске културе обновићемо духовно 

јединство србског народа и успоставити чврсте везе са великим страним 
културама. 
 Култура је баш та која омогућава нацији да уобличи жељени модел 

егзистенције путем одабирања културних вредности. Она даје личности 
и одређеној заједници неопходан национални оквир без којег би јединка 
и национална заједница биле изгубљене. Уметност представља велики 

капитал нације и она је истовремено повезује са својим коренима. 
Култура је онај домен човека у коме се он конституише као специфична 

људска јединка. 
 
 

        КУЛТУРНИ   ПРЕПОРОД 
                         

        “Своје с туђим није смијешано, 

                             Од туђега свагда туга бије.”   

                                                                  Његош 

        “Увек се одликовати над другима 

                            и стално остати узвишен.” 

                                                        Омир, Илијада. 

 
 Велики подухвати се могу извести само када за њих постоје 
одређени разлози и услови. Данас постоје код Срба разлози и услови за 

један културни препород. 
 Први разлог је тај што смо ми Срби доживели у 20. веку велике 

ломове који су имали разорно дејство на нашу националну културу, 
јединство и дух. Није било изразитих помака у обогаћавању србске 
националне културе, него је било разарања, потискивања, вулгаризације 

и банализације. Последице су биле тако велике да се оне не могу 
отклонити без једног снажног културног препорода. Србска национална 
свест је разбијена и потамњена. Деценијама нисмо знали ни ко смо, ни 

шта смо, ни одакле долазимо, па наравно ни куд идемо. Енглези имају 
изреку: “Народ који не познаје своју историју мора да је понавља.” 
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 Други разлог је тај што су на Западу нас као народ сатанизовали 
више од једне деценије и ми морамо изићи пред свет као један стари 

културни народ ради рехабилитације нашг имена и нашег угледа. 
 Трећи разлог је што је сада Србија преплављена шундом и кичом, 

што постоји права најезда нижих културних вредности споља. Школство 
је убогаљено, домаће васпитање подцењено, а односи у друштву толико 
ниски да су постали озбиљна сметња чак и привредном опоравку. Осећа 

се недостатак наше националне солидарности и недостатак спремности 
да се бране национални интереси. 
 Четврти разлог је тај што ми живимо у време културног 

империјализма. У данашње време брзих комуникација и струјања 
информација свих врста да се цео свет види као на длану, ми морамо 

створити заштитне организме и учинити крај помодарству и 
идолопоклонству према већим и моћнијим нацијама. 
 Императив је времена да се изврши културни препород. Он 

почиње најпре од сваке јединке, па затим од породице, школе и државе. 
То значи духовни препород: борба против свих врста зла, мржње, 

неморала и нетрпељивости. 
 Услов дају велика открића на пољу србске националне историје, 
лингвистике и културе, која су изненадила и највеће оптимисте и сада 

имају снажан утицај на психу србског народа, отварају нове могућности 
и дају повод за један свеопшти културни препород. 
 Оно што се данас обично подразумева под културом не обухвата 

све вредности једног народа. Природна морална својства у поређењу са 
другим народима имају исту толику улогу. Србски народ располаже 

моралним својствима која премашују таква својства код многих других 
народа. 
 Ми морамо у дубини свога бића, у историји порекла и развоја 

наше нације тражити свој закон живота, своје надахнуће и свој пут. 
Морамо се вратити својим коренима и у старим ризницама наћи нову 
снагу. На својој културној баштини треба да градимо своју културну 

будућност. Није нама потребно да сакупљамо отпатке по туђим 
буњиштима, ми имамо своју изворну културу.  

 Морамо се ослободити комплекса ниже културне вредности који 
проузрокује низ врло крупних проблема. Тај комплекс је наметнут кроз 
упорну антисрбску пропаганду и он има верску, културну и политичку 

позадину. Ми не тражимо да гледамо друге народе са висине, али 
немамо разлога да их гледамо изнад нас. Ми поштујемо њихово културно 

наслеђе и одлучно тражимо да и они поштују наше. 
 Мора се обуздати поплава страних натписа и назива на јавним 
местима. Ово што се ради код нас не ради се ни код једног другог 

народа на свету. У многим западним земљама постоје закони о заштити 
националног језика и културе, те се уз оштре казне забрањује тај 
бућкуриш на страним језицима на јавним местима. Разарање 

националне културе је исто што и разарање нације. Морамо заштитити 
србски језик и писмо србицу које је најавршеније на свету и које је 

производ и обележје седам хиљада година културног битисања. Србима 
нису потребна два или три писма јер је то само стварање забуна и 
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недоумица, а и понижавање самих себе, нама је довољна наша србица 
од које су настала многа друга писма. 

 Однос и понашање према својим сународницима морају бити 
измењени и постављени на виши степен поштовања и уважавања. 

Боримо се за један свеобухватни морални препород који значи враћање 
нашим традиционалним вредностима као што су родољубље, човечност, 
поштење, честитост, племенитост, храброст, саборност, доброта, 

узајамност, част и понос – чојство и јунаштво. 
 Културни препород за који се ми боримо није културна изолација, 
није одбацивање страних вредности, него одбрана србске културе и 

нашег националног достојанства, тако да ми можемо уздигнуте главе 
ући у свако друштво па било оно европско, евро-азијско или светско. 

Нећемо се посипати пепелом по глави да би као такви за неког били 
прихватљивији. 
 Западњаштво које смо попримили од Другог  светског рата на 

овамо је антитеза србства. Са Запада смо увезли “златно теле”, 
опседнутост новцем до којег треба доћи по сваку цену и који је мерило 

свих вредности. То подразумева бездушност, агресивност и бруталност. 
Поклоници “златног телета” не хаје нити поштују домаћина у кући, 
владара у држави нити Бога у свемиру, три симбола на којима се 

србство заснива. Друга страна исте медаље су светосавље, закон и мо-
рал. То подразумева промену свих садашњих односа у друштву. 
 

 

          ДУХОВНО   ЈЕДИНСТВО 
 
          “Concordi populo et omnia referente ad incolumnitatem et ad libertatem suam nihil 

esse immutabiius, nihil firmius.” 

    Cicero. 

             Нема ништа постојаније, ништа чвршће, од народа који се у свему обазире на 

своју неповредивост и слободу. 

  
 Победа у домену историјских наука треба да има као свој логичан 

продужетак дејство на духовно јединство србског народа. Рекли смо да 
је главно обелеxје нације дух па из тога произлази да је њена кохезиона 

снага сразмерна снази духа. Нација је јака или слаба зависно од тога да 
ли њени историјски подвизи живе у души народа и да ли покрећу на 
нове подвиге и солидарност. Дух је нешто што се тешко разара, што се 

не може уништити у човеку него само са човеком. Дух се напаја 
националном историјом и што је славнија историја то је снажнији дух 
нације. 

 Срби су 1912. године живели у четири државе, две србске, Србија 
и Црна Гора, и две туђинске, Турска и Аустро-Угарска, па и поред тога 

постојао је јак национални дух и јако духовно јединство. Зато су Срби 
могли да постигну онакве подвиге и онако сјајне победе. Тада је, како су 
говорили, србски опанак згазио четири царевине.  Зато морамо учинити 

да се дух србске нације напоји Александром и Немањом, Светим Савом 
и Душаном, Лазаром и Милошем, Карађорђем и Његошем, Мишићем и 

Јустином. Да би се спремили за нове Арбеле, Косова, Мишаре, Куманова, 
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Колубаре и Кајмакчалане. Од времена стварања Југославије до данас 
разарано је србско духовно јединство и створене су штетне навике. Сада 

морамо обновити духовно јединство, очистити се и отрести свих тих 
штетних навика као што су: небудност, незамерање непријатељу, 

самозаваравање, необавештеност из страха, избегавање тешкоћа и 
затварање очију пред стварношћу. Међу нама не треба и не сме да буде 
оних који овако говоре: пусти ме на миру, нећу да се бавим политиком, 

ми смо мали и немоћни, судбину света кроје велики, наше је да гледамо 
своја посла итд. Такви слабићи и духовни богаљи постоје у сваком 
народу као неки кукољ па их и ми имамо. То су националне трице на 

које не треба нико да се осврће. Сваки пут када загусти они ће бити 
дезертери. Тешке послове не могу да раде слаби и нејаки људи. Нације 

воде људи који имају интелигенције, знања, разумевања, духовну и 
душевну снагу и који су у стању да се не обазиру на тешкоће са којима 
се на путу своје дужности сусрећу. Јак човек је онај који не мења 

правац, не губи стрпљење и не разочарава се сваки дан. 
 Када све иде добро, када је народ слободан и у полету, а држава 

снажна, онда је лако бити на своме месту и довољно је бити помагач. 
Али када је држава у расулу, народ у беди, а странци господаре у нашој 
кући, нису довољни помагачи, потребни су вође и борци, храбри и 

несавладиви. Потребни су неимари који знају свој посао.  Морамо 
створити духовно јединство и високу националну свест па ће неимари 
знати шта им је чинити. Американци су пример како се ствара од 

многих и различитих народа, религија, култура и опречних менталитета 
– велика и јединствена нација. Морамо учинити крај поделама унутар 

србске нације. У историји нема оправданих изостанака. Душтво је као и 
брод, већина су путници, а само мањина, капетан и посада, знају пут и 
правац пловидбе. 

 Пре једне и по деценије Срби су показали изразиту вољу за 
националним, културним и моралним препородом. Били смо на путу да 
обновимо духовно јединство нације какво су имали наши претци. Тај 

национални полет је заустављен и злоупотребљен од стране људи на 
власти који нису имали довољно националне свести, културе и осећања 

за националне интересе. Људима на власти помогле су вође опозиције, 
људи истих назора и васпитања као и они на власти. Они су сви били 
репови комунистичког режима, људи опраних мозгова. Тако је народ 

преварен и проигран, уместо националног препорода дошло је до 
банализације и руге свега што припада србској нацији. Затим је 

уследило нешто што је пољуљало и саму идеју нације, блокада и ембарго 
на Дрини, издаја Републике Србске Крајине, па потом издаја и свих 
других националних интереса. Све је жртвовано да би се очувала власт 

и остаци пропалог комунистичког система. Нема сумње да су наши 
непријатељи рачунали на незрелост нашег политичког вођства, па да би 
лакше постигли своје циљеве помагали су му да се одржи на власти, јер 

су у њему имали главног савезника у рату против нас. 
 Небрига за националне интересе и незрелост владајуће гарнитуре 

дошла је до изражаја и када је требало успоставити нове односе са 
нашом дијаспором. Уместо уважења и прикључења у пословима нације 
Срба из расељења вођена је политика њиховог искључења и гурања у 
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туђе јато. Срби из отаџбине и дијаспоре су два саставна дела србског 
национа и имају огромну важност једни за друге. Зато је потребно да се 

успостави снажно духовно јединство код свих Срба света. 
 Сваки народ има неку врсту стожера духовног јединства око којих 

се све окреће. Код нас Срба то су историја, језик, култура и страдања. 
Наша национална историја је једна од најдужих и најбогатијих на свету. 
Одавно се зна да је историја учитељица народа и да смо ми сви, као 

народи, производи своје историје. Главно видно обележје народа је језик 
и ми Срби имамо и ту срећу што је наш језик богат и леп, и истоветан 
без мешавине код свих Срба. Ни један други народ у Европи нема такву 

истоветност језика као што то имају Срби. Уз језик иде и писмо које је 
од праисторије до данас исто и најсавршеније на свету. Тамо где је наше 

писмо србица (ћирилица) потиснуто из употребе потиснута је и 
националност. Примера ради: у Далмацији су Срби католици писали 
глагољицом, па србицом (Пољички статут писан је србицом), а сада пишу 

латиницом па се од тада више и не изјашњавају да су Срби. Кад је реч о 
вери и о писму, наше црквене књиге имају дословно исти текст као и у 

време Светог Саве. И кад утврђујемо своје етничко јединство између 
себе ми савремени Срби у исто време утврђујемо континуитет духа и 
тела са својим прецима. У културне одлике спада и слава. Слава је Чисто 

србски обичај и он је свесрбски. Уз славу видно место заузимају народне 
јуначке песме и гусле. Најпресуднију улогу у једном народу има мит о 
заједничким прецима. Без мита о лози и прецима тешко се може 

замислити одређење етничке заједнице. И историјска сећања могу да 
имају митско значење. Граница између мита и историје често је била за 

многе народе нејасна или није ни постојала. Не само у прошлости него и 
у савременом свету та граница није јасна тамо где су мит и историјска 
сећања јако укорењени у националном идентитету. Без сазнања одакле 

потичемо тешко можемо знати ко смо и где идемо. Највећи наш капитал 
је наша прошлост и однос према њој је пресудан за нашу будућност. 
Србија поседује једно од највећих светских добара какво представља 

археологија да се с правом може говорити о археолошким рудницима. 
 Приврженост одређеним историјским местима има митско 

својство и она чини један вид националне идентификације. Та места су 
земља наших прадедова, света земља у којој су обитавале наше 
националне величине из области науке, уметности, културе, вере и 

политике. То је земља наших највећих хероја, земља најпознатијих борби 
за слободу и тд. Зато треба обновити све старе цркве и манастире и 

вратити им некадашњи сјај. Посебна пажња мора бити посвећена 
Метохији у којој треба обновити храмове и вратити власништво над 
земљом која им је припадала. Тај однос земље и нас је однос двојног 

припадања, колико је она наша толико смо и ми њени. Приврженост 
неком значајном месту или територији је битна за националну 
идентификацију, чак и када је јединка дуго одвојена од домовине. Јаке 

везе постоје и одржавају се кроз носталгију и духовну приврженост. 
Наша страдања су такође велика и многобројна. Страдали смо од 

Турака, Арбанаса, Немаца, Аустријанаца, Енглеза, Американаца, 
Мађара и највише од Хрвата.  
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 После свега што смо преживели морамо једном за увек расчистити 
са тим ко су нам пријатељи, а ко непријатељи. Наши пријатељи не могу 

да буду они који су вршили над нама геноцид и нациоцид, који су нас 
физички и духовно уништавали, прекрштавали ради мењања наци-

оналног идентитета, сатанизовали и тлачили. Морају се наши односи 
према непријатељским државама довести у нормално стање према сада-
шњој ситуацији. Правилни однос према непријатељима треба да се 

огледа на свим пољима сарадње како економским тако и културним. Као 
логична последица на акт непријатељства потребна је потпуна корекција 
односа према свим агресорским државама. Када то учинимо тек онда ће 

знати да нас поштују. Свет је широк и никакве штете по нас из 
корекције тих односа не може бити него напротив. Ми Срби нисмо 

народ који мрзи и ми немамо потребе никог да мрзимо, ми морамо бити 
морално надмоћни и хладно и прибрано расуђивати о делима и неде-
лима сваког. Ми не тражимо освету “око за око”, али сваки злочин мора 

бити кажњен на одговарајући начин. Не смемо дозволити да некажњени 
злочини над нама охрабрују злочинце да их и даље чине и да путем 

злочина остварују добит за њих. За сваки злочин постоји одговарајућа 
казна. 
 Србију не воле они који не знају ништа о Србији, или они који не 

знају шта раде. 
 
 

         УЛОГА  ЦРКВЕ  И  ВЕРА 
                            
         “Tantum religio putuit suadere malorum!” 

      Lucretius 

            Толико је вера успела да нанесе зла! 

  

            Nihil est amabilius, nihil magis alliciat ad deligendum. 

                                                                      Cicero 

 Ништа није пријатније него врлина, ништа више не привлачи на поштовање. 

 
 Када се хришћанство почело ширити у Римској империји наишло 

је на отпор и осуду од стране званичне власти. Хришћани су деловали 
нетрпељиво према ранијим веровањима у једној држави у којој је 
владала верска толеранција, па су их због тога сматрали неком 

јеврејском сектом и рушиоцима мира у држави,  па су их као такве 
прогонили. То су понајвише чинили Срби римски императори, као да су 
предосећали да ће та нова религија нанети Србима огромну штету. 

Међутим било је Срба који су међу првим примили хришћанство и то је 
омогућило људима на власти да се поближе упознају са тим шта 

хришћанство проповеда. Коначно су Срби императори отворили врата 
Империје хришћанству. Први векови легалног хришћанства имали су 
позитиван учинак код Срба, али већ у петом веку почиње злоупотреба 

истог у политичке сврхе. Константинопољ и Рим настоје да преко вере 
обезбеде политички утицај. Ова два центра су настојала да преко цркве 

гуше србску националну свест и културу у прилог грчке и латинске 
културе. То су чинили баш кроз хришћанство које је засновано на 
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србским верским схватањима и од стране цара Константина обучено у 
србску одору да би народу било привлачније. Срби су настојали да се 

изборе за свој равнопараван полоxај у хришћанској цркви. Та борба ће 
потрајати више векова и због тога је успорено ширење хришћанства 

међу Србима средње и северне Европе. Од краја осмог века почиње 
насилно ширење латинског хришћанства код северних Срба и оно ће 
одиграти главну улогу у њиховом расрбљавању, германизацији, 

разбијању и уништавању. Свуда где је римска црква била присутна 
уништено је србско име и обележја. Агонија србства северне Европе и 
етноцид над њим трајаће све до четрнаестог века. 

 Неповерење према званичној цркви код Срба Хелмског полуострва 
омогућиће Богумилском покрету да узме маха. Тек са појавом Светог 

Саве Срби постају равноправни верници у хришћанској цркви. Без 
Светосавља хришћанство би за Србе било страна и непријатељска 
религија и посигурно не би се ни одржало у време турске превласти. 

Тамо где је Светосавље било потиснуто, као што је то био случај у 
деспотовини и у Босни, у оба случаја владари су били постали католици, 

Срби су позивали Турке и предали им кључеве неосвојивих градова: 
Смедерева и Бобовца. То је био крај деспотовине и краљевине. Између 
католика и Турака Срби су изабрали ове друге, а и данас би учинили то 

исто. Зато је за нас Србе целокупно хришћанство и целокупно 
православље садржано у Светосављу и ништа ван тога за нас не постоји 
и не треба да постоји. 

 Римска црква се назива хришћанском и позива на Христа, али то 
је само једна бласфемија. Зато што је то установа која је починила 

толико злочина, а и даље их чини, да се она може без и најмање 
устручавања назвати једном од најкриминалнијих организација у целој 
светској историји. Мрачни средњи век је њено дело, погроми и ратови, 

злочини и геноциди, богоборство, истиноборство и царство лажи. То су 
карактеристике те организације. У библијска времена богохуљењем је 
сматрано дело којим људско биће тврди да има право да опрашта грехе, 

(Марко 2,7) тојест да присваја Божије прерогативе. Исто тако 
богохуљењем се сматра када човек истиче да има одређена овлашћења 

од самога Бога (Јован 10, 33). Страшни геноцид и сваковрсни злочини 
који су над нама Србима извршени у име и под окриљем те ватиканске 
организације забрањују свако општење са њеним представницима. 

Пуних 12 векова траје етноцид над Србима широм Европе од стране 
папске организације. Сатанизација Срба у светским размерама у 

најновије време је опет њено дело. Агресија Нато пакта на Србију 1999 
године је извршена на инсистирање и на основу интрига папе Војтиле. 
Католичење, тојест скрнављење срца Србије је сада у току. У окупираној 

Приштини гради се огромна катедрала и бискупов двор на површини од 
1,5 хектара отете србске земље. Католички свештеници краду свете 
мошти по србским богомољама и носе их у њихове јазбине. Србска 

Светосавска црква и друге православне цркве не могу и не смеју 
дозволити да се на њих сручи бреме страшних злочина и богохулства 

папске организације због неког лажног хришћанског јединства и 
екуменизма. “Магнум кримен” је – Магнум кримен. 
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 Од петог до тринаестог века Срби су водили тешку борбу са 
Грцима и Латинима за равноправан положај у хришћанској цркви. Од 

проглашења епископа Хонориуса III за првог србског архиепископа на 
црквено-народном сабору у Солину 530. године, па до Светог Саве. 

 Стање у Србској православној цркви данас је врло забрињавајуће, 
један део свештенства је скренуо са светосавског пута. Једни љубе папи 
руке, други се грле са Фанариотима и зато је углед свештенства у народу 

јако опао. Уместо да то свештенство буде са нама у првим редовима за 
одбрану права и интереса србске нације, оно се негде изгубило као да то 
није Светосавска црква. У нашој борби за одбрану србске историје и 

културе, историјске тапије, свештенство не учествује. Да ли је у питању 
само неукост или нешто друго? Да би ствар била још гора прота Душан 

Поповић се придружио петоколонашима у нападу на нас, као што смо 
сви видели на РТС. Он није рекао да иступа у своје лично име, а нико од 
свештенства се није оградио од његових изјава, па се стиче утисак да је 

говорио у име установе којој припада. 
 Црква треба да буде стуб нације и државе, и прва у њиховој 

одбрани, и зато је потребно променити статус те установе. Она не може 
да буде некаква неодређена и нечија приватна установа у држави, него 
мора да буде државна установа. Одвајање цркве од државе је за нас 

Србе погубно и зато црква мора бити државна установа, а свештенство 
државно чиновништво. Све верске потребе за народ морају бити задо-
вољене и бесплатне. 

 Свештенство других признатих вероисповести које постоји у 
Србији треба такође бити државно чиновништво и са пуним верским 

правима. Једини услов за то је да они раде на јачању јединства србске 
нације и очувању србске државе. 
 Црква треба да се бави и одређеним социјалним делатностима као 

што је збрињавање сирочади и незбринуте деце у посебним инте-
рнатима и да за ту врсту делатности добија помоћ од државе. 
 

 

         НАЦИОНАЛНО   УЈЕДИЊЕЊЕ 
 

“Deliberandum est diu quod statuendum est semel.” 

                                                                              Publius Syrus  

           Треба расправљати о ономе што ће се догодити. 

 
 Када говорим о националном уједињењу под тим подразумевам 

народно и територијално уједињење. Ослобођење и уједињење целоку-
пног србског народа био је наш вековни циљ и главно питање у свим 

нашим политичким програмима. Ми смо то једном били остварили, али 
погрешном политиком стварања Југославије све упропастили и сада то 
морамо да исправимо. На томе путу треба прво развити снажно духовно 

јединство преко кога ћемо стићи до сигурног и трајног политичког и 
државног јединства. Ми требамо тачно да одредимо шта је наше и 

зашто се боримо. Историјска територија мора бити компактна, а људи и 
територија морају да припадају једно другом. У србски етнички простор, 
по историјском праву, спада целокупна територија бивше Југославије па 
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и шире од тога. Територија србског историјског права је територија 
римског Илирика. По етничком праву спадају сви они простори бивше 

Југославије на којима су Срби чинили већинско становништво до Другог 
светског рата. Не само данашња Хрватска, него и Словенија је део 

србске историјске територије и била је у саставу Србије у раном средњем 
веку. Од времена када је Србија изгубила територију садашње Словеније 
па до времена када је поново ослободила 1918. године тамо није 

постојала никаква словеначка држава, него је била под страном 
окупацијом. Ми данас уважавамо постојање словеначке државе и чи-
њеницу да се Словенци, иако су пореклом Срби,  данас не осећају 

Србима, исто као и други словенски народи. 
 Што се тиче Хрватске стање је много другачије пошто је 

историјско право Србије много јаче изражено на ту територију које се 
допуњава и јаким етничким правом. На то се додаје и дуг Хрвата за 
геноцид што су извршили над Србима и окупација Републике Србске 

Крајине. Савремени Хрвати су око 70% пореклом Срби, а остатак чине 
Авари, и делови других народа. Иако говоре србским језиком они се због 

припадништва католичкој цркви не осећају Србима него су постали и 
најжешћи србски непријатељи. Са Хрватима можемо закључити мир тек 
онда када они пристану на повлачење из Републике Србске Крајине и 

плате заслужену казну за геноцид који су извршили у Другом светском 
рату. Што се тиче висине казне за геноцид она може бити изражена у 
новцу и наплаћена било у новцу било у територији, то може бити ствар 

договора. После тога можемо са њима да имамо добросуседске односе. 
 Остатак територије бивше Југославије има бити организован на 

један нови начин уважавајући специфичне захтеве сваке покрајине све 
дотле док ти захтеви не угрожавају опстанак и функционисање 
заједничке државе. Пошто се све те покрајине окупљају поново око 

Србије, то изискује широко федерално уређење где име Србија замењује 
раније име Југославија. У крајњем случају то може да се назове Савезна 
Држава Србија или Државни Савез Србије. Србија мора да склопи 

посебни уговор са сваком покрајином, Македонијом, Црном Гором, 
Босном и Херцеговином и Републиком Србском Крајином. Посебна врста 

уговора о степену аутономије Косова и Метохије. Никаква подела Косова 
и Метохије не долази у обзир и нико нема право да пристане на тако 
нешто ни пред нацијом ни пред историјом. Уколико се испостави да се 

питање Косова и Метохије не може решити мирним путем, а тако би 
требало решавати то питање па макар колико тешко ишло, онда се зна 

који је други начин да се то питање реши. 
  Имајмо на уму стихове Алексе Шантића: 
 

                   И свуда где је србска душа која, 
                   Тамо је мени отаџбина моја 
                   Мој дом и моје рођено огњиште! 

 
 Сви народи Европе су завршили своје национално и територијално 

уједињење осим Срба. Ми се нећемо и не можемо одрећи тог права, а то 
нам је и Свети Симеон оставио у аманат. 
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 У писму једном србском посланику Никола Пашић пише 1918. 
године да је спреман “... да жртвује и свој живот за уједињење србског 

народа” и да је демократисање Србије “сматрао као претходни услов за 
ослобођење србског народа...” 

 Садашња Република Србија јесте центар око којег треба све да се 
окупи. Зато сви непријатељи раде на њеном разбијању. То је лепо 
дефинисао Димитрије Најдановић: “Ако је разорен центар, свака се 

тачка периферије оглашава средиштем.” 
 Србија мора бити јака и што већа јер је то спас и за остале државе 
у суседству, Европу и свет. 

 
 

         Ц Р Н А   Г О Р А 
 
          “Ово није ништа до несреће, 

          И грехови неки сустигнули, 

          Те је преврат доша и овоме, 

          Ка све србско што се превратило.” 

                                          Његош, Шћепан Мали. 

 
 Падом Војводства од Светог Саве (Херцеговина) под Турке 1500. 

године пала је последња слободна србска земља која је била стециште 
србских племића и витезова из већ освојених србских земаља. Тада 
настаје Турско доба које је било и доба србске таме. У тој тами током 17. 

века појављује се једна нова жижа србске слободе на пределу Црне Горе 
и Брда. Црна Гора је један мали предео пошумљен црногорицом по чему 

је и добила име, а Брда су чинила седам брда која су по простору била 
већа од Ц. Горе. Тако Црногорци и Брђани окупљени око владике на 
Цетињу, заклоњени у тешко приступачним пределима почињу отпор 

турској доминацији. Поред њихове одлуке да живе као слободни људи 
била је и та да обнове србску државну традицију. Њима братски прилазе 
и помажу их Херцеговци, Приморци, Зећани и Васојевићи. Тако је 

створена једна жижа србске слободе и нада за ослобођење васколиког 
Србства. 

 Кроз мучну и херојску борбу ствара се једна нова србска држава 
која узима погрешно име - Црна Гора. Због неплодног земљишта и 
тешких услова живота ова држава се споро развијала, али она није 

никада скретала од свог главног циља да буде барјактар ослобођеног и 
уједињеног Србства. То је био завет и најузвишенији циљ са којим се 

живело и умирало. Као таква је Ц. Гора била виђена и схваћена од свих 
других Срба. Тог завета се Ц. Гора није одрицала ни после Карађорђевог 
устанка када јој се богатија и са становништвом бројнија Шумадија 

придружила на истоме путу. Напротив, почиње права риста између две 
ослобођене србске земље која ће од њих више да допринесе на оства-
рењу тог узвишеног циља. 

 Тако је и Јован Цвијић, најбољи познавалац етнографије Хелмског 
полуострва у једном говору 1907. године изнео своја запажања о 

националној свести Црногораца: “У Црној Гори је србска свест била увек 
необичне јачине. Запазио сам да и сваки чобанин зна за велику србску 
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целину, и то је готово једина садржина вишег народног осећања, после 
бриге за свакодневним животом.... Та осећања и енергичне србске 

тежње јасно су се опазиле и у “Скупштини Србског Народа Црне Горе”.   
 Један Немац, слависта Герхард Геземан, био је добар познавалац 

Ц. Горе о којој је похвално писао, објавио је следећа своја запажања. 
“Црногорац је, по своме легендарном веровању, не само најбољи ратник 
света, него и најбољи Србин, србскији него сви други Срби.” На другом 

месту он каже: “Ја налазим у забављању са Црногорцима, образованим 
или необразованим, што је чудно, мало „црногорског‟ државног осећања 
и државне свести. Они су, то запањује, добри Срби, њихово србско 

национално осећање и национална свест исто су тако несумњиви као 
код Шумадинаца или неког босанског револуционара. . . Једину разлику 

коју дозвољавају да се учини између њих и “других”, то је: они су бољи 
Срби, још бољи Срби него други.” 
 Једна Енглескиња, Едит Дарам, која није волела Србе, посетила је 

више пута Ц. Гору пре Балканских ратова и објавила своје утиске. Она 
каже да су јој причали да “Црна Гора само зато живи да би васпоставила 

велико – србско царство.”  Па затим каже: “Ми видимо, дакле, да је 
частохлепље Петровића да заснују Велику Србију и над њом владају, већ 
било узело чврсту форму дуго времена пре него је Србија извојевала 

своју самосталност и пре него се уопште чуло о Карађорђевићима.” За 
кнеза Николу она каже: “Још од почетка он је имао само једну амбицију: 
да васпостави велико србско царство са Петровићима као владајућом 

династијом.... Он је већ био решен да се попне на престо Стефана 
Душана. .. На рођендан кнеза Данила... Ми смо пили у његово здравље и 

зажелесмо му ускоро престо у Призрену, жељу којој се тада сваки 
Црногорац надао да ће ускоро видети испуњену... Никола се надао да ће 
владати у Призрену.” 

 Ту своју жељу и наду Никола је опевао у једној од најлепших 
србских песама – “Онамо намо”. 
 

 

         КОСОВО И МЕТОХИЈА 
                           
        “Тешко мени без мене!” 

                                    Лукијан Мушицки 

 

 Пресудни историјски догађаји утицали су на сваки народ при 
формирању његове националне етике. Код нас Срба је то био Косовски 
бој који је ударио печат на наше духовно и етичко национално биће, на 

наше историјско памћење. То није само заслуга Косовског боја као једног 
важног историјског догађаја, него се ту уклапа и географски појам 
Косова и њему суседне Метохије. Те две покрајине заједно имају посебни 

значај у србској историји као централни део србске земље и колевке 
србске државности са једне стране. Сходно томе са пуно права се те две 

покрајине називају “Срцем Србије” и оне тај назив потпуно заслужују. 
Са друге стране то је наша Света Земља и Света Гора уједно, јер су у њој 
остварена највиша културна и духовна достигнућа. 
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 Међу првим србским племенима и земљама у историји помињу се 
Дардани и Дарданија, који пронеше славу не само србског оружја кроз 

цео антички свет, него и србске културе. Колевка најсавршенијег ратног 
устројства, а истовремено и музичких инструмената и инструменталне 

музике. У грбовима Немањића Дарданију представља оружани лав, а 
географски то је територија садашњег Косова и Метохије са пределима 
Раса, Ниша и Скопља. Дарданија је у ствари – Стара Србија. У 

Дарданији се налазе највећи србски верски центри у историји, као Ниш, 
света Низа из претхришћанског времена и Пећ из хришћанског 
времена. Архиепископија за Србију основана је у Пећи још далеке 548. 

године, која је касније постала србска патријаршија. Градови Призрен, 
Приштина и Скопље били су србске краљевске и царске престонице. 

 Стари називи за пределе Косова и Метохије били су: поред 
Метохија, још Дреница, Хвосно, Рибница, Патково, Подримље, Кострц, 
Драшковина, Ситница, Лаб, Липљан,  Хас и Пилот. Предео од Призрена 

до Скадра звао се Пилот. Све су то стара србска имена, а Хас је још 
шири појам и обухвата Васојевиће и Стари Рас. Када су Турци заузели 

Косово и Метохију освојивши Ново Брдо 1455. године извршили су по-
пис становништва и нашли су да има само 2-3 % Арбанаса и то западно 
од Ђаковице. Није било велике промене у саставу становништва ни у 16. 

веку. Велике промене су настале тек 1690. године када је под терором 
200 хиљада Срба напустило Свету Земљу. Током 18. и 19. века из Старе 
Србије се под неиздржљивим терором иселило пола милиона Срба. У 

време одржавања Берлинског конгреса 1878. године организована је од 
стране спољних сила такозвана Призренска лига која је тражила 

стварање Велике Албаније састављене од четири вилајета. Друга Призре-
нска лига одржана је са истим циљом крајем 1943. године у режији 
немачког Абвера. За све млетачке и латинске путнике све до 18. века 

граница између Срба и Арбанаса била је река Дрим. У току Другог 
светског рата протерано је око 250 хиљада Срба са Свете Земље и пору-
шено 26 цркава и манастира. На крају рата уследила је Одлука 

такозваног Националног Комитета Ослобођења Југославије од 6. марта 
1945. године о забрани повратка прогнаних Срба. 

 Један део старе србске Дарданије, Косово и Метохија, данас је под 
окупацијом међународних снага које настоје да од те централне србске 
земље створе нову арбанашку државу, другу по реду на србској 

историјској територији, прва је била савремена Албанија. Она је 
створена 1913. године и главни разлог био је да се Србији онемогући 

излаз на море. Где су данас Срби са простора Поморја, односно 
савремене Албаније? Када је она створена било их је тамо доста, у самој 
престоници Тирани било их је више него Арбанаса. Где су Срби Скадра 

и околине које су тадашње велике силе силом одузеле од Срба и дале 
Арбанасима, а тај град је био најдуже времена престоница Србије, више 
од хиљаду година. Белиград под Томором, данас Берат, био је 

престоница Балшића и Црнојевића. На пределу Белиграда Арбанаси су 
се проширили тек у време Турака. Где су данас Срби Белиграда? 

Расељени, поарбанашени и уништени, и све то исто чека Србе Косова и 
Метохије у пројектованој новој држави арбанашкој. Тим западним 
пројектантима можемо мирно рећи: то је већ виђено!  
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 Ко је тај народ у чију корист западне силе желе да ишчупају срце 
Србије? Има ли тај народ какве посебне заслуге за Запад? Имамо ли ми 

Срби каквих историјских грехова према том народу? У оба случаја 
одговор је – не. Нити тај народ има каквих заслуга за Запад, нити ми 

имамо каквих грехова према њему, него напротив. Ми смо тај народ 
примили у своју земљу 1043. године када се као бродоломник и туђи-
нски слуга са Сицилије нашао на тлу Србије. Ми тај народ називамо 

Арбансима по месту Рабану испод планине Јабланице где смо га 
населили, они себе називају Шћипетари што значи Брђани, а странци их 
зову Албанцима по земљи Албанији на Кавказу из које су дошли. У 

Србији они су били професионални сточари и као такве их србски 
закони дефинишу и штите њихова права, слично као што су Немци, 

звани Саси, били професионални рудари. Да ми Срби нисмо 
широкогрудо примили и штитили тај арбанашки народ, него да смо 
према њима поступали као што они поступају према нама у последња 

три века, одавно од њих не би остало ни трага ни гласа. 
 Арбанаси су народ високог наталитета, склони терору, пљачки и 

отимачини. Као такви они су били предодређени да буду употребљени 
као оружје против нас од стране свих наших непријатеља, и 
употребљавани су. То је народ који лако мења веру, по правилу: “ког 

сабља тог и вера.” У 17. веку су као нови мухамеданци, “нови Турци” 
како су они говорили, масовно силазили са планинских катуна у богату 
Метохију, убијали Србе и отимали куће и имања. Рушили су цркве и 

манастире и отимали земљиште. Више од половине територије Метохије 
припадало је црквама и манстирима, па се зато и зове Метохија. Турци 

су ту отимачину толерисали, па затим и охрабривали, нарочито после 
Карађорђевог устанка. Вапај незаштићених Срба Косова и Метохије чуо 
се до неба све до 1912. године. 

 У Другом светском рату обновљен је геноцид над Србима Косова и 
Метохије под заштитом фашистичке Италије и нацистичке Немачке. За 
Србе нема никакве разлике у погледу назива злочиначких формација, да 

ли су се они звали качаци или припадници СС дивизије “Скендер бег”. 
Сви су они стремили ка истом циљу – уништити Србе и створити велику 

Албанију. Та идеја је и данас присутна код Арбанаса и на то их подстичу 
и храбре силе које су непријатељски расположене према Србима. Енвер 
Хоџа им је поручио: “Рађајте се што више и слажите се што боље.” Циљ је 

био рађати и само рађати и стварати армије гладних и незадовољних 
којима нико није могао обезбедити запослење, а силна антисрбска 

пропаганда стварала је од њих мрзитеље свега србског јер су им 
говорили да су Срби криви за сву њихову беду. Применили су нови вид 
агресије, њихова девиза је “животна сила све решава”. Циљ је да се 

путем демографске експанзије освоји животни простор србског народа. 
У ту сврху измислили су изреку: “Чије овце тога и планина.” Али сви 
средњевековни србски закони јасно говоре да на србским планинама 

Шиптари напасају своје овце и да немају право да те планине и 
пашњаке присвајају. Према сваком виду агресије постоји право на 

одбрану. Арбанаси су добили државу Албанију на србској историјској 
територији иако се за ту државу нису уопште борили, него напротив 
борили су се на страни њиховог окупатора. Добили су је на поклон од 
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тадашњих великих сила само зато да се нашкоди Србији која их је 
ослободила. Пошто су се показали доследним у чињењу зла Србима, 

сетите се само догађаја из 1981. године, западне силе су извршиле 
агресију на Србију да би заштитиле терористе и омогућиле стварање 

друге арбанашке државе, овог пута у срцу Србије. Од натовске 
окупације до данас Арбанаси су порушили преко 150 цркава и 
манастира.  

 Да би затрли све србске трагове на отетој Светој Земљи србској, 
Арбанаси су од 17. века до данас уништили преко 1500 цркава и 
манастира. Говоре чак и то да Високи Дечани и није србски него 

арбанашки манастир. Сада Ругова каже да то није православни него 
католички храм. Отимају нам не само земљу него и нашу националну 

историју, нашу културу, отимају нам и душу. 
 Косово је мера србске душе, Голгота и васкрст истовремено, 
чистилиште свести и морала нације. То је Света Земља србска, “Светиња 

Отачка”, која не може бити никада изгубљена. Јер њу чува вековни 
Косовски завет на небоземаљски патриотизам. На Светој Гори Чичавици 

било је 77 цркава и манстира саграђених пре 15. века. Од 11. до 15. 
века на Косову и Метохији је било 80 србских градова и двораца. Чувени 
дворци били су: Рибник у Призрену, Врхлаб, Пауни, Приштина, Сврчин, 

Родим данас Неродимље, Штимље и Петрич. Никаква будућност не може 
да се гради на Косову и Метохији не уважавајући прошлост, без обзира 
на садашње стање и демографске односе. 

 Ми не тражимо прогон Арбанаса који су рођени у Србији, тражимо 
да и они могу мирно да живе и тражимо наша права која се не могу 

обезбедити док се Косово и Метохија не врате Србији. Тражимо права 
историјског Божијег народа србског. Док је Бога и док је Срба ту Свету 
Земљу србску нико нам одузети неће. 

 Наша је дужност да обезбедимо слободу, право и нормалан живот 
свим грађанима Србије, без обзира на веру и порекло. Државно уређење 
треба да води рачуна о посебним условима појединих покрајина. Свуда 

где је оправдана посебна администрација треба је обезбедити све до 
степена док она не прети разбијању државе. Наших права нећемо се 

никада одрећи. Тамо где наша права не буду поштована одлучиваће 
други атрибут богиње Дике. Све што се данас ради на Косову и Метохији 
од стране окупатора и њихових савезника арбанашких терориста пра-

вно је ништавно и чисто насиље. Србија је издвајала из личних доходака 
од 1980. до 1991. године по милион долара дневно за Косово и Метохију. 

За сваки педаљ сопствене земље платили смо дуплу цену. На Косову и 
Метохији не постоји ни један ексер који Србија није платила само у овом 
временском периоду. Посебна је прича колико је Србија уложила у ту 

покрајину од 1960. до 1980. године на име помоћи неразвијеним 
пределима. 
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        БОСНА  И  САВИНА 
             (ХЕРЦЕГОВИНА) 
 
            “Iniqua nunquam regna perpetuo manent.”  

                                                                       Seneca 

             Неприличне државе не опстају никад трајно. 

 
 Потребно је упознати ширу јавност о Босни и Херцеговини, о 
србском обележју ових земаља и о њиховој улози у србској историји. Да 

видимо прво када се јављају имена ових земаља и када оне са 
садашњим именима ступају на историјску позорницу. Потребно је 

такође да напоменемо и то када су се појавили први владари који су, 
заједно са другим покрајинама, владали и над овим земљама. Ми данас 
знамо да су Босна и Херцеговина биле у саставу прва два светска 

аријевска србска царства, Нина Беловог из времена око 2000. године и 
Серба Макеридовог око 1330. године с.е. 
 У времену између ова два царства Кадмо Крићанин је дошао у 

Херцеговину 1381. године с.е. и између река Неретве и Арионе (данас 
Омбла код Дубровника) основао државу под именом Илирија. Ово име 

ће постати славно у историји. Кадмо је проширио територију своје 
државе на југ, саградио је тврђаву у Будви и ту је и умро. Неки стари 
историчари кажу да је Илирија добила име по једном Кадмовом сину 

чије је име било Илирио. Други кажу да је Илирио био син Серба 
Макеридовог. Илио, Илија, Илирио и Ируд су честа стара србска имена. 

Име Илирија посебно је везано за Босну и Херцеговину, а у време Римске 
империје то име је проширено на све Србе. Од Сербовог времена па до 
четвртог века с.е. наше знање о овим земљама се ослања углавном на 

археологију. 
 Почетком четвртог века појављује се Вардило, пореклом из 
племена Анта са Таре, и као способан владар и војсковођа ствара 

царство од Истре до Солунског залива. Његова престоница је град Сарба 
или Сарбар савремени град Скадар. Владари старе Македоније из 

династије Карановића били су тада Вардилови вазали. Један од њих, 
Филип II Карановић, отац Александра Великог, похађао је као младић 
школу пажева код Вардила у Сарбару. Он је касније победио и наследио 

Вардила. Филип је оправљао и утврђивао градове по Илирији и тако 
знамо да је у тој земљи било више важних градова.  
 Половином трећег века Илирија је моћна држава под царом 

Агроном. Зонара каже за Агронову Илирију да је то била “Србска импе-
рија”. Када је то била Агронова Илирија, а то је била и империја Серба 

Макеридовог, онда је то неизбежно била и Вардилова и Филипова Или-
рија. То значи да су прве познате државе у којима се налазе Босна и 
Херцеговина биле србске државе. Из четвртог века потиче и први помен 

имена племена Беса по коме је Босна добила своје име. Племе Беси 
помиње се најпре на пределу Тракије југоисточно од града Србице, 

савремене Софије, и било је чувено по храму и пророчишту бога Бака. 
 Племе Беси се помиње у Босни 35. године с.е. у време освајања ове 
земље од стране триумвира Октавија, каснијег цара Августа. Римљани 
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помињу реку Босну као Басанус, а једну њихову постају на ушћу ове 
реке као “Ад Басанте”.  Поред Босне помињу још и реке Саву, Врбас, 

Уну, Дрину, Неретву и Купу.  Од већих племена у Босни Римљани 
помињу Бесе, Бреуке, Озеријате, Деснијате са градом Десником и Дерв-

љане. Од градова помињу Бистуа (Босна), Десник, Велику, Котор и 
Серабиум савремено Сарајево. 
 У средњем веку Босна се помиње почетком деветог века у време 

Карла Великог код фрушких хроничара који њено становништво 
називају Сорабима. Босна је тада била саставни део Србије у којој је 
владала династија Оштривојевића. Обновом самосталне државе Србије, 

односно “Србске империје” како се званично звала 461. године после 
пропасти Римског царства и нарочито 490. године под Оштројилом, 

Босна и Херцеговина су постале централне области србске државе и оне 
ће то бити за пуних хиљаду година, све до пада Војводства од Светог 
Саве под Турке крајем 15. века. Византински историчар Кинамос, из 12. 

века, каже да се Босна граничи на истоку са реком Дрином, а на западу 
са реком која дели Босну од друге србске земље. Ради се о реци Уни која 

је делила Босну од Јаподије у којој су биле Лика и Крбава. 
 У време цара Јустинијана Србија је била нападнута од Византије 
јер је Јустинијан желео да обнови Римску империју и на првом месту 

кренуо је у освајање Србије. Рат је почео изненадним нападом 
византинске војске на Скадар 535. године и тај рат ће трајати са малим 
прекидима око 30 година. За то време у Србији су се променила на 

престолу два цара из династије Свевладовића. Оштроило је погинуо 535. 
године и наследио га је син Свевлад 535 – 549. година. Њега наслеђује 

син Селимир 549 – 568. година. Рат између Србије и Византије био је 
врло тежак и обе зараћене стране тражиле су савезнике да би се 
појачале. Савезници Србије били су Бургунди и Фрузи, а савезници 

Византије Лангобарди и остатак Хуна. Тада се у Азији на обалама реке 
Обра налазио један номадски народ који грчки писци помињу као 
Аваре. Јустинијан је успоставио везу са њима 558. године и склопио 

савез. Аварски изасланик по имену Кондих посетио је Цариград, а затим 
је византински спатар Валентин посетио аварског хагана. Византија је 

понудила Аварима годишњу плату да дођу у Подунавље и ратују против 
Срба као њени савезници. Десет година касније Авари су стигли у 
Бесарабију и почели са нападима на Србе. 

 Према објашњењу равенског географа Анонимуса Равентаниса у 
Европи су у шестом веку постојале три Србије, три државе истог имена. 

Прва је била од Јадрана до Дунава коју назива Илирска Србија. Друга је 
од Дунава до Карпата коју назива Дачка Србија и трећа од Карпата до 
Сарматског мора (Балтика) коју назива Сарматска Србија. Авари су 

прво, заједно са Византинцима, напали на Дачку Србију 578. године. 
Њихов напад је одбијен и за освету Срби су похарали византинску 
Тракију и Грчку. Авари потом прелазе Дунав и нападају Илирску Србију 

592. године. Били су тако страшно потучени да се њихов хаган морао 
спасавати бегством преко Дунава. Опет су заједно са Византинцима 

напали Дачку Србију 594. године. Њихове удружене снаге победиле су 
србског војводу Адрагаста и заробиле кнеза Мужока на реци Јаломици. 
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Затим су поново упали у Илирску Србију и разорили град Велику. 
Поново су их Срби потукли и протерали из Србије. 

 Авари су се сместили у Панонији и харали србске поседе на све 
стране. То натера Србе из Моравске да се под Самом дигну  против њих 

623. године и да их сабију у јужну Панонију. Самова србска држава 
онемогућила је даљне продоре Авара на север и запад, па се они поново 
окрећу према југу. Упадају поново у Илирску Србију 639. године са 

великом хордом ратника за којима су ишле жене и деца. Овај напад је 
извршен по налогу византинског цара Хераклија и помиње се некаква 
његова заповест “простаксис” или “ордо” Аварима. Помиње се такође 

некаква његова наредба “калеусис” или “јусио” са којом је византински 
цар признао право Аварима на све освојене пределе у Србији. 

 Престоница Србије била је у граду Солину којег су Авари потпуно 
разорили 640. године и још два града: Нарону и Епидауру. Од Авара су 
страдала још нека мања места у Далмацији. Тада се појављује један 

србски војвода по имену Звонимир који прикупља војску у Босни и како 
се у документима каже да је он на “челу своје србске војске” предузео 

прогон Авара и да их је потпуно поразио у Далмацији 641. године. 
 Пошто је победио Аваре војвода Звонимир се крунише за цара 
Србије у Скадру који поново постаје престоница Србије. У Србији је 

остало нешто мало аварског становништва, жена, деце и рањеника. 
Насељени су око Сиња, Врлике и Нина. Северно од Драве па до 
Моравске одржао се аварски хаганат. Овај хаганат је уништио Карло 

Велики и Аваре сместио у тако звану Аварску Марку, која се протезала 
правцем север југ, у виду узаног појаса на источној граници Карлове 

империје, од Кракова до Драве. Авари су насилно покрштени и од тог 
времена нема више помена Авара него само Хрвата. Исти је случај и са 
Аварима осталим у Србији, ни они се више не помињу као Авари него 

као Хрвати. На сплитском сабору 924. године речено је да Хрвати живе 
у местима порушеним од Авара. Код грчких писаца имамо помен Авара 
као Арварата и као Харварата. Са више страна је потврђено да су 

Хрвати остаци Авара и да су они у ствари једно туранско племе са обала 
Каспијског језера. 

 Остаци Авара у Србији нису насељавани у Босни и ова земља је и 
даље била централна област Србије која је на западу обухватала Истру и 
на северу садашњу Словенију.  

 Херцеговина је била колевка старе Илирије, а као посебна област 
под именом Хум помиње се у Четвртом веку када су се синови 

императора Ликинија после његове смрти склонили у земљу њиховог 
порекла. Хум је стара србска реч хелм која обележава брдовити, 
планински предео. И Стару планину су антички Срби звали Хелм, што 

Грци помињу као Хемос, а Римљани као Хемус. Хум или Захумље у 
Србији се посебно истиче у време кнеза Михаила Вишовића 910 – 930. 
године. Кнез Вишовић се помиње као “војвода Србије”, односно један од 

војвода Србије. Следећи врло познати великаш који је био господар Хума 
око 1150. године био је Немањин отац Деса који се назива баном и 

војводом. Његов банат Хум простирао се од реке Цетине на западу до 
Скадарског језера на истоку, до Иван планине и Дурмитора на северу. 
Следећи од великих племића који је био бан Хума био је Немањин 
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синовац велики кнез Мирослав. Тада је бан Босне био Борић, син бана 
Стефана Јаблановића. Немања се оженио са Аном, Борићевом сестром. 

Велики кнез Мирослав оженио се кћерком бана Борића и то је била 
друга родбинска веза између Немањића и Јаблановића. За све време 

Немањића Босна је једна од покрајина у Србији у којој влада наследна 
династија Јаблановића као банови. 
 У србској државној традицији титула бана је војна титула, нешто 

слично великом војводи, те је поред банова у банатима Србије 
постављан жупан или кнез као цивилна власт. Тако је и у Босни поред 
бана постојао кнез или велики кнез. Познати су неки од носилаца те 

титуле великог босанског кнеза, као: Твртко Боровинић, Влатко Хранић, 
Батало Шантић и неки кнез Радоје. Ово је поуздан доказ да је властела у 

Босни била чиновништво државе Србије. Бан Кулин Јаблановић оженио 
се са сестром Стевана Немање и добио титулу великог бана. Брачне везе 
између Немањића и Јаблановића су настављене и Кулинов потомак бан 

Стефан III Јаблановић се оженио са Јелисаветом кћерком, краља 
Драгутина. 

 После распада србског царства и гашења династије Немањића 
постављено је питање права наслеђа круне Немањића. То право је при-
знато Твртку Јаблановићу као блиском рођаку Немањића. Тако је Твртко 

крунисан 1377. године у манастиру Милешеву, на гробу Светог Саве, са 
круном Стефана Првовенчаног. Крунисање је обавио митрополит 
Милешевски. Тврткова краљевска титула била је: “Краљ Србљем: Рашке, 

Босне и Приморја.” Твртко је тада узео, према Немањићкој традицији, 
име Стефан и Мирче. Ово друго име значи исто што и миропомазани, 

зато што га је крунисао један верски достојанственик. Моћни властелин 
Лазар Хребљановић, Твртков пријатељ и савезник, признао му је право 
наслеђа србског престола, а он је остао са звањем велики кнез. 

 У Херцеговини се усталила војводска династија Хранића, који су 
пореклом из Рудина из кнежевине Требиње. Први од Хранића који нам 
је познат био је војвода Вук Хранић, који је био један од истакнутих 

војвода цара Душана. Он се нарочито прославио у време цара Уроша 
1359. године, када је на челу србске војске потукао угарског краља 

Лудвига и протерао га из Србије. Вуков син Влатко био је у своје време 
најславнији србски војвода. Влатко је потукао Шајин пашу код Билеће 
1388. године и уништио целу његову војску од 80.000 Турака. И у 

Косовском боју војвода Влатко се истакао као један од најбољих 
војсковођа на положају команданта левог крила србске војске. После 

Косовског боја две угарске војске упале су у Србију, једна у Босну, а 
друга у државу кнеза Лазара. Војвода Влатко је потукао обе ове војске 
једну за другом и протерао их из Србије. Из захвалности за велике 

заслуге за Србију краљ Твртко је дао војводи у наследни посед целу 
кнежевину Хум. Влатка је наследио син Сандаљ који је такође био 
најбољи србски војвода свога времена. Сандаља је наследио братић 

Стефан, син Вука Хранића и Јелене Немањић. Хумске војводе су се 
звале велике војводе до 1448. године, а од ове године Стефан се назива 

Великом војводом од Светог Саве. Ту титулу му је потврдио и немачки 
цар Фридрих III који га је именовао “Херцегом од Светог Саве”. По овој 
титули је земља Херцеговина добила своје данашње име. Много 
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правилније би било да се назива Савина уместо Херцеговина. Војводство 
од Светог Саве је било последња србска земља која је пала под Турке 

1500. године. 
 На територији Босне и Херцеговине није било друге државне 

традиције до србске. Разни освајачи су привремено држали те земље као 
што су били Римљани, Турци, Аустро-Угари и Немци. 
 Преко петнаест напада изведених од Угарске и других католичких 

савеза на Босну и Херцеговину имали су верски карактер и називали су 
се, у већини случајева, крсташким походима против “јеретика”. Тако 
папа Григорије IX наређује 1234. године Коломану брату угарског краља 

Беле IV који је тада био на дужности војводе у Хрватској, да предузме 
“крсташки рат против србских јеретика”. Коломан се прогласио “херцег 

Склавоние” и са једном војском упао у Босну. По титули се види да 
напад није имао за циљ само Босну него све србске земље. Ватикан је тај 
његов напад и званично прогласио “крсташким ратом”. Бан Нинослав 

Јаблановић је потукао Коломана и протерао из Србије. Угарски краљ 
Бела IV водио је један “крсташки поход” на Србију и упао у Босну 1254. 

године. Није имао више среће од Коломана. Папа Бенедикт XIII написао 
је наредбу 22. 5. 1337. године угарском краљу и хрватском бану да пођу 
у крсташки рат против јеретика. Папа се жалио што његови фрањевци и 

доминиканци нису ништа постигли у Босни јер је православни бан 
штитио богумиле. Папа Иноћентије IV тражи да “апостолски краљ 
Угарске предузме под хитно крсташки поход на Босну 1360. године. 

Угарски краљ Сигисмунд води савез католичких народа на Босну 1408. 
године, а папа је позивао “западни свет” у крсташки рат против 

“патарена и јеретика”. 
 Католичка црква је увек настојала да се прошири у Босни и 
Херцеговини на штету православља и да своје вернике расрби. Угари су 

послали 1239. године једног католичког епископа по имену Пуса у Босну, 
да шири католичку веру. Пуса је саградио катедралну цркву на брду код 
Сарајева, али није имао верника па није могао да се ту одржи, те је 

1245. године пренео своје седиште у Ђаково. Од тада је Ђаково било 
седиште католичких епископа задужених за Босну. Тако је створена 

једна посебна католичка црквена организација за Босну, али изван 
Босне. После свих напада, крсташких похода и преверавања, број 
католика је остао мали у Босни и Херцеговини. Пред устанак 1875. 

године имамо следећи однос у бројности становништва, по верама. 
Католика је било, у заокруженим бројевима,  130.000 односно 11%, 

муслимана 480.000 односно 40% и православних 600.000 односно 50%. 
Све то становништво је у етничком смислу било србско, сви су говорили 
србским језиком и употребљавали србско писмо. 

  Ватрослав Јагић, Хрват, професор универзитета и академик, 
каже: “У Босни је, према нашем знању, већ за време бана Нинослава 
(1232-1250. г.) употребљаван израз Србљин, испрва бар у религиозном 

значењу за православне, можда и патарене, наспрам католичким 
Дубровчанима које су звали Власима.” 

 Милан Решетар, Дубровчанин, професор бечког универзитета, 
каже: “Босански бан Нинослав обележава у три повеље у распону од 
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1234 до 1249. године своје поданике више пута именом Срби и никако 
друкчије.” 

 Јоханис Лукиус, Далматинац из 17. века, каже: “Босна пак, која се 
налази на истоку данашње Хрватске, у време Порфирогенета очигледно 

је сачињавала део Србије.” 
 Павел Шафарик каже: “Међутим већ 1169. године владаше Стефан 
Немања целом земљом Босном и именоваше босанске банове.” 

 Ами Буе, Француз, каже за Босну: “Ова земља некад беше србска, 
имала је седам краљева...да би на послетку постала отомански плен.” 
 Александар Сана, Мађар, каже: “Твртко је разумео праву опасност 

која је лежала у јурушном напредовању турских хорди. Да би им се 
могао супроставити са одговарајућом великом снагом, он је хтео да по 

други пут створи велико србско царство.” 
 Јосиф Добровски каже у једном писму Јернеју Копитару: “О 
географским називима мало се ја бринем. Та забога Дубровчани, Маке-

донци и Босанци су Срби.” 
 Никола Томазео, Италијан, каже: “Босна много векова беше део 

Србије, иако је имала и свој пут. Србска је то, понављам раса.” 
 Сен Рене Таљандие, француски историчар и академик, каже: 
“Господин Рошкијевић, генералштабни мајор аустријске војске, боравио 

је 15 месеци у Босни и Херцеговини и прешао је ту земљу у свим 
правцима. Он је видео сасвим изблиза ове Србе муслимане, Србе 
православне и Србе католике.” Имамо доста доказа да су се сви 

становници Босне и Савине изјашњавали као Срби, свој језик називали 
србским и употребљавали србско писмо које су звали србица. 

Старешина, “провинцијал” фрањевачког реда у Босни, Лука Карагић, 
издао је окружницу 1. јула 1737. године којом забрањује да се србски 
језик пише латинским словима и наређује да се и у приватном животу 

треба служити народним писмом, то јест србицом. Фра Матија Дивковић 
издао је у Млецима 1611. године “Наук кристиански” за који каже да га 
је написао “словима сарпскием”. Другу књигу објавио је 1616. године за 

коју такође каже да је “исписао сарпски”. Фра Стипан Маргитић објавио 
је, такође у Млецима, 1704. године књигу штампану србицом и он каже 

“нашим словима и језиком”. Сачуван је један документ који је издао 
војвода Доњих Крајева Јурај Војсалић, синовац војводе Хрвоја, у 
Крешеву 12. августа 1434. године, из кога се види да је он признавао 

фрањевачке свештенике као своје, што значи да је био католик, а себе и 
своје поданике назива Србима. Све до окупације Босне и Савине од 

стране Аустро-Угарске тамошњи народ није ни знао за име Хрват. То 
сведочи и фрањевачки калуђер Иван Јукић који је између 1840. и 1852. 
године обавио шест путовања по Босни и само у неким местима 

католике нису називали Србима него Шокцима или Маџарима, а нигде 
Хрватима. 
 Кроз цели средњи век становници Босне су себе називали Србима, 

а Дубровчане Власима. Међутим Пирко Болесалић пише у Дубровник из 
Сребренице 20. фебруара 1438. године и у том писму назива Дубровчане 

– Србима. 
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 Када је папа Климент III издао документ о правима дубровачке 
цркве 1188. године у том документу он Босну назива Србијом: “... 

regnum Servilie, quod est Bosna.” 
 Што се тиче муслимана они су све до А.–У. окупације свој језик 

називали србским и писали србицом. Сви Срби су босанско-херце-
говачке муслимане сматрали Србима исламске вероисповести. То је лепо 
Његош приказао. У Горском Вијенцу: “Што је Босна и по Арбаније? Ваша 

браћа од оца и мајке...” И у Свободијади: “Али Бошњак, Херцеговац, Срб 
је турске вјере збиљски.” Па отуда она изрека “Брат је мио ма које вере 
био!” 

 Највећи србски антропогеограф и један од највећих географа 
света, Јован Цвијић, увек је одлучно бранио став да су БиХ србске земље 

и да су њихови муслимани пореклом Срби. Цвијићев следбеник Јован 
Ердељановић је дао податке да је у БиХ морало бити 1905. године: 
православних Срба 793 хиљаде, “мухамеданских Срба” 610 хиљада, а 

“католичких Срба и Хрвата” 380 хиљада. 
 Познати србски историк Миодраг Ал. Пурковић каже: “Најпре да 

знамо да су БиХ србске. Треба да имамо вазда на уму да су БиХ биле 
главни повод србских тежњи за ослобођењем и уједињењем, да је још 
Карађорђева жеља била да пређе “племениту међу” Дрину и “Честиту 

Босну походи.” Не смемо да губимо из вида да је кроз цео 19. век жива 
жеља Србије била да се Босна и Херцеговина ослободе и уједине са 
Србијом. Сваки од нас мора да зна, и то да каже, да и с леве и с десне 

стране Дрине живи један исти народ. Сетимо се да су аустро-угарске 
власти оптужиле Владимира Ћоровића, Херцеговца, између осталог и 

зато што народ на подручју Босне и Херцеговине сматра идентичним са 
народом на подручју Србије.”  
 Сви познати интелектуалци БиХ су били јединствени по питању 

србског карактера земље и народа у БиХ. Јован Дучић, Алекса Шантић, 
Петар Кочић, Владимир Ћоровић, Душан Васиљевић, Васа Пелагић, 
Ристо Радуловић, Иво Андрић, Милош Видаковић, Драгутин Мраз, 

Владимир Гаћиновић, Сима Лукин Лазић, Сава Љубибратић, Милан 
Будимир, Стеван Мољевић, Јефто Дедијер, Светозар Ћоровић, Радован 

Тунгуз-Перовић и Васа Глушац. Њима се придружују и бројни Срби 
исламске вере као: Шукрија Куртовић, Осман Ђикић, Меша Селимовић, 
Алија Коњхоџић, Мустафа Мулалић, Мехмед-бег Капетановић, Мухамед 

Хевоји, Авдо Карабеговић, Омер-бег Сулејмановић, Ћазим Ћатић, Разија 
Ханџић, Фехим Барјактаревић, Скендер Куленовић, Хамза Хумо и други. 

Треба поменути и Хусеин-бега Градашчевића који је био прогласио 
независност БиХ од Турске и задао турској војсци један историјски 
пораз баш на историјском Косову пољу. Он је ту победу називао “осветом 

погинулих предака.” 
 Да поменемо и став савезничких сила у Првом светском рату. 
Њега је јасно дефинисао британски амбасадор у Петрограду у свом “ед 

мемоару” министарству иностраних дела Русије од 21. августа 1915. 
године под бројем 167 где потврђује политику британске владе и каже: 

“Србији су понуђене Босна и Херцеговина, Славонија и један део 
Далмације, луке Сплит и Дубровник.” Тако је било одлучено и на конфе-
ренцији амбасадора савезничких сила у Лондону.   
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        ДАЛМАЦИЈА – КРАЈИНА 
 
        “Будале, они не знају колико вреди реч: 

                               Половина је више него цело.”     

                                                                        Хезиод 

 
 Да би смо могли изложити србско право у Крајини, односно 

Крајини и Далмацији,  потребно је понајпре осврнути се на историјске 
токове. Крајина је нераздвојива од Далмације коју она прекрива, али ова 
је старија и далеко познатија. У дугој, бурној и славној, србској историји 

поједине србске покрајине су имале, свака у своје време, водећу улогу 
међу србским земљама. Једна од славнијих међу њима је била 
Далмација, о којој ми желимо да поближе упознамо савремену србску и 

ширу јавност. Срби требају да знају бар уопштено своју прошлост, ко су 
им били претци, где су све живели и шта су нам оставили у наслеђе. 

Данас је и насушна потреба да Срби знају шта је њихово и шта им је од 
предака остало; које су србске земље и по чему су оне србске. 
 После освајања града Сарда (Скадар), престонице илирске Србије 

169. године с.е. преостала слободна србска племена окупила су се на 
сабор у тврђави Далми, око 160. године и основала савез за борбу 

против Римљана. Они су племена далмског савеза називали Далматима 
и тако је настало име Далмација. Тврђава Далма се налазила на горњем 
току реке Неретве. Три године касније римски конзул Фигулус је пошао у 

напад на Далмате и био је поражен од њих код Почитеља на Неретви. Ко 
су били ти Далмати рећиће нам сами Римљани. Конзул Фулвиус Флакус 
напада Далмате у долини Неретве 135. године и том приликом Римљани 

те Далмате називају Србима. Римски писци кажу да је Флакус водио рат 
против Варда и Срба и да му је главни циљ био да потисне Србе од 

приморја према Босни. Тако је име Далмата и Далмације од самог 
настанка повезано са Србима. 
 Исте те године када је конзул Флакус водио рат против Срба, 

Римљани почињу да употребљавају име Далмација на простору прво-
битне Илирије а ово име шире даље на простор целог Хелмског 

полуострва. Велики устанак србских племена у Далмацији и Посавини 
против римске власти окончан је после тешких борби једним 
компромисним миром 9. године. Према мировном уговору Србима је 

дато римско грађанско право са којим су примили и обавезу да служе у 
римским легијама. Тада су направљени спискови војних обавезника 
нових римских грађана и на пределу Далмације помињу се следећа 

србска племена: Глиндићи, Дермастије, Даорци, Деснијати, Диндари, 
Лабеати, Денде, Грабљани и Деретићи. Тиме је потврђен етнички 

карактер Далмата. 
 Далмација је дала више римских императора србског порекла од 
којих је најпознатији Диокле (Диоклецијан). У Далмацији у граду Солину 

обновљена је Илирска Србија као србска национална држава после 
распада Римске империје, 461. године од стране војсковође Маркелина 

тадашњег заповедника римске империјалне флоте. Далмација је 
средишна област Србије за неких седам векова јер је стара најшира 
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Далмација била до реке Маће, па је тако и Скадар био у њој. А Скадар је 
стара Сарда, односно “поносити Сардоник град” како га назива краљ 

Стефан Првовенчани, град који је најдуже времена био престоница 
Србије.  

 У раном средњем веку цела Далмација, Лика, Крбава и Истра су 
територија Србије, а у касном средњем веку део Далмације од реке Крке 
на југ. Карло Велики је нападао западне делове Србије и борбе су вођене 

око Истре и Словеније. После Карлове смрти Србија враћа Истру у свој 
посед. Од половине деветог века помињу се Хрвати у једном делу 
Далмације за неких четрдесетак година док нису потпали под Мађаре. У 

време турских освајања сви Хрвати, заправо сви католици су напустили 
континенталну Далмацију и иселили се у Италију, Аустрију и Мађарску. 

Тако да су данашњи католици у Далмацији сви етнички Срби који су 
преведени на католичанство у време млетачке и аустријске власти. Без 
обзира на ту чињеницу ми сматрамо да је Далмација до реке Крке 

србска територија како је то било устањено у време Немањића. 
 Србска Војна Крајина је основана од аустријског надвојводе Карла 

1578. године са циљем да буде одбрамбени бедем наспрам Турске. 
Крајина је била војна аутономна јединица са одређеном територијом и 
главним градом Карловцем. Проширена је на исток на Срем и делове 

Бачке и Баната. Укинута је од стране Аустрије 1880. године пошто је на 
Берлинском конгресу 1878. године дат мандат Аустро-Угарској да 
окупира Босну и Херцеговину. Тако су Срби из С.В. Крајине пуна три 

века бранили територију Далмације и све што је јужно од Загреба као 
своју територију. За све то време Хрвати су морали да званично 

признају ту стварност и говорили су о три посебне територије које су они 
називали државе: Хрватска, Далмација (односно Крајина) и Славонија. 
Пошто Хрватска није постојала као држава у А-У. то стање је трајало све 

док Србија није ослободила Далмацију, Славонију и Хрватску. Према 
томе Србија полаже троструко право на Крајину, односно Далмацију: 
историјско право, етничко право и право мача. Срби су чинили 

већинско становништво Крајине све док Хрвати нису извршили геноцид 
над њима у току Другог светског рата. Геноцид је криминални акт и он 

не даје починиоцу право на територију жртава.  
 Хрвати су уљези у Србији, једно аварско племе које је заједно са 
осталим Аварима упало у Србију 639. године. Хрвати су пореклом од 

турског племена Огури са предела Касписког језера. У Далмацији они су 
били остаци поражене аварске хорде којима су Срби поштедели животе 

и дозволили да ту живе. Те Огуре су Срби називали хорјатима од чега је 
настало име Хорвати, а постају озлоглашени већ од половине осмог века. 
Млетачки историчар Романин каже за другу половину осмог века 

следеће: “У том жалосном времену, Млетачка република, тек створена, 
била је принуђена да се лати оружја у своју одбрану. Хрвати, дошавши 
са Дунава и Саве на обалу Јадрана, одали су се гусарству...” То 

потврђује и хрватски историк Милан Шуфлај, који каже: “Од појаве 
Хрвата беше крајње угрожена безбедност на поседима грађанских стале-

жа ван градова.” Млечани из тог доба називају Хрвате једноставно 
“Варварима”. И у време када су Хрвати сви били католици и говорили да 
представљају западну цивилизацију, а Срби Крајишници их бранили од 
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Турака, Хрвати су према својим заштитницима овако поступали. Где год 
су којег Србина могли ухватити на њиховом земљишту живог би га на 

колац набили. Тако су у Перушићу 1569. године два Србина набили на 
ражањ и живе испекли. А 1586. године некакав Хрватски сабор је донео 

одлуку да сваки Србин ухваћен на хрватском подручју има да буде жив 
на колац набијен. Ово су потврдила три хрватска писца: Бинички, 
Старчевић и Мурвар. 

 
 
        М А К Е Д О Н И Ј А 

                         
          “Vera redit facies, dissimulata perit.”  

                                                            Petronius      

             “Право лице му се враћа, а притворено губи.” 

 
 У грбу цара Душана налази се испод орла куће Немањића лав који 
представља Македонију, а покрај са горње стране свети Јероним који 

оличава Босну. Половина садашње Републике Македоније обухваћена је 
Дарданијом. Македонија као посебна држава је творевина династије 
Карановића која је пореклом из Дарданије. Зато су владари Македоније, 

када је она била на врхунцу моћи и славе узимали назив “Дардански”. 
 Предео на којем је успостављена прва држава по имену 
Македонија порипадао је старој србској Медији која се простирала од 

Дунава дуж Поморавља и Повардарја до Белог мора. Од самог настанка 
државе Македоније имамо државу тог имена, али не и народ. Није 

постојало ниједно племе тог имена. Њу су чинила племена истог народа 
као и она у суседним земљама Илирији и Тракији. Два изузетно способна 
владара из династије Карановића направиће од Македоније светску 

силу. Прво Филип II шири своју власт над половином Хелмског полуо-
стрва, а потом Александар III над целим полуострвом. Освајањем Азије 

учинио је Македонију светским царством. Та огромна империја се 
поцепала и разјединила па су Римљани могли да освоје Македонију 169. 
године с.е., или боље речено – оно што је од ње остало. Од тог времена 

народ бивше државе Македоније дели судбину србског народа под 
римском доминацијом. 
 Када је обновљена Илирска Србија у петом веку Македонија је 

остала под окупацијом Ромејском, то јест источног Римског царства. У 
осмом веку Србија ослобађа Македонију, осим Солуна са околином, и за 

више од два века територија старе Македоније је у саставу Србије. У 
десетом и једанаестом веку јављају се устанци на територији Македоније 
и Дарданије против Ромеја и Бугара. На челу једног од тих устанака био 

је Бодин, син тадашњег цара Србије Михаила. У четрнаестом веку 
Србија поново ослобађа Македонију од Ромеја. Престоница цара Душана 

била је у Скопљу које је један од градова Дарданије, а не Македоније. 
Територија Македоније је јужно од Беле Зоре, савременог Велеса. Турци 
су отели Македонију од Срба крајем 14. века и држали је у својој власти 

све до 1912. године, то јест све док је Срби нису ослободили од Турака 
истовремено кад и јужну Дарданију. Иако су је Срби ослободили својим 
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победама над Турцима, према несрећном савезничком споразуму 
предали су већи део Македоније Грцима, а задржали само њен северни 

део. Северни део Македоније и цела Дарданија од тада улазе у састав 
Краљевине Србије. 

 После ослобођења Македоније 1912. године, она је ушла у састав 
Краљевине Србије која је била међународно призната држава. Ствара-
њем Југославије 1918. године Македонија улази у Југославију као 

територија Србије. 
 Доласком хрватских комуниста на власт у Југославији крајем 
Другог светског рата, они су издвојили Македонију из састава Србије и 

прогласили је за једну од Република савезне државе Југославије. У ту 
њихову нову Македонију укључили су јужну Дарданију, односно јужну 

Стару Србију са Скопљем као главним градом. Разбијањем Југославије 
та територија је одвојена од Србије и призната као посебна држава под 
именом Македоније. Тако је Србији одузета једна од њених историјских 

територија. 
  

 

        НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСНОСТ 
        
        “У сваком временском периоду треба и пријатеља и непријатеља бирати 

саобразно приликама.” 

                             Тукидид 

 
 Кад год говорим јавно о националној независности нађе се неко ко 

ме пита: “Да ли стварно верујете да Србија може бити независна?” Ови 
људи су озбиљни у својим расуђивањима јер Србија данас није 
независна држава у правом смислу те речи. Политичка и економска 

ограничења која јој се намећу споља су огромна и видљивија од свих. 
Још 1974. године у априлском броју часописа “The Foreign Affairs” 
објављен је Чланак Ричарда Гарднера под насловом “Трновит пут у 

светски поредак” у коме стоји и ово: “Још непосредније речено, око 
појма националне суверености треба створити обруч делимичне или 

стварне ерозије, чиме ће се постићи много више него застарелом 
техником фронталног напада.” Два опредељења нам стоје на рас-
полагању, подчинити се и прихватити то као судбину, изабрати 

неколико тутора, извршавати њихову вољу и без ропца прихватати 
њихова наређења, певати им оде и даворије у њихову славу, држати 
једно ћоше њиховог одбрамбеног система и гинути за њих. Одмах да 

будемо начисто са тим да оно што од нас траже данас неће бити исто и 
сутра, јер је то у људској природи да се апетити безгранично повећавају 

тамо где се могу остварити. Шта ће остати од нашег људског и 
националног достојанства, и да ли ће што остати, то нико не може 
предвидети унапред. Друго опредељење је да поступамо према својим 

осећањима једног слободољубивог и правдољубивог народа и у складу са 
својим интересима. Нама Србима је слобода и слободно одлучивање 

дубоко усађено у срца и душе, то сматрамо Богомданим правом и за то 
смо увек били спремни да и живот дамо. Линија поделе је јасна, слабићи 
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и они који су спремни да се продају, изабраће ово прво решење, а сви 
остали нормални људи изабраће ово друго. 

 Сваки изговор у прилог схватања да се не може очувати слобода и 
независност потиче или из незнања или наивности, или из неке личне 

рачунице. Од стране покоравајућих износе се аргументи типа: светска 
влада, глобализација, уједињена Европа, међународна подела рада, 
регионалне аутономије под политичким и економским вођством неког са 

стране, што све значи једноставно напуштање свог права, а потом 
прихватање ропства. Такви нам дају предлоге ове врсте: зашто да ми 
покрећемо своју индустрију када смо превасходно аграрна земља, шта 

ће нама аутомобилска индустрија кад у свету има толико произвођача 
аутомобила, боље нам је да гајимо купус и репу и да живимо од 

производње здраве хране итд. Једног дана показаће нам да неко други 
узгаја бољи купус и репу од нас па нам не преостаје друго но да се мане-
мо и те работе. После тога поставиће се питање да ли ми као народ 

треба да постојимо или не? Право на живот нам је дато од Свевишњег 
па како се онда то може оспоравати и о томе говорити као да се то нас и 

не тиче, него неко други негде тамо треба да одлучи хоћемо ли ми да 
постојимо или не. 
 Ниједна цивилизација, макар се она сматрала најнапреднијом, не 

може да се прихвати као општи модел који обавезно треба следити. Са 
развојем савремених комуникација бришу се многи закони и ми сви 
можемо да видимо реалност код сваког члана људске заједнице. Једино 

што нам је свима заједничко је то што смо сви становници планете 
Земље. Сви се ми одликујемо нашим посебним умним и телесним могу-

ћностима које су свима нама својствене и различите. Земља, поднебље, 
природна богаства, историјски догађаји, вера и посебна култура чине 
нас различитим. И сви ми тежимо да изградимо политичке, друштвене и 

економске односе какви нам најбоље одговарају нама самим и нашим 
приликама. Што важи за једног не важи за сваког од нас. 
 Национална независност не може да постоји без националне 

државе. Рат који је вођен против Србије 1999. године био је уједно рат 
против националне независности јер је Србија била најнезависнија 

држава на југоистоку Европе. То је уједно била објава рата принципу 
суверене нације чему је Србија тежила. Планови агресора предвиђају да 
се на овим просторима створе некакве нове регије које ће заменити 

националне државе. 
 У августу 1994. године Дејвид Гомперд директор одсека за Европу 

и Евроазију био је упоран у захтевима у Националном савету без-
бедности председника Буша да се води “Упоран економски и медијски 
рат против Србије који мора након одређеног времена да обори бео-

градски режим... Индустријски слом и упропашћени животни услови 
морају остварити притисак за промену... Ми морамо бити спремни да 
држимо Србију у карантину све дотле док не буде искорењен вирус који 

она носи у себи.” 
 Овај господин није дефинисао природу вируса који је Србија тада 

носила у себи па морамо ми да га пронађемо. Ако је то био тај вирус што 
је тадашње политичко вођство настојало да спасе и очува неке тековине 
комунизма коме је и оно само припадало, то је био већ тада мртав 
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вирус, јер за комунизам није више било места нигде у Европи. Трагови 
тог вируса нестали би сами по себи и заиста није било потребно због тога 

покретати ратну машину против Србије. Тај вирус могао је за неког бити 
само изговор. Прави вирус који је Србија носила у себи био је воља за 

националном независности и непристајање на поданичку послушност. 
Пошто ни оружаном агресијом нису постигли зацртане циљеве, рат су 
наставили другим методама. 

 Ниједан човек не може сачувати своје лично достојанство ако не 
брани достојанство нације из које потиче и углед своје отаџбине. 
Национална независност је неопоходан чинилац за лично учешће у 

животу заједнице. Ако сваки грађанин не води бригу и у свом 
свакодневном животу о одбрани националне независности и ако се 

држава не брине да очува своју слободу, да очува своје суштаство међу 
другима, свој језик, своју културу, да окупља свој народ, да очува 
контролу над својом економијом, да обезбеди своју одбрану, ту нема 

државе нити нације. Народ се брани пре свега кроз своју државу. У 
сваком народу има оних који хоће слободу и спремни су да се за њу 

боре, као и оних који хоће ропство. Све се састоји у томе ко је јачи, да ли 
они који хоће да живе као људи и као народ или они који хоће да робују. 
 Престанимо са омаловажавањем и понижавањем самих себе и 

осуђивањем за то што јесмо и што нисмо. Неки се понашају тако као да 
је Србија изгубила своје право да постоји у овоме свету и да ми требамо 
да напустимо свој језик, веру, културу, име, земљу и све што имамо да 

би нас тако неко ето прихватио. Као да је могуће да будемо грађани 
изнутра, а слуге споља. У националну независност спада очување 

националне културе и у првом реду језика. Србски језик је по свом 
квалитету моћан инструмент изражавања и идеално средство за широко 
споразумевање. Нема ни једног народа у Европи који не употребљава у 

своме језику србизме. Сербословија није нека застарела формула која се 
одржала захваљујући некаквом шовинизму. Сербословија је кључ и 
заједнички именитељ свих европских језика. Зато је потребно освежити 

и проширити речник старим србским речима које су сада потиснуте из 
свакодневне употребе. Одбрана србског језика је од превасходне 

важности за очување националне независности. 
 На самом почетку обнове србске државе одржана је заједничка 
седница војних заповедника и Правитељствујушчег совјета 21. августа 

1807. године у Београду на којој је донета следећа декларација. 
 “Наша је заједничка жеља да како смо се до данас потпуно сами 

против силе и навале непријатеља умели да бранимо и имали среће да га 
увек сузбијамо, тако хоћемо и у будуће: да ми ни од кога не зависимо и 
да створимо сасвим независну државу, исто онако као што је некада 

наша земља била самостална. Хоћемо да под руководством нашега 
Совјета и под заповедништвом наших данашњих старешина и руково-
дилаца то и одржимо – државу слободну, независну и самосталну. 

Желели би смо само да нам инострани дворови не сметају у нашим 
операцијама и то ако би смо ми, идући ка даљим успесима, освојили 

нове градове и ослободили нашу браћу. Јер ми смо чврсто решени да 
успоставимо потпуне границе Србије. Ако би нам нека од великих сила у 
једној или другој ствари пружила помоћ и пријатељску руку, ми ћемо то 
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примити са дубоком захвалношћу и одаћемо за то пуно признање. Али 
исто тако ћемо се одлучно одупрети свакоме, ма ко то био, ако би нас 

хтео присилити на друге поступке и мешати се у наше ствари. У томе 
случају решени смо да се супроставимо док и један од нас траје. Ми смо 

одлучили да ову непроменљиву одлуку испунимо и да покушамо и даље 
са досадашњом срећом.” 
 Ова декларација је потпуно свежа и важећа и данас и не би смо 

имали што одузети или додати. Ови наши преци су нам дали пример и 
на њих треба да се угледамо. 
 

 

         СРБИЈА И СВЕТ ДАНАС 
 
 “Ita que nulla alia in civitate nisi in qua populi potestas summa est, ullum domicilium 

libertas habet, qua quidem certe nihil potest esse dulcius, et si aequa non est, ne libertas 

quidem est.” 

    Cicero 

 “Стога ни у једној другој држави сем оној где народ има врховну власт не може 

бити слободе, а од слободе јамачно не може ништа бити слађе, ако она није једнака за 

све, онда није никаква слобода.” 

 

Судбина србске нације зависи данас од правилног сагледавања 
свих околности које нас окружују и разумевања историјских токова који 
су произвели дате околности. На основу смеле и трезвене спознаје стања 

ми можемо предвидети планове за будућност. Вечито важеће правило 
сваке борбе и рата, а и сам живот је борба, за који се може рећи бар што 

се нас Срба тиче да рат није окончан, да се пре прављења плана за 
акцију одреди где је непријатељ и какве су његове намере. Нација која у 
међународним односима види само сарадњу, само добру вољу, само 

пријатељство, а не види немилосрдна правила борбе – она мора 
неминовно да пропадне. Такође онај који се само стара да другима 
угоди и њиховим интересима се саобрази – мора да пропадне. У 

међународним осносима влада закон борбе јер су сви народи изложени 
оштрој конкуренцији других где свако настоји да обезбеди своје 

интересе. У тој немилосрдној борби побеђују они који су јачи духом, 
вољом, упорношћу и истрајношћу, а не они који су морално бољи, 
праведнији, искренији и добронамернији. 

Главни чинилац за сваки народ у међународном животу је његова 
политичка снага, а то значи порекло и историја, морална снага, војна 

сила, економска моћ, природна богаства, географски положај, битне 
особине националног карактера, културни утицај, наука, уметност итд.    
 Поучени својим богатим историјским искуством Срби би морали 

знати да је први услов за успех у међународним односима – снага, а не 
морал и правда. Све што је јако побеђује, а све што је слабо пропада. То 
је као и у спорту у ристи побеђује онај ко је јачи, вештији и борбенији. 

Било је неко време када су европске силе доминирале целим 
светом, па су их у томе наследиле САД и СССР, чија је доминација све-

том трајала око пола века. Иако конкуренти и идеолошки противници 
ове две земље биле су де факто савезнице. Распадом СССР-а Америка се 
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устоличила као доминантна светска сила. Пошто је природа ствари 
таква да је њена слабост друга страна медаље њене моћи, може се 

предвидети да њена доминација неће дуго потрајати. 
Од краја Другог светског рата до данас САД и њени савезници 

употребљавали су оружану силу ван својих територија 220 пута. То је све 
рађено у земљама такозваног Трећег света у којима је војна 
организација и технологија на веома ниском степену развоја. 

Сада су се европске силе удружиле у такозвану Европску унију 
која много подсећа на обнову некадашње Свете римско-германске 
империје. ЕУ показује несразмерно велике апетите за доминацијом целог 

европског континента па и шире. 
На истоку се налази огромна кинеска маса која постиже велике 

резултате у економском развоју и у изградњи војне моћи. Кина већ сада 
стоји као противтежа и антитеза целом Западу. Па и поред велике моћи 
поменутих сила, будућност света неће се везивати искључиво ни за једну 

од њих нити за њихове идеологије, њихове методе, њихове цивилизације, 
нити за очување њихових себичних интереса. 

Србија не треба да буде привезак ни једне од њих. Судбина Србије 
није никада у историји зависила од било ког и било каквог савеза, него 
је увек била само у њеним рукама па тако треба да буде и у будуће. 

Србија је раскрсница Истока и Запада, Севера и Југа, заправо центар и 
срце Европе уједно. Са својим етничким, верским и културним 
шаренилом, отворена је према свима, и отворена је према разним 

утицајима. Србија је нешто посебно и зато ће се њена судбина 
одређивати према степену националне свести и јединства. Утицај 

савременог западног империјализма је врло снажан на пределу целог 
Хелмског полуострва и источне Европе, у земљама православних 
Словена. Ради се о удруженом садејству САД, ЕУ и Ватикана. Њихов 

утицај се спроводи кроз разне програме као што су: Нови светски 
поредак односно глобализација, трансформација, партнерство за мир, 
асоцијација и чланство у ЕУ, чланство у Атлантском пакту и још низ 

других удружења и иницијатива. Програми се спроводе на више начина. 
Од довођења на власт њима подчињених политичких гарнитура, преко 

политичког и економског притиска, до употребе војне силе и оружане 
агресије, као што је то био случај Србије. Њихова је намера да се у свим 
тим земљама поништи свака национална самобитност, а државне 

установе претворе у преносне механизме. Да се утицај Русије поништи и 
она удаљи од Хелма, Подунавља и Црноморја. Ради се о стварању неке 

врсте сиве зоне, доминиона, потрошача њихове робе и резервата за 
јефтину радну снагу кад затреба, и сировина. Зато се та цела сива зона 
има претворити у један нови вид удруживања држава где ових у ствари 

неће ни бити, да би се остварио слободан проток робе и капитала. 
Пошто је Србија увек, кроз историју као и данас, била кичма и 

одбрамбени штит Хелмског полуострва за сваког нападача и сваку 

империјалну силу, и пошто смо такав народ какав јесмо, Србији се 
поклања посебна пажња у империјалистичким плановима. На делу је не-

милосрдно расрбљавање и смањивање србског етничког простора и 
стварање непријатељског окружења. У склопу те стратегије настале су 
оптужбе за идеју Велике Србије која уопште и није србска него 
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подметнута пропагандна патка, а истовремено протурају се и остварују 
идеје Велике Албаније, Велике Хрватске па и Велике Турске. Хрватска је 

уз одобрење Савета Безбедности и уз помоћ Атлантског пакта уништила 
Републику Србску Крајину и извршила највеће етничко чишћење 

прогоном 600.000 Срба са србског етничког простора. Хрватска се охра-
брује да тежи проширењу над целом Босном и Херцеговином, Бачком, 
Сремом, и на приморју закључно са Баром. Остатак србског приморја 

ставља се у изглед Албанији заједно са Плавом и Гусињем. План Велике 
Албаније обухвата Косово и Метохију и јужни део Србије закључно са 
Врањем. Тој Великој Албанији треба да припадне и један део садашње 

Републике Македоније за коју се чак предвиђа да буде подељена између 
Албаније, Бугарске и Грчке. 

Постоје планови одвајања Војводине од остатка Србије и стварање 
некаквог немачког доминиона, а затим и издвајање Рашке области у 
посебну административну јединицу. У источној Србији се припрема 

стварање посебне Влашке области. 
Кроз разне програме Србија треба да буде разоружана и уништена 

као војни фактор. Путем такозване асоцијације и придруженог чланства 
са ЕУ, Србија треба да буде под потпуном економском контролом исте, 
са положајем колоније. Да би се створили предуслови за све те програме 

и да би они заживели, Срби су од стране целог Запада били оговарани, 
сатанизовани и злостављани. У тој антисрбској хистерији мржње и лажи 
видну улогу имали су Јевреји. Не Јевреји из Израела који су се коректно 

држали и доказали да нас разумеју, него Јевреји из дијаспоре. На 
Западу су многи живели од антисрбске пропаганде, жигосања, блаћења 

и сатанизације. При тој срамној работи сви су они говорили да иступају 
у име некакве “објективности, људских права, хуманости и племенито-
сти.” Створене су читаве “фабрике лажи” које су радиле на извртању 

истине и фабриковању некаквих чињеница помоћу којих су обмањивали 
светску јавност. Медијска блокада са једне стране и производња мржње 
и лажи са друге стране, утирали су пут оружаној агресији. У тој атмо-

сфери, Атлантски пакт је извршио две агресије на Србе, 1995. и 1999. 
године. Те агресије су представљене као нешто нормално, као акција 

полиције против бандита. 
Приликом тих агресија бачене су под ноге све дотадашње 

културно-цивилизацијске тековине као што су: право, истина, 

поштовање права човека и права народа, личног и националног 
достојанства, спречавање варварства, поштовање међународних норми 

и конвенција и тд. Никад до тада нико није ни помислио да може да 
покрене 19 држава, међу којима најмоћније земље Запада, да учествују 
у једној агресији на један мали народ и да врше над њим колективно 

насиље. И тај сраман чин насиља је представљен као некаква 
“хуманитарна акција” у име слободољубивих права. Приликом агресије 
на Србију чланице Атлантског пакта су погазиле све међународне 

конвенције, а неке земље, као например Немачка, чак и свој Устав. 
Агресор је употребио тако звано “прљаво оружје” које је забрањено по 

међународним конвенцијама, а то су уранијумске бомбе и касетне 
бомбе. Ово прљаво оружје је први пут употребљено против Ирака. 
Амерички војници који су руковали тим оружјем оболели су од 
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такозваног “синдрома заливског рата” тако да је за пет година америчке 
оружане снаге напустило 95% учесника у том рату. А нама причају како 

је то оружје безопасно. Болест се пренела и на њихово потомство, имали 
су деформисану децу. Неке бебе су рођене без очију, неке без ушију, 

спојених прстију, без штитне жлезде итд. Употреба “прљавог оружја” у 
Србији имала је за циљ да се трајно затрује територија и учини 
немогућом за живот, јер је време распада тих уранијумових изотопа пар 

милиона година. 
Када агресор није успео да сломије отпор србских оружаних снага, 

а имао је велике губитке, он мења стратегију и напада цивилне циљеве. 

Руши школе, болнице, породилишта, обданишта, ТВ станице, хотеле, 
фабрике, електро и водоводне инсталације, као и мостове. Истовремено 

Фулбрајтови стипендисти на власти у Србији брижљиво скривају од ока 
јавности губитке агресора, тако да штите владе агресорских земаља од 
револта сопственог народа. Ми смо се бранили витешки како то приличи 

Србима, без обзира на све непогодности као што су малобројност у 
односу на непријатеља, застарело наоружање и у недовољним 

количинама, економска исцрпљеност после вишегодишње блокаде итд. 
Није сада на нама да се због те витешке одбране некоме извињавамо, да 
се клањамо, да попуштамо, да тражимо милост и милостињу од било 

кога. У борби за људско и национално достојанство нема малих и 
великих, има само људи и нељуди, витезова и ниткова, нација и руља. 
Када се о србском питању буде писало као о минулим догађајима и 

слободно, без цензуре, наша поколења ће се чудити како се тако нешто 
могло догодити. Ми смо преживели националну трагедију а Запад слом 

морала где су се све њихове прокламоване вредности срозале до нуле. 
Изгледа да ће им требати времена да то сами увиде. Пет година после 
тих догађаја нико од њих не рече ни “Ај ам сори”. Хоће са њиховим 

монтираним Хашким трибуналом да нас убеде да је све то била наша 
грешка и да смо ми за све криви. Нису успели и неће успети, јер није 
могуће невиног претворити у виновника, само су се још више обрукали. 

Резолуција Савета безбедности број 1244 којом се регулише 
привремено стање у овој окупираној србској покрајини ни после пет 

година није примењена. На Косову и Метохији се под окупацијом и под 
заштитом окупатора уништава све што је србско. Од времена доласка 
окупационих снага порушено је преко стотридесет цркава и манастира. 

Од времена доласка окупационих снага протерано је више од 250.000 
Срба са својих огњишта. Повратак прогнаних Срба у своје домове кочи 

се на све могуће начине. Систематски се ради на стварању установа 
нове шиптарске државе, а јавно говоре да није још дошло време да се 
решава статут Космета. Очито је да се ради на томе да се Србија доведе 

пред свршен чин. 
Оружана агресија коју је Атлантски пакт водио против Срба 

замењена је сада специјалним ратом чији је крајњи циљ да претворе 

Србе у европске Индијанце. Рат се води под изговором демократизације 
унутрашњих прилика у Србији, као заштита права националних 

мањина, регионализација, економске и културне интеграције на 
подручју Хелмског полуострва које ће стално потирати националну и 
културно-цивилизациску особеност Срба и њихову државу. Све што је 
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национално, здраво, патриотско, проглашава се назадним и прими-
тивним, а оне Србе који се залажу за свој народ проглашавају 

екстремистима и шовинистима. Та пропаганда се спроводи путем 
јавних медија уз сталну подршку бројних невладиних организација 

финансираних из иностранства и из буџета Србије са око 7 милиона 
евра. Њихова делатност се спроводи преко школе, неких видова културе, 
политичке економије, савремене технологије, финансија, политике и 

јавног живота уопште. Употреба оружане силе доћи ће на крају ако сва 
ова средства не остваре зацртани циљ и пошто србске оружане снаге 
буду расформиране и сведене на безначајног чиниоца. 

Под великим притиском споља је и Србска православна црква која 
се разара изнутра уз сарадњу једног дела свештенства. Главни циљ је 

уништење Светосавља за који се посебно залаже Ватикан. Постоји и 
план разбијања СПЦ на неколико покрајинских цркава по примеру 
Македонске цркве. У плану су црногорска, босанска, хрватска и 

америчка црква. Унутар СПЦ створене су две разорне струје, 
фанариотска и унијатска. Неки епископи, синови официра Титове Удбе, 

није потребно да их именујем, зна се који су, и даље раде на примљеном 
задатку и изнутра коче сваки напредак СПЦ. Трчали су код папе Војтиле 
и клањали му се док је он упорно тражио од председника Клинтона да 

бомбардује Србију. А потом је Ватикан у окупираној Приштини почео да 
гради своју катедралу и владичански конак на простору од једног и по 
хектара. На земљишту протераних Срба и посред њива, ничу као 

печурке џамије, преко три стотине, а и католичке цркве, чак и тамо где 
нема њихових верника. 

Посебно место у арсеналу Атлантског пакта представља такозвани 
Хашки трибунал. Формирање једног међународног кривичног суда који 
ће оптужити и осуђивати све Србе који су се осмелили да бране свој 

народ у грађанском рату у Југославији, има за циљ да окарактерише све 
србске борце као ратне злочинце и да послужи као средство притиска и 
уцене. Суд је формиран резолуцијом Савета безбедности број 827 без 

икаквих овлашћења према Повељи УН. Нажалост ова резолуција је 
усвојена једногласно од стране свих чланова Савета безбедности јер су 

УН већ поодавно негирале сврху свога постојања и претвориле се у 
услужни сервис Атлантског пакта. Цео поступак Савета безбедности око 
формирања Хашког трибунала је не само бесправан него представља 

најтежу злоупотребу права. Тај акт има чисто политички карактер донет 
ради појачања пропагандног рата против Срба. Њиме је нарушен 

правни темељ УН. Тај суд је постављен и као правни заштитник 
разарања државе Југославије, давалац легитимитета сецесији и 
заштитник насилног стварања сателитских држава, што све представља 

тешко кривично дело. Из надлежности тог трибунала искључено је 
најважније кривично дело – дело против мира – како не би били 
кривично гоњени они који су највише криви за разбијање Југославије. 

Тај трибунал је увео тајне оптужнице и анонимне сведоке, а свој 
правилник о процедури и доказивању мења на своју руку скоро сваког 

месеца. Србима оптуженим пред тим трибуналом није обезбеђен ни 
минимум права предвиђених међународним пактом о грађанским и 
политичким правима. Двојица оптуженика су на крајње мистериозан 
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начин изгубили живот у затвору Хашког трибунала. У слову, духу и 
пракси, тај Трибунал потврђује да је то једна антисрбска установа а не 

некакав суд правде. Теоретску поставку овог инкримисаног трибунала 
израдила је група правника са једног католичког универзитета у Чикагу 

предвођена и финансирана од Џорџа Сороша. Неки стручњаци сматрају 
да је идеја о једном таквом суду први пут изнета у енциклици папе 
Војтиле из маја 1991. године. Оснивањем Хашког трибунала на такав 

начин, и са тим циљем, прекршене су многе норме међународног права. 
Један од далекосежних циљева Хашког трибунала је да уништи 

витештво код Срба, тако да никада више ниједан Србин не помисли да 

узме оружје у руке и да стане на бранику свог народа и своје отаџбине, 
јер је то према овом трибуналу аутоматски ратни злочин. Ми можемо 

њима признати право да они подижу оптужбе против појединих србских 
бораца, али не и право да их они суде. Свима оптуженим треба да се 
суди у Србији, пред србским судовима, а не да им суде ратни 

непријатељи. Изручење непријатељском суду бившег председника Србије 
Слободана Милошевића на Видовдан, као ратног злочинца, имало је за 

циљ да нанесе свим Србима духовни бол. Никакав ратни злочин нису 
могли да му докажу јер га није ни било. Стварни ратни злоЧинци се 
шепуре по свету и по Србији, као Солана, Весли Кларк, Олбрајт, Хол-

брук, Шредер, Блер, Ширак и други натовци. 
Ми морамо да признамо да је цео систем међународног права, 

норми и правила понашања порушен, и да је настало време владавине 

закона џунгле. То је урађено од стране западних моћника, без нас, и 
против нас. Ми сада морамо да имамо храбрости да осуђујемо зло, покор 

и неправду. Не смемо подлећи притисцима непријатељске пропаганде 
нити се плашити њихових претњи. Народ као и сваки човек мора да 
држи до свог достојанства. Јунак је сваки онај који има храбрости за 

властиту судбину. 
Стара мудрост каже: “Ако желиш мир, припреми се за рат.” С 

обзиром на целокупну ситуацију Србија мора да располаже значајном 

војном силом и да буде наоружана савременим опружјем сопствене 
производње. Та војна сила мора да буде толика да одврати сваког поте-

нционалног агресора од покушаја агресије. 
Оваква је наша стварност и односи у свету данас, много бих волео 

да је све то другачије и боље, али није нажалост, и ми морамо да сагле-

дамо стварност каква она јесте. 
 

 

  О Д Б Р А Н А 
 
  “Не предајте отечества нашега у руке иноплеменика”. 

                                               Краљ (Цар) Милутин 

 
 Свака држава на свету има данас своју одбрану. Одбрана се 

планира и ствара према потреби зависно од степена угрожености сваке 
државе, односно нације. Нико не може порећи да је србска нација данас 
најугроженија на планети. Сама та чињеница говори да се морамо 

старати о максимално могућој и адекватној одбрани. Разбијено 
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јединство србске државе и србске нације, окупација знатних делова 
србске територије од стране непријатељске силе и угроженост србског 

становништва на тим територијама, као и сталне претње од оружаних 
терористичких формација. Неуважавање и непризнавање основних 

права србског народа, ни људских ни националних, неће се изменити са 
нашим сузама, него само на основу наших одбрамбених способности. 

Србске оружане снаге нису никад биле употребљене као агресорске 

и не треба да буду  ни убудуће. Оне су увек биле употребљене у заштити 
права и правде, и тако треба да буде и убудуће. 

Србија мора, ако хоће да живи и да њена права буду поштована, 

имати такве одбрамбене снаге од којих ће да зазире сваки могући 
агресор. Зато Србија мора да се наоружа и то максимално. Да се 

темељно измени политика и однос према оружаним снагама да би се 
одбрана прилагодила ризику. Геноцидни погром на Косову и Метохији 
од прошле године био је могућ само зато што србске оружане снаге нису 

биле спремне за брзу интервенцију испред носа окупаторима. Друго је 
питање да ли оне нису биле довољно припремљене или су биле спречене 

од стране петоколонашке политичке власти. Интервенција је била 
оправдана и требала је да се деси, па ако треба да се по обављеном 
послу повуку у своје базе. Нико више не би данас уцењивао Србију са 

Косовом и са могућим новим 17. мартом. 
Правда почива на мачу и право се брани мачем. Када иза правде 

стоји мач, правда се постиже и без мача. Србски геније је у стању да 

произведе такав мач да ће он и у корицама обезбеђивати правду. Све 
друго је лаж. 

Србија може да буде у партнерству за мир, али и не мора, док 
Чланство у НАТО пакту не долази у обзир све дотле док трупе тог савеза 
врше окупацију делова Србије. То није пожељно нити морално могуће. То 

би значило да се Србија ставља на расположење агресорској и 
окупаторској сили. О уласку у тај савез може се разговарати само онда 
када земље чланице тог савеза буду признавале права србског народа, а 

то још није случај. Као прво тај савез треба да призна агресију и плати 
ратну отштету, а не да се још увек крију иза некаквих фраза о “хума-

нитарној интервенцији” и папским “милосрдним анђелима”. 
Нема већег ни пречег права од права на живот. Србски народ има 

право на живот и када му је живот угрожен, има право да се брани 

свим расположивим средствима. Као пример може да нам послужи 
Израел. 

Војни рок треба да буде за мушкарце две године и за жене годину 
дана. 
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          ПЛАНСКА  ЕКОНОМИЈА 
 
            “Indocti discant, et ament meminisse periti.” 

             Нека неуки науче, а учени се подсете. 

 

 Ако нам је потребно да правимо нову кућу или пак преуредимо 
стару потребан нам је план и програм рада. Исто је то и на нивоу 
државе која је само наша велика заједничка кућа. Планирање на нивоу 

државе је неопходно како би се сви послови водили складно према 
одређеним циљевима који се желе постићи. План има два своја вида од 

којих је први изражај заједничке воље за акцијом полазећи од дате 
ситуације да би се стигло до друге предвиђене ситуације. То је 
обележавање циљева које једна нација треба да постигне. У свом другом 

виду план обезбеђује средства потребна за постизање одређених циљева. 
План је у ствари темељ економске политике једне земље коју њена влада 
треба да спроводи. Он није нешто сасвим прецизно што води извесном 

успеху, него је то у ствари изражена воља нације која стреми обеле-
женом циљу.  

Влада Србије, било која, уколико жели добро овом народу и овој 
земљи, треба да донесе нацрт плана и да га изнесе пред јавност ради 
расправе по истом. План се доноси на основу ширег саветовања нације, 

свих слојева друштва. Економија није питање доктрине, планирање 
економије треба у првом реду да се заснива на основу унутрашњих 

прилика и да се плански утиче на њих, а затим да се све уклопи у 
окружење. Србија треба да има свој план економског, културног, 
технолошког, научног и еколошког развоја. Посебан део плана за 

уређење територије и урбане планове за сваки град и свако село. Само 
тако Србија може корачати ка једној бољој и лепшој будућности. 

Ни једна држава не сме да дозволи да изгуби контролу над својом 

економијом јер то повлачи губитак независности. Одређене гране 
привреде не смеју бити под контролом страних држављана, као што су 

природна богаства, енергетика, наменска индустрија, пошта и медији. 
Зато ће бити потребно да се преиспитају купопродајни уговори 
појединих друштвених предузећа која садашња Влада приватизује. У 

привреди се зна шта и како може да се производи и како може да се 
оствари добит. У привреди нема никаквих тајни нити мистерија које 

треба разоткривати, све зависи од начина управљања привредом и 
политичке воље шта се жели постићи. Први и основни проблем србске 
привреде данас јесте покретање производних капацитета. Прво треба 

покренути оне гране привреде које су по својој природи дереглије у 
националној економији. Иза њих се покрећу и остале привредне гране. 
Свака национална економија има своје дереглије, а неке од њих су 

једнако важеће за све економије, као на пример јавни радови и 
грађевинарство. У Србији дереглије су још аутомобилска и наменска 

индустрија. Србија не сме да дозволи да свој економски план базира на 
донацијама, кредитима и страним улагачима. Од свега тога на дужу 
стазу има више штете него користи. Србија има добре услове за развој 

пољопривреде. Са развојем пољопривредне производње треба развити и 
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прехрамбено-прерађивачку индустрију. Поред тих повољних околности 
пољопривреда не може и не треба да буде главна база србске економије, 

него то треба такође да буде и индустрија за коју постоје сви повољни 
услови. 

Ради обезбеђивања тржишта и лакше привредне сарадње са 
суседним земљама потребно је створити слободну бесцаринску зону под 
називом Хелманија по имену нашег полуострва. Слободна трговинаска 

зона Хелманија треба да обухвати поред Србије са остацима бивше Југо-
славије, осим Хрватске и Словеније, још и Бугарску, Албанију, Румунију, 
Молдавију, Украјину и Турску. Прикључење Европској Унији не долази у 

обзир у овим временима јер за тако нешто нема повољних услова и њих 
треба тек створити, а то ће да узме доста времена. Наше историјско 

наслеђе и садашњи односи са земљама Европске уније су врло сложени и 
они се не могу ускладити тако брзо. Водећа економија Европске уније, 
Немачка, је у великој кризи, а ни у Француској не цветају руже. Тиме се 

доказало да је та европска конструкција на плану економије била 
погрешна или да су разлози њеног стварања били друге а не економске 

природе. Треба да се прекину те приче о Европској унији као главном 
циљу нашег стремљења јер су то истовремено шарене лаже и тешка 
уцена Србије. Зато треба направити посебан уговор са Европском 

унијом, нешто слично као што је то учинила Норвешка. 
Градови су у свим временима били огледало друштва и сведоци 

његовог успеха или неуспеха. Село је огледало привреде сваке земље. Од 

Другог светског рата у Србији је вођена политика слабљења села и 
расељавања сеоског становништва. То је рађено из два разлога: тота-

литарна идеологија је ишла за тим да има потпуну контролу над људима 
и да би ослабила србско сеоско домаћинство које је било основна ћелија 
и стуб србског друштва и економске независности. Ишло се за тим да се 

створи што бројнији пролетаријат који је економски потпуно зависан на 
уштрб независног пољопривредног произвођача. Тако је дошло до брзог 
пораста градског становништва коме није следио план развоја градова. 

Без урбаног плана градови су се развијали на дивље. Тако смо добили 
пренасељене градове, нарочито Београд, ружне и без плана развоја. 

Грађани беже из градова кад год могу, али се враћају зато што су то 
економски и културни центри као и излози материјалног прогреса и 
технике. Многим градовима су промењена њихова историјска имена и 

надевена имена руководилаца бившег комунистичког режима. То су пре 
њих чинили и владари из династија Обреновића и Карађорђевића. То је 

једна врста светогрђа и насиља и биће потребно донети закон о враћању 
историјских имена свим градовима чија су имена промењена у последња 
два века. Србија је једна мала земља па је тим више потребно да се 

уведе ред како у погледу уређења градова и села, тако и у погледу уре-
ђења територије и распореда. Сви историјски градови у којима се налазе 
археолошки остаци треба да буду заштићени, да се у њима обаве 

археолошка истраживања и тамо где је могуће да се обнове раније 
грађевине. Градове који поседују тврђаве треба после обављених архео-

лошких истраживања обновити и уредити за специјалне намене, 
културна збивања, прославе и витешке турнире. У свим таквим 
градовима треба да се саграде и добро опреме музеји, тако да ти 
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градови буду туристичка стецишта. Посебну пажњу треба обратити 
изградњи тргова, паркова, споменика и ноћаја. У градовима са више од 

двадесет хиљада становника треба забранити улаз возилима са погоном 
на нафту или бензин. Треба донети законе о заштити културног наслеђа 

градова и забранити све грађевинске пројекте који одударају или руше 
историјски и културни амбијент града. Сви градови Србије који имају 
више од педесет хиљада становника морају бити опремљени са 

савременим здравственим, културним, научним и спортским 
установама. У градовима и посебно на селима треба оживети све врсте 
заната који ће прерастати у породична предузећа и тако отворити нова 

радна места и обогатити националну економију. Ништа не сме бити 
препуштено случају. 

Колико је нужно потребно планирање економског развоја утолико 
је потребно и планирање предузећа, јер она имају, поред економске, и 
врло важну социјалну и друштвену улогу. Интереси рада и капитала 

могу бити комплементарни, али никад идентични. Зато је потребно 
уредити односе између ова два чиниоца прецизним законима, тако да 

брига за профитом не запоставља бригу за човеком. Нама је познато да 
се сви видови односа унутар предузећа не могу прописати законом, па је 
потребно створити и једну моралну основу међусобних односа и развити 

позитивне навике. Без обзира на власништво и величину, свако 
предузеће чини једну друштвену ћелију у којој се одвија део живота 
људи. Оно је карика у ланцу друштвеног живота и има своје важно 

место у економском систему земље. Зато је потребно да се активност и 
развој предузећа одвија сагласно са општим националним планом 

развоја. Држава има обавезу да штити своја предузећа од нелојалне 
конкуренције споља, као и да спречава монопол на тржишту унутра. У 
сваком предузећу у Србији треба да постоји једна врста саборности тако 

да поред редовног старешинства постоји и учешће запослених у 
одлучивању. 

Сваки запослени има право да буде информисан о свему што се 

тиче његовог посла у предузећу. Информисање је важан друштвени 
чинилац и као такво мора бити обухваћено општим националним 

планом развоја. У деветнаестом веку када се доказала утицајна моћ 
штампе назвали су је “седмом силом”. Утицај савремених масовних 
медија је неупоредиво већи па би се с правом могло говорити не о се-

дмој него о првој сили. Главна заслуга за пораст утицаја припада 
електронским медијима. Информисање данас предодређује мишљење и 

услеђује поступање људи. Оно је средство комуникација међу људима и 
један од главних услова учешћа грађана у животу заједнице. Масовност 
средстава информисања спутава слободу мишљења и намеће ставове 

који често не одговарају ни истини ни србским интересима. Опште узе-, 
масмедији су постали данас средство за заглушивање савременог света 
и извртање истине. Информације се подешавају до те мере да постају 

дезинформације у којима царује лаж. Постоји велика потреба за тачним 
и поштеним информисањем почевши од предузећа па преко општине до 

државе, јер се то тиче животних интереса свих нас. Медији морају бити 
слободни јер без слободних медија неможе бити ни слободе грађана, а 
још мање примене демократије. Први услов за постојање слободног и 
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демократског друштва јесте постојање слободних медија. Особље које се 
бави информисањем треба да буде заштићено да би свој посао могло 

обављати савесно и поштено. 
Без стабилне и конкурентне економије нема националне 

независности. Онај који не игра своју карту мора да се помири са 
судбином да неко други игра његову карту и добија место њега. Уместо 
међународне економске кооперације у обострану корист, биће 

искоришћавање само у корист једне стране како материјалних добара 
тако и људског потенцијала. 

Економија није неко надприродно чудовиште које се отима испод 

контроле, економијом управља политика и каква је политика таква је и 
економија. А да је то тако говори нам и чињеница што историја не 

памти име ни једног економисте.  
Посебну пажњу треба посветити подизању и контроли квалитета 

производа и изради стандарда квалитета. Србија треба да има своје 

норме за квалитет свих врста производа. 
 

 

   СРБСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА 
 
            “Proditores etiam iis quos anteponunt invisi sunt.” 

            Tacitus. 

             Издајице презиру и они у чију корист то чине. 

 

 Када говоримо о интелигенцији морамо да говоримо и о елити 
нације јер је интелигенција бар једним делом и национална елита. 

Постоји велика разлика између елите и интелигенције јер елиту не чине 
само образовани и високошколовани људи, него и ствараоци у свим 
областима и високо морални људи. Они се једнако налазе у такозваним 

средњим и нижим слојевима друштва. Главна одлика елите је спре-
мност да се жртвује за више идеале нације. То су људи слободног духа и 

витешког карактера. Интелигенција треба да буде пратилац елите као 
њена проширена база. Будући да је то најобразованији слој друштва 
који је у стању да схвата и разрешава проблеме и да указује на правилан 

избор пута и опредељења. То је дужност интелигенције, а не да буде 
опседнута сама собом и сопственим правима и привилегијама. 

Интелигенција као таква треба да буде морални подстрекач и 
творац визије будућности, да предводи и показује пут. Интелигенција 
мора бити најодлучнији бранитељ и васпитач нације. Она треба да носи 

барјак нације и да под њим окупља. Пошто је најумнија мора да буде и 
најмудрија. 

Ми Срби не можемо бити задовољни са нашом интелигенцијом, 

част изузецима, али својим већим делом она се однародила и залутала. 
Србски интелектуалци су постали апатриди у сред Србије. Народ није 

имао њихову подршку нити много користи од њих, а они су били 
предодређени да га воде. Неразумевање и несхватање суштине проблема 
Србског народа код југословенством, европејством, техником и 

пропагандом збуњених интелектуалаца учинило је да су се одвојили од 
свог народа и узалуд покушавали да се уклопе у разне туђе шеме и 
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формуле. Због тога немају ма какво своје одређено мишљење него све 
проблеме на свету, а поготову политичке и националне који изискују 

квалитет карактера и одређена морална мерила, све своде на неутралне 
и на необавезне формуле које их ни са једним србским непријатељем 

неће довести у сукоб, које ништа не обавезују и које њих лично и њихове 
повластице не угрожавају. Народ такве назива “средоњама”. Таква је 
била у великој мери наша интелигенција већ у време између два светска 

рата и од тада до данас. Наши непријатељи су сматрали и отворено 
говорили да је србска интелигенција корумпирана, па да они као са 
таквом могу рачунати. Биће да су они у доброј мери у праву, иначе како 

би нам се могле десити све оне силне преваре и подвале које је 
интелигенција требала да спречи. Како је могла да се одржи она 

невероватна подвала на пољу историје и културе. Па ево и данас када је 
све откривено и познато ми имамо један део те интелигенције која 
затвара очи пред чињеницама, нојевски гура главу у песак, посипа се 

пепелом по глави и настоји да покрене точак историје уназад. Па како 
да са таквим градимо национални дух и морал, да стварамо духовно 

јединство нације и да извршимо кулктурни препород освежавајући се на 
изворима националне културе. 

Ми морамо бити врло критични према нашој интелигенцији и 

одвајати жито од кукоља. Морамо препознати ону праву интелектуалну 
елиту и са њом припремити основе будућих победа. Ми имамо бројну 
интелигенцију, али само мали део ње улази у националну елиту. Који су 

разлози тог понирања ми већ знамо и настојимо да променимо ово 
потпуно неприродно стање. Ми тежимо да створимо србску националну 

интелигенцију високих идеала која ће свеопште добро сматрати својим 
личним добром, успех нације својим успехом, и која ће бити у стању да 
води у национални, морални и културни препород. Створићемо храбре 

ведоснике без страха и мане. 
“У добру се не понеси, а у злу се не понизи” учи нас наша вера, а 

људи су данас склони да се у добру понесу и у злу понизе, па није чудо 

што међу нашим интелектуалцима има оних који би у данашњим нашим 
неприликама да се мире са судбином и да примају диктате непри-

јатеља. Слобода, бољи и достојанственији живот за Србе они смештају у 
део нада за нека далека покољења, ако их буде било. Други би пак да 
копају по србским ранама да би нашли доказе да смо ми сами за те ране 

криви и тако се неком  удворили и неког задовољили. 
За добар део порока у србској нацији данас, као што је 

неодговорност према заједници, непоштовање личности и националног 
сабрата, неуглађеност при понашању и спремност да се сабрат понизи и 
да му се подвали ради ситне материјалне добити или без ње, кривицу 

сносе у првом реду Србска православна црква и србска интелигенција. 
Посебно је болно посрнуће дела србске омладине, дрога и неморал. 
Посебна одговорност припада интелигенцији с обзиром да је у време 

комунизма пољуљан ауторитет Цркве, па је њен утицај смањен. Ту 
празнину коју Црква није била у стању да попуни требала је да попуни 

интелигенција. 
Србску интелигенцију између два Светска рата најбоље је 

приказао Рајс у поруци “Чујте Срби”. Рајс је правилно оценио да је корен 
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однарођавања наше интелигенције било слање на студије у 
иностранство. ”Укратко, враћали су се у земљу са извесним научним 

пртљагом, али је њихове природне способности наслеђене од своје лозе 
мање или више нагрдило оно лоше што су видели, а што није ублажено 

оним добрим које нису ни опазили. То је био корен деформисаности 
ваше „интелигенције‟... Себе су сматрали супериорним. Презирно су 
називали друге – оне који нису имали универзитетску диплому или неки 

сличан папир – сељацима. А себи су давали онај смешни заједнички 
назив “интелигенција”. Ти људи сиромашног духа не увиђају да се 
истинска интелигенција не стиче само студијама, па чак ни оним 

највишим. Истинска интелигенција је природни дар, а обични сељак 
може да буде сто пута интелигентнији од универзитетског професора са 

пола туцета диплома”- каже Рајс. 
 Ми и данас имамо један део такве интелигенције која верује само у 
светог Сисоја и сиса неку глобалистичку сису. Себе сматра нечијом и 

некаквом елитом, научним круговима и Богомданим представницима 
новог времена. Жучно напада све што није из њиховог тора, а нарочито 

родољубиву и праву србску интелигенцију у којој види свој антипод. 
 
 

         ЈУГОСЛАВИЈА  И ЈУГОСЛОВЕНСТВО 
 
           “Male parta, male dilabuntur”. 

          Naevius. 

             Што зло настане, на зло нестане. 

 
 Држава која је створена на србским жртвама и захваљујући 
србским победама показала се као највећа историјска грешка србског 

народа. Ми смо у тој држави и због ње доживели незапамћену трагедију, 
националну, биолошку, политичку, културну и тд. Зато се овај феномен 

који се зове Југославија мора свестрано сагледати. 
Југословенство је једна фикција наметнута Србима споља као и 

многе друге фикције на које смо ми насели због наивног идеализма и 

лоше процене политичких нужности. Југословенство је потисло код Срба 
смисао за реалност и створило једну врсту политичке шизофреније. То се 

десило баш у моменту када су Срби видели свој национални програм 
остварен; тада им политичко вођство саопштава да од сада и нису више 
Срби, него нешто друго, ново и до тада непознато и да од сада требају 

да имају нове називе, нове амблеме, заставу и пароле. Дотада су се Срби 
заклињали на своју заставу, а сада су им је одузели и дали им некакву 
нову крпу која ништа не значи. Србство је морало бити жртвовано, 

морало се претходно извршити национално самоубиство да би се ство-
рила нова народност. Људи су морали да науче којој народности 

припадају, јер они то дотада нису знали. А народност је најинтимнија и 
најсуптилнија веза људи које је човек и у сну свестан и због које живот 
даје. Сад је прокламована нова народност без корена и традиције и без 

услова просперитета. Уколико се све више увиђало да је она неприродна, 
утолико се све више форсирала. Декретирати народност је исто што и 

декретирати осећања и то значи исто што и декретирати љубав. Да ли је 
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тако нешто уопште могуће? Чим један народ изгуби везу са прошлошћу 
и традицијом, престаје бити народ. Постаје једна маса национално 

невезана, која има слободу да се опредељује тамо где нађе за сходно и 
пробитачно. 

Дучић је то овако описао: “Југославизам је идеологија без свог 
идеолога; идеал који је, као што смо видели, поникао из интриге; закон 
који је брањен безакоњем. Југославизам ће у нашој историји бити 

синоним диктатура, за које је од првог тренутка био тесно везан... 
србски народ није знао да ће у новој држави постати странцем у својој 
сопственој кући. У свом словенском и патријахалном схватању крвне и 

расне везе, он није веровао да ће се у тој кући наћи међу завереницима 
против свих његових заветних светиња, међу дојучерашњим туђим 

војницима, које је он побеђивао, да га они затим оклеветају и обешчасте 
међу европским народима у чијој је средини он дотле био и велик и 
славан.... Уопште, ни о каквим заједничким херојствима нису Хрвати 

дали да се говори широм целе њихове земље. Они су окретали чак на 
смешно србску ратничку историју, славу србске војске, која је била 

слављена као херојска и од свих непријатеља, а не само од пријатеља. Не 
признавајући да је ишта Србија допринела ослобођењу њихове земље, 
један хрватски министар, др Крајач, повикао је једном цинично у 

Скупштини, и то кратко након уједињења: „Реците нам колико кошта та 
крв коју сте пролили за Хрватску, да вам је платимо‟... Југославизам је 
био странпутица и беспуће, вратоломија и самоубиство.” 

Од припадника једне старе, славне и часне нације, давно 
формиране и која је оставила светле трагове кроз историју, постали смо 

једно месиво, некаква нова скупина која тек треба да се докаже. 
Постали смо тиква без корена и непознати никоговићи. Да би 
прихватили ову нову шимеру Срби су морали да изврше национално 

самоубиство, да се одеркну сами себе. Југословенство као такво је 
немогуће остварити и оно је дубоко неморално и засновано на превари. 
Југославизам је један од три вида славизма од којих ни један није србска 

творевина. Панславизам је руског порекла и био је претежно 
панрусизам. Крамаржев Чешки неославизам имао је за циљ окупљање 

Словена око Хабзбуршке монархије. Југославизам је дело надбискупа 
Јосипа Јураја Штросмајера. Он је имао за циљ као и неославизам 
окупљање Словена око Хабзбуршке монархије, привођење православних 

Словена под вођство католичке цркве и ширење и јачање Хрватске. 
Штросмајеров југославизам је дошао као наставак Гајевог илиризма. 

Гајев илиризам је препородио Хрвате и довео их у могућност да 
присвајају србску културу, а Штросмајеров југославизам их је требао 
довести у могућност да присвајају србске територије и да шире 

католичанство од Карловца до Владивостока. Не треба заборавити да је 
Штросмајер пореклом Немац, као и Гај, и да је био капелан двора у Бечу 
пре доласка за бискупа у Ђакову. То је католичка епископија која је у 

средњем веку била задужена за Босну па је и Штросмајер овој земљи 
поклањао највећу пажњу са жељом да покатоличи муслимане и 

поунијати православце. Хрвати нису никада много марили ни за један 
славизам нити су се много осећали Словенима, за њих је католичка 
црква била све и свја. Па и код свих католичких Словена славизам је био 
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на другом месту после католицизма. Југославизам је изгледао као неки 
парадокс, омча за наивне Србе, после страшних прогона у Хрватској и 

Славонији нарочито у време Марије Терезије. Срби који нису прихватали 
да пређу на католичанство или унијатство скапавали су под тортурама и 

у тамницама уколико нису успели да се иселе. Никакве сарадње ни 
симпатије између Срба и Хрвата није било. То су била два потпуно 
супротна света. Када је 1914. објављен рат Србији Загреб је то сматрао 

светим ратом за католичанство против православља и радовао се што ће 
смаком Србије Хрватска моћи да се прошири на србске територије. 
Хрватске регименте су биле најогорченији аустријски војници на Дрини 

и починиле су страшне злочине у Мачви. Хрвати нису ушли у 
Југославију да би у њој уградили себе и њу изграђивали, да би са Србима 

сарађивали, него су ушли да би ту нову државу разграђивали и у њој 
Србима о глави радили. Да би кочили сваки напредак, Србе оговарали и 
компромитовали, да би на крају из ње изишли ојачани, а Срби 

ослабљени. Главни саветник, водитељ и ослонац целокупне политике 
Хрвата је Римска црква која није никад прихватила Југославију 

друкчије него као нужно зло које треба да траје привремено и које треба 
разбити када се прва прилика за то укаже. Кроз шему Југославије и 
југословенства требало је ојачати католицизам и ослабити православље 

на њеном простору. Сетимо се само борбе око конкордата којим је 
требало обезбедити католицима привилеговани положај и виша права у 
тој држави. Преко Хрвата требало је Србе држати подаље од осталог 

православног света и тако изоловане их сламати и уништавати. Видели 
смо на крају како су бедно завршили Југославија и југословенство, на 

нашу штету наравно, јер друкчије није ни могло бити. 
Када је 1941. године дошло до слома те наказне државе Срби су 

ваљда хтели да остану Југословени, али су их Хрвати, Немци, Италијани 

и Мађари, сви католици, вратили на оно што јесу – Срби. Сви су их 
убијали не као Југословене него као Србе. Можда је то била и Божија 
казна зато што смо напустили своје име и своју државу Србију када је 

она била на врхунцу части и славе. 
Заслуга је Југославије што је у време Другог светског рата убијено 

један и по милион Срба, а свих осталих народа у Југославији око двеста 
хиљада. Када је после ампутирања србске нације извршен попис 
становништва 1948. године, Срба је било мање за целих два и по мили-

она. Из чега произлази да је Југославија за само две деценије свог 
постојања прогутала два и по милиона Срба. Ако се том броју дода и 

потомство које су требале жртве да имају онда се ради о неких пет 
милиона србских жртава. Ово је чиста математика сведена на минимум. 

Да није било Југославије никада и нико не би Србима наметнуо 

комунизам под којим је био загарантован просперитет свих народа осим 
Србима, сви су се множили и ширили на нашу штету. Данас се на 
србским домовима и на србским згариштима шире с једне стране Арба-

наси, а са друге Хрвати. Да би понижење било потпуно ми смо у другој 
Југославији морали да третирамо наше највеће крвнике као да се ни-

шта није десило, као да су они просто били у праву што су извршили 
геноцид над нама. 
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Када су у време Првог светског рата непријатељи водили Србе на 
вешала по Босни, Херцеговини, Срему и Боки итд., сви су под вешалима 

клицали “Живела Србија”, а за Југославију није нико ни знао. Сви наши 
ратови за ослобођење и уједињење вођени су под паролом “За крст часни 

и слободу златну”, где се увек мислило на православни часни крст, а не 
онај крвави латински. А на коју слободу су се позивали, сигурно не на 
ону лажну комунистичку коју су нам Хрвати наметнули. 

У Југославији ми смо умрли као народ, мртви смо за цео свет. 
Нигде нема нашег имена ни помена, у дневној штампи, медијима, на 
спортским теренима или политичким публикацијама. Ми смо свуда 

некакви неодређени “Југословени”. Само онда када нас сатанизују сете 
се нашег правог имена, то је када нас представљају као некакво зло 

племе југословенско. 
Хрвати су отворено признали да су пришли Србији 1918. године 

само зато што су били у побеђеном табору, а Србија у победничком. Нису 

ли још тада говорили: “Идемо са Србијом да узјашемо победничког ата, а 
када сјашемо са њега биће рага.” Трумбић и Мештровић су настојали да 

дође до уједињења да би тако спречили да Срби заузму пределе које они 
прижељкују за себе. То се посебно односило на Лондонски уговор чије 
спровођење су Хрвати желели да спрече. Трумбићев блиски сарадник 

Влахо Раић пише: “Трумбић је истицао да је сматрао мање опасним за 
будућност Хрватске Пашићеве великосрбске концепције него проведбу 
Лондонског пакта и скопчано с тим комадање Хрватске.” Према том 

уговору Хрватска не би могла задржати србске историјске и етничке 
земље. Други разлог је овај, опет према Трумбићу: “Што се увелико, као 

реакција против србског напредовања, по први пут након столећа, од 
политички и управно раштрканих делова хрватског народа, поставила 
чврста основа за унутрашњу кохезију Хрвата и тиме утро пут стварању 

хрватске нације, са јединственим народним програмом.” Дакле, 
хрватска нација је формирана тек у Југославији и то на основу мржње 
према Србима. Заиста чудно, али истинито. 

Хрвати су убијали Србе у Другом светском рату и зато што су 
рачунали да неће бити кажњени, да ће их Југославија поново спасити од 

заслужене казне као што их је спасила од казне за злочине почињене у 
Првом светском рату. Пошто није било србске државе која би бранила 
србске интересе и уложила протест или жалбу код надлежних 

међународних фактора. Све се на крају свело на то да Југословени 
убијају Југословене. Сваки народ формира своју државу да буде 

инструмент за извршење његове воље и да га заштити. А ми смо 
формирали државу да би нас наши непријатељи кроз њу кињили и 
уништавали. Држава као таква почива на праву и сили. Ко поштује 

право он има заштиту државе. Онај ко не поштује право осети силу 
државе. 
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         П Р О С В Е Т А 
 
 “Quod mecum ignorat, sibi vult scire videri.”  

                                                                          Horatius 

    Што он не зна, као ни ја, хоће да изгледа да он зна. 

 

 Образовање се не стиче данас само у школи него и преко медија: 
штампе, радија, телевизије и интернета. Образовање треба да буде у 

првом реду оспособљавање омаладине и одраслих да анализирају и 
разврставају све оно што им долази са медија. Просвета је раније била 
само преносни ланац достигнутог нивоа знања. Данас мора да буде 

стално преиспитивање од науке до начина мишљења. Кроз просвету 
генерације требају да стекну стручна и општа знања, а знање не сме да 

буде подређено идеологији. Свака особа треба да се изгради као 
свестрано образована личност са позитивном улогом у заједници 
живота. Образовање је припрема јединки за заједнички живот која 

треба да стави на општу употребу стечена знања. Припрема грађанина 
да буде у стању да разуме и прихвати ближњег. 

Просвета не сме да оставља Србе у недоумици како по питању њих 

самих тако и по питању света у коме живимо. Образовање особе 
подразумева оваплоћење општим знањем и увежбавањем критичког 

расуђивања савремене стварности. Стручно образовање треба да оспо-
соби особу за вршење стручних делатности и да би било потпуно није 
довољно да буде само интелектуално, то јест теоретско, него треба да 

буде и практично. Има особа које су више надарене за интелектуални 
рад као и оних које су више надарене за практични рад. Целокупно 
наше школство треба да се реформише и да се створе услови 

образовања не само у одређеном животном раздобљу него и 
перманентно, јер у истину нема старосне границе за образовање. 

Напротив постоји стална потреба усавршавања и стицања знања. 
Системом перманентног школства стварају се услови за мање даровите 
особе да надокнаде заостатак за даровитим. То значи изједначење 

шанси и примену идеја демократије. Без обзира да ли се ради о 
припреми за умни или интелектуални рад специјализација не може да 

почне пре завршетка општег образовања. Треба прво образовати људе  
да би се припремили за грађанске услове живота па тек онда 
припремити личност за активно стручно занимање. 

Није пожељно да се ученици затварају у неке друштвене 
категорије, образовање има за циљ да припреми људе за одрасли живот 
без обзира да ли ће се бавити интелектуалним или физичким радом, 

свака личност треба да буде оспособљена да се уклопи у друштво у коме 
живи. Стручно образовање се понекад стиче и на лицу места, праксом, и 

то није лош метод. Сада је у моди копирање америчког система 
образовања и при томе се преносе његови недостаци и грешке, али не и 
његове вредности. Не постоји један универзални систем образовања који 

би свака земља могла да примени, пошто свака земља има своје посебне 
потребе које образовање треба да испуни. 
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Сасвим је нормално и потребно да се једним ширим испитом 
потврди крај школства па било то средњег или вишег. Увести државне 

испите за лекаре и тестове приликом пријема на одређена радна места. 
Организовати честе семинаре и конгресе. Увести обавезне тестове из 

психологије за све професије у којима се ради и одлучује са другим 
лицима, као што је случај са лекарима, наставним особљем, политичари-
ма  итд. Потребно је обезбедити мензе и одговарајуће библиотеке на 

свим факултетима и средњим школама. Обезбедити смештај и по-
властице свим студентима који то затраже. Није нормално да једна 
диплома обезбеђује посебне привилегије кроз цео живот ономе ко је 

поседује наспрам оних који је немају. Још је мање пожељно да се 
одређује судбина људи према социјалном пореклу и да образовање буде 

доступно само богатом слоју становништва. Бесплатно школовање за 
сирочад и све оне који се обавежу да после школовања не напусте 
Србију. Утврдити износ отштете за све грађане Србије који после 

завршеног школовања одлазе у иностранство. 
Потребно је извршити темељну реформу нашег школства, нашег 

система образовања, да би оно стварало комплетне личности оспосо-
бљене за свој позив и за добробит нашег народа. Нама су потребне 
личности васпитане у родољубивом духу, културом оплемењеног 

национализма, хуманог и отвореног национализма који је предворје 
европејства и космополитизма. Али таквог европејства и космопо-
литизма у коме Срби не би били понижени и потиснути, него 

равноправни чланови људске заједнице. Наше савремено школство је 
већ одавно отуђено од правих циљева, а школски програми оптерећени 

заблудама и фалсификатима нарочито у друштвеним наукама. Отуда 
толика отуђеност од националних идеала и неразумевања националног 
интереса код једног дела становништва. Све је то кроз школске 

програме свесно и плански рађено да би се цела србска нација нашла 
збуњена и помућених видика. Школа треба да постигне код младих 
нараштаја приврженост и љубав према нацији, а не да их одстрањује. 

Треба увести катедре за србистику на свим универзитетима и издвојити 
националну историју као посебни предмет. Избацити из свих школских 

програма сувишне и непотребне теме, а обавезно учење страних језика 
свести само на два: енглески и руски. Омогућити студентима да се 
активно баве научним и тематским радовима. Наше школство треба да 

производи стручне кадрове потребне Србији а не за туђе потребе, за 
потребе страног тржишта рада. Шта се може очекивати од младе 

генерације која је оптерећена бригом где ће наћи у иностранству посао 
после завршене школе? Србија има могућности да запосли све своје 
становнике, а што то није случај криви су носиоци власти. 
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          СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ 
                        
          “Србској капи свуд име погибе.”  

     Његош. 

 
 Не може бити никакве озбиљне политике нити неког националног 
програма за једну земљу чије се становништво сведе на старце и на 

мали број становника. Када је друштво у кризи и породица је у кризи и 
обратно. Породица је основна ћелија друштва, заправо она је друштво у 

малом, пошто је чине чланови различитог пола и узраста. Они обављају 
различите послове потребне за одржавање породице. Чланови породице 
стоје у различитим међусобним везама и сваки од њих настоји да 

докаже своју личност у кругу заједнице. Држава треба да има посебне 
програме за помоћ србској породици, посебно интелектуалној елити. 

Не постоји и не може да постоји једна општа важећа шема за 
породицу, па исто тако ни за друштво. Грађанима једне епохе и за сваку 
земљу посебно припада право да у својој земљи изграде друштво које им 

најбоље одговара према њиховим могућностима и потребама. Нема 
стварне солидарности унутар једног друштва тамо где постоји осећај 
неправде. Апсолутна једнакост не може постојати ни у којем друштву. 

Друштво треба да настоји да исправља неправду уместо да је ствара. 
Први и најважнији закон србског друштва јесте биолошка обнова од које 

све друго зависи. Обнова улоге породице као основне ћелије друштва и 
враћање на снагу испробаних традиционалних вредности мора бити 
испуњено. Ми имамо данас у Србији оно што се назива “белом кугом”. 

Такве и сличне проблеме имали су и неки други народи па су их решили 
и од те болести се успешно излечили. Ми можемо да се поучимо на 
њиховим примерима. На првом месту треба донети неколико закона 

који ће да до максимума заштите мајку и дете. Треба такође наћи 
законска и друштвена решења за неудате мајке и смањити број 

побачаја. Нужно је унапредити гинеколошко акушерске клинике, 
поспешити одржавање трудноће уз законске регулативе које обезбеђују 
неудате мајке као и стављање под контролу абортуса. 

Треба створити план повратка одређеног броја Срба из расељења у 
коме живи трећина србског становништва. Организовати повезивање 

свих Срба света путем једне културне мреже са центром у Србији. То је 
већ започето кроз завод за србистику Сардонија. Да би се обезбедила 
будућност Србије потребно је изменити нека наметнута схватања о 

политици и друштву. Полазиште нових схватања произлази из реха-
билитације обичних истина. Национални идеал треба да се уздигне 
изнад себичности, похлепе и неодговорности. Изгубљени у вртлогу 

негативних догађаја и обесхрабљени, а истовремено бунтовни и 
несхваћени, Срби се осећају напуштеним од стране свих пријатеља па 

чак и од свог политичког вођства. Међусобно су нетрпељиви и губе 
финоћу у опхођењу једни са другима, а понекад губе и критички дух. 
Морално су изоловани једни од других иако живе нагомилани у бројним 

стамбеним блоковима и анархистично изграђеним насељима. 
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Више од пола века у Југославији је вођена политика расељавања 
Србије и разбијања србске нације и породице. Последице такве полити-

ке су врло озбиљне и зато је потребно изменити све чиниоце који су 
омогућавали такву политику и извршити једну врсту акције која би 

личила на тиху револуцију. На првом месту треба учинити крај 
пасивности грађана према негативним појавама и увести у навику једну 
врсту националне будности. Стање духа у једном народу је пресудно, јер 

оно може да од једног малог и сиромашног народа учини главног 
историјског чиниоца и неодољивог освајача великих царевина. 
Малодушност може да сруши сваку царевину без обзира на њену укупну 

снагу и оружану силу. 
Мора се водити рачуна и о размештају србског и несрбског 

становништва у Србији. Уз пуна права и уважење свих грађана Србије, 
несрбско становништво треба навикавати да живи заједно са Србима, а 
не да се луче и живе изоловано. Не сме се дозволити да се стварају 

подручја са којих ће Срби бити истискивани а националне мањине 
фаворизоване на штету Срба. Потребно је, ради боље контроле србског 

становништва, увести националне личне карте као допунски документ 
поред грађанске личне карте. Демократија, права човека и права 
народа, не могу се остваривати једносмерно, него мора да постоји 

једнакост права.  
 
 

       УСТАВ И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ 
 
 “Cedant arma togae, concedat laurea linguae”.  

                                                          Cicero 

   Нека устукне оружје тоги, одликовања речитости. 

 
 Сваки народ је стварао своје државне установе према својим 

схватањима и потребама. Аристотел је рекао: “Најбоље уставно уређење 
је оно са којим је држава најсрећнија.” Једно је извесно, да у сваком 
организованом друштву треба да постоји одређена власт која омогућава 

ред и безбедност члановима заједнице. Први архитип власти који се 
појавио јесте први човек заједнице, без обзира како се титулисао: кнез, 

жупан, краљ или цар. Титула је била у некој сразмери са величином 
заједнице и већ устаљеним обичајима. То је био монархистички систем 
па било да је тај монарх дошао до свога положаја наследним путем или 

изборним путем. Зато су постојале две врсте монархије, изборна и 
наследна. Други архитип власти је изабрана личност на одређено време, 
то је република. 

Добре и лоше особине сваке од ових установа могу се расправљати 
у недоглед, али једно је сигурно да сви носиоци власти морају некоме да 

полажу рачуне за оно што раде у односу и у име народа. У противном 
може се десити и дешава се да се носиоци власти толико осиле да више 
не хаје ни за какве моралне и позитивне законе нити за вољу народа. 

Срби су народ са врло дугом и богатом историјом која садржи 
велико искуство у организацији власти и државе. Срби имају своје 

традиционално схватање о носиоцима власти и какви они требају да 
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буду. Никад у својој дугој историји нису прихватили да им на челу 
државе буде неки странац, човек који није срођен са србским 

схватањима морала и дужности, начину владања и одговорности према 
нацији. Само једном смо имали странца на челу државе, то је када су 

нам стране силе силом оружја наметнуле Валтера Вајса за диктатора. 
Наравно да то није био наш избор и сви видимо какве је кобне 
последице оставила његова владавина. Ни код једног другог народа 

улога владара није тако изразита као код Срба, владар мора да буде 
домаћин куће која се зове Србија. Зато је код нас увек на челу државе 
стајао монарх - домаћин и због тога су све својствено србске политичке 

установе у принципу монархистичке. Несрећа је у томе што су 
републику Србима наметнули странци, боље речено један сурогат 

републике под комунистичком диктатуром. Први Србин председник 
републике кога је народ изабрао био је Слободан Милошевић, човек који 
је потом издао србске националне интерерсе. Код нас Срба је 

републиканско искуство било кобно, али то не значи да је република као 
установа кобна. 

Из концепције схватања улоге домаћина нације настала је 
традиција да се монарх бира из редова народа. Све србске династије 
настале су на тај начин. Србско схватање улоге владара је широко 

демократско, Срби хоће вожда, али не диктатора. Посебно смо осетљиви 
на правду која код Срба носи у себи идеју једног вишег реда у друштву. 
Отуда изрека: “Правда држи земљу и градове.” Правда је дика народа па 

отуда име Дика за богињу правде. Пошто правду деле, односно законе 
спроводе, обични људи, није пожељно да они мисле да располажу апсо-

лутном правдом. Они су само извршиоци једне улоге у друштву. Зато 
примена закона, тојест улога правосуђа, треба да буде јасна, стручна и 
брза. 

Србија треба да изгради своје државне установе према својим 
схватањима и потребама, а не према неким диктатима споља. Узгред 
можемо рећи да нема државе на свету која је толико изложена разним 

притисцима споља као што је Србија. Можемо исто тако рећи да нема 
народа на свету који има толико непријатеља као што их ми имамо. Зато 

Устав Србије мора да води рачуна о свим тим чињеницама. Баш због 
таквих околности потребно је да се Уставом одреди поред законодавне, 
извршне и судске власти још један нови вид власти, а то је контролна 

или надзорна власт. Устав као темељни правни акт државе мора бити 
јасан, недвосмислен и што је могуће краћи и прецизнији. Нови Устав 

Србије треба да се темељи на Законоправилу Светог Саве. Тај документ 
мора да буде неприкосновен правни акт који морају сви да поштују, од 
првог државника до последњег најамног радника. 

Центар србске демократске власти треба да представља Сабор који 
је дводомно тело и у себи обједињује Скупштину и Сенат. Извршни 
орган Скупштине је влада, а извршни орган Сената је председник или 

монарх. Врховни суд је независан орган и надлежан за све установе у 
држави. Треба да постоји и надзорни орган – Државни савет који нема 

извршну власт, али располаже са правом вета над радом свих држа-
вних органа укључујући председника или монарха. Што значи да 
Државни савет може да спречи извршење сваке одлуке, без обзира који 
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је државни орган у питању, ако налази да та одлука није у складу са 
националним интересима. За последице вета Државног савета надле-

жан је Врховни суд. 
Да би се извршна власт и контрола исте приближила народу и 

постигла већа брига о свим крајевима Србије потребно је спровести 
реорганизацију територијалне власти и основати дванаест области у 
Србији и две у Црној Гори. 

 Правна држава је политичка заједница у чијим установама влада 
закон, правда и једнакост пред законом. Такву државу грађани дожи-
вљавају као нормативу заједништва, као скуп норми које грађани 

подржавају ради остварења властитих интереса. А потом као скуп 
норми које обавезују грађане да се придржавају нормативних 

докумената како би омогућили нормално функционисање државе. 
Србија је била правна држава још у 14. веку када је цар Душан уз свој 
Законик прикључио и упуство о примени истог: “Ако ја што наредим 

што није у складу са овим Законом, нека судије суде по закону, а не 
према мом наређењу.” Србија је тада постала прва правна држава у 

Европи и у свету. Без правне државе нема демократије, нема слободе, 
нема заштите права грађана. 
 

 

         Е В Р О П А 
 
           “Vos vestros servate, meos mihi linquite mores”. 

       Petrarca. 

             Гледајте ви своја посла, а препустите мени моја. 

 
 Европа је име нашег континента који се простире од Атланског 

океана до Урала и од Пелага до северног пола. Име је добила по Европу 
Карановићу, брату краља Пердике I који је био оснивач и први краљ 

Македоније 713/700. – 665. година с.е. Европ је владао на простору 
северно од поседа његовог брата Пердике што географски одговара 
данашњој јужној Србији и по њему је тај предео добио име Европа. Име 

Европа се постепено ширило све док није постало име континента. 
Србија се налази у средишту овог континента, а као што смо видели из 

напред изложеног и само име Европе је србског порекла и настало у 
Србији. Дакле – Европа је рођена у Србији. 

Народи западне Европе су се ујединили у једну економску и 

политичку унију коју називају Европом. Та Унија жели да се прошири 
над целим европским континентом заговарајући уједињење европских 
држава. На први поглед могла би то бити привлачна идеја где се Европа 

као целина и уједињена појављује као једна нова стварност која пружа 
својим члановима, европским нацијама, могућност нових односа и без-

беднију будућност. 
Да би тај подухват успео, односно да би имао смисла, нова 

заједница мора да испуни неколико незаобилазних услова. Први услов је 

да се све чланице, све европске нације, третирају подједнако, што значи 
– једнакост права. Други услов је да подједнако поштују верска и 

културна наслеђа свих европских народа. Што значи да та европска 
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заједница треба да поштује савремене нације и да не ради на њиховом 
разарању и стварању некакве европске наднације. Закони живота су 

различити за сваки народ. Уништавање нација и стварање неког 
интернационалног друштва је веома опасан процес, веома компликован, 

у суштини веома неморалан и до краја никад изводљив. Трећи услов је 
тај што један тако велики подухват мора, ако хоће да успе, да у себи 
носи један виши идеал заснован на здравом моралу и хришћанској 

етици. Сви европски народи су углавном хришћани. Уколико би се ту 
нашли неки који то нису, примена хришћанске етике не би им могла 
шкодити. 

Као логичан след долази питање колико је и који од ова три 
незаобилазна услова испуњен у Европској унији? Одговор је врло кратак 

и поразан, нажалост није ни један. Неке од чланица Уније су стекле 
посебне позиције и са својим добро укорењеним националистичким амб-
ицијама, са старим империјалистичким склоностима, рачунају да ће они 

у савременој интернационалистичкој мешавини неминовно боље проћи 
него други који немају њихово искуство и њихов инстиктивни и снажни 

шовинизам. Они проповедају европеизам јер желе да њихове нације 
буду на врху пирамиде, да владају и господаре. 

Ми Срби гледамо најпре какав је њихов однос према нама, као 

могућим партнерима и члановима те заједнице, и видимо да је то онај 
стари и да нема виднијих промена. Не може се ићи новим путем а 
служити се старим методама, проповедати нови дух а служити се старим 

империјалистичким духом. Поред тога западна Европа је изневерила 
хришћански морал и створила нека хуманистичка начела у која је 

завила своју вољу за доминацијом. Због тога су је још Ава Јустин, 
Достојевски и Толстој оштро критиковали. Не треба изједначавати 
хуманизам са хуманошћу, то није исто. Ава је указивао на хуманизам 

као главни грех западњачке културе из које проистиче зло. Западњачки 
хуманизам довео је до индивидуализма који лако прелази у егоизам и 
води ка склоности ниским материјалним поривима који се покривају 

идејама демократије и права човека. Данас је јасно да су приче о 
демократији и правима човека празне приче, празнословље, којима се 

прикривају зле намере према неком. Владавина мултинационалних 
компанија и банака које су наметнуле култ профита додатно су отежале 
већ и онако лоше стање. 

Главно питање је за нас где је место Србије у тој и таквој европској 
заједници? Разбијање Југославије и изазивање грађанског рата у њој је 

заслуга Европске Уније. А та Југославија је била Европа у малом, нешто 
што Европа треба тек да постигне – “јединство у многострукости”. 
Југославија је разбијена да би се оштетио један од њених народа – Срби. 

А у тој Југославији сви су имали више права и утицаја од Срба, заправо 
Срби су били другоразредни народ у Југославији. Први отворени потез у 
разбијању Југославије потекао је од Немачке, првих дана јула 1991. 

године, захтевом да се признају сесеционистичке државе Хрватска и 
Словенија. Балкан је као некад раније приказан као “буре барута”, а 

Срби као реметилачки чинилац. Југославија је сматрана као “вештачка 
творевина, један несрећан историјски експеримент осуђен на изуми-
рање”. Декларацијом Европске Уније од 6. 8. 1991. унутрашње 
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административне границе које су комунисти арбитражно успоставили у 
Југославији проглашене су за предмет ултимативне заштите. Затим је 

уследео конкурс за проглашавање независности појединих република 
који је требало да се заврши до 23. 12. 1991. године. 

Према Србима је испољена, од стране западноевропских народа, 
невероватна патолошка мржња. Нема ништа горе од људи испуњених 
мржњом, таквима није могуће објаснити ни најпростије и најобичније 

ствари, јер они ни математичку истину не прихватају. Мржња је 
страховит експлозив и ко ради са њом ради са опаснијим и страшнијим 
средством од сваке хемије. И поред најбоље воље, под условом да она 

постоји, нема могућности да се успоставе нормални односи између Срба 
и Европске Уније од сада за педесет година. Да је Европска унија имала 

у виду да ће једног дана у скорој будућности имати Србију као 
равноправног члана њене заједнице не би никада чинила оно што је 
чинила. То је та Европа која режира гнусне злочине да би за исте 

оптужила Србе, злочини као што су улица Васе Мискина и Маркале у 
Сарајеву, село Рачак на Косову и Метохији, Сребреница. То је та Европа 

која са посебном насладом убија дванаест србских беба у породилишту у 
Бањалуци 1992. године, која прикрива и прећуткује постојање 
крематоријума у селу Клечка где је на десетине Срба послато у смрт 

заједно са малом децом. То је та Европа која одобрава усташке злочине у 
“Бљеску” и “Олуји” маја и августа 1995. године и прогон више од пола 
милиона Срба са својих вековних огњишта у такозваној Републици 

Хрватској. То је та Европа која у два маха учествује у агресији на Србе 
са употребом нуклеарне муниције у Републици Србској и Србији и Црној 

Гори. То је та Европа која хапси, пребија и убија србске патриоте: 
ђенерала Ђукића, Докмановића, Ковачевића, Дрљачу, Вучковиће, 
Стевана Тодоровића, ђенерала Крстића и друге. То је та Европа која 

сада жури да искористи моменат наше немоћи и да нам за трајно 
исчупа срце Србије – Косово и Метохију уводећи их у Европску унију као 
некакав “европски дистрикт”. Што значи да чланство Србије у Унији 

није предвиђано, уосталом то је већ јавно речено изјавом Самјуела 
Хантингтона која гласи: “Морамо да схватимо да се Европа завршава 

тамо где почиње православни и муслимански свет.” И Жан-Батиста 
Диросел је ставио источне границе Европске Уније тамо где су биле 
границе Каролиншког царства. И поврх свега та Европска Унија је 

покушала да снагом оружја уништи србску државу и да Србију претвори 
у колонију и као последица тога је садашња окупација дела србске 

територије. Тиме је постало јасно да не постоји само једна Европа, осим 
у географском смислу, него да постоје две Европе сасвим различите и у 
крајњој линији неспојиве. А то су католичка Европа и православна 

Европа. Грке не треба рачунати ни у шта, Латини су у праву када кажу 
“грчка вера није вера”. Бугари и Румуни ће ускоро видети која је цена 
уласка у Европску унију. Као прву меру подчињавања прихватили су 

папски календар, а мораће и унију са папом. Заборавили су да су све 
православне цркве на свеправославном сабору прихватиле Милан-

ковићев календар. 
Они који данас у Србији говоре да хоће да иду у Европу и да је 

најбоље за Србију да уђе у ту и такву Европу, не водећи рачуна о 
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стварности и свим овим чињеницама, или не знају шта говоре или су 
злонамерни циници. То важи за оне који су обавештени, али има и оних 

који нису довољно обавештени и које је заглушила нечија проевропска 
пропаганда за нечије и нама туђе интересе. То су глупе приче, како 

Србија треба да иде у Европу када се налази у самом њеном центру, као 
да Србија није ту где јесте него негде другде. Ако се пак то подразумева 
да уђе у Европску Унију онда су ти људи просто злонамерни. Нити је 

Србија спремна да уђе у то друштво нити је то друштво спремно да је 
прими као равноправног члана. Не ради се само о економији него много 
више о политици, вери и култури. Као први услов који Србија мора да 

постави јесте право на национално уједињење, уједињење србског 
народа и србских земаља. Када би овако раскомадана Србија ушла у ту 

Унију то би значило да никада више не би могла да уједини свој народ и 
своје земље. То би значило ударање глоговог колца у срце србске нације. 
Све јасније се говори, од стране званичних представника Европске 

Уније, о посебној држави европској чланици Босни и Херцеговини, 
Македонији, Црној Гори и о Косову као држави чланици или европском 

дистрикту. Други је услов признавање права Србима на своју веру и 
своју националну културу. Отворено се ради на наметању уније са папом 
Србима и у ту сврху је створена једна проунијатска струја у редовима 

Србске православне цркве. У Црној Гори постоји одвојена проунијатска 
црква. Наши европејци нам говоре како не можемо са ћирилицом у 
Европу, што значи да не можемо са србским писмом па онда ни са 

језиком, ознаке на производима за Србе биће исписане “хрватским” 
језиком, ни на једном европском.  

 
 

      Г Л О Б А Л И З А Ц И Ј А 
 

“Ne acerbatur gens Serbica!” 

        A. Leist. 

          Не загорчавати србски народ! 

 
 Око пола века САД и СССР су били противници и савезници 
уједно, и удружено доминирали су остатком света. Око те две велике 

силе груписала су се два војнополитичка блока, Атлантски пакт и 
Варшавски пакт. Равнотежа заснована на страху од нуклеарног оружја 

онемогућавала је избијање новог глобалног светског рата. Сукоб између 
ова два блока познат под именом хладни рат био је пре свега 
идеолошки. У једном таквом сукобу Америка је морала победити, јер је 

то победа какве такве слободе над неслободом, какве такве демократије 
над недемократијом, каквих таквих права човека над неправдом итд. 
Америка је коначно и победила, али та победа је била углавном 

идеолошка, што значи танка и непотпуна. Победа није постигнута над 
целим комунистичким блоком, остала је недодирнута многољудна Кина и 

њени сателити. Па и таква половична победа је ипак победа и она је 
дала земљама Атлантског пакта невероватно уображење и почеле су да 
се понашају као да је остатак света на њиховом длану. Најгоре од свих 

комунистичких земаља је прошла Југославија, која је уништена, иако 
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није била чланица Варшавског пакта. За све горке пилуле што су морали 
да гутају пред некада моћним СССР-ом атлантисти су се светили над 

недужним жртвама. 
Америка као водећа земља Атлантског пакта иступа сада као 

једини и свеопшти домининатор планете Земље. Априори, на први 
поглед нико ни не би имао ништа против тога када би Америка у пракси 
заступала све оне идеале, правила понашања и принципе које је у 

теорији заступала у време хладног рата. То би значило да је она сада као 
једина суперсила предводник слободе, демократије, прогреса, правде, 
културе и цивилизације. Као таква свуда би у свету била радо примљена 

и из тога би за себе извукла врло високу добит. Зашто то сада није тако 
није крив остатак света него сама Америка, јер је она у пракси 

изневерила све те узвишене идеале и принципе, заправо изневерила 
саму себе. Уместо да води свет снагом права и морала она је одлучила да 
води свет путем страха и терора. У употреби су дупли стандарди као 

правило понашања и различити приступи истим појавама. На једној 
страни Америка се изјашњава против терориста и тероризма и води 

ратове против њих, а на другој страни помаже терористе и тероризам, 
предводи их и води ратове за њих. Тој и таквој Америци нико не верује, 
нити у њу верује, јер је она одлучила да је свет не цени и не воли него 

само да се од ње боји. Ми Срби имамо дефиницију за такав наступ: 
“Коме закон у топузу лежи, трагови му смрде нечовештвом”. 

Америчка стратегија доминације светом изгледа као промашај, 

што ће се на дужу стазу и показати, поготову што она није стварно 
потпуни доминатор света. Прво, Русија је преживела кризу, сада се 

нагло опоравља са јасним предзнацима да хоће поново да буде 
суперсила. Друго, Кина се брзо развија и најављује своју вољу да и она 
буде суперсила. Треће, Европска унија отворено тежи да се ослободи 

доминације Америке и да јој се супроставља. 
Свој начин доминације светом Америка је назвала глобализацијом 

и сада се под тим именом подразумева амерички начин решавања 

светских проблема и поменути начин мишљења и поступања. Све се 
своди на завођење неограничене власти над људима и народима. Под 

глобализацијом човек бива све мањи, а неслободе и тираније све веће. 
Постојање једне светске власти засноване на сили и терору значи 
стварање највеће неправде, насиља и неслободе. Свака власт 

корумпира, а апсолутна власт корумпира апсолутно. Шта би тек значило 
да светску власт држи једна безобзирна група људи који би вршљали по 

свету без икакве одговорности ни пред ким. Глобализација има и своје 
прецизно име – Нови светски поредак. То нас много подсећа на 
Хитлеров “нови поредак” и “Нову Европу”. И заиста он се показује као 

неототалитаризам који прети да се претвори у планетарни тероризам. 
Сетимо се само Рачка и генерала Вокера. Нови светски поредак се 
представио Србима као једна идеологија заснована на србофобији, 

најцрњи и најпримитивнији расизам дефинисан из пера и речи Антони 
Луиса, Данијела Голхагена, Дејвида Гомперта, Мадлен Олбрајт и Ричарда 

Холбрука. Нови светски поредак наступа према нама у савезу са нашим 
вековним непријатељима, Немачком, која користи прилику да се свети 
Србима због отпора њеним хегемонистичким плановима, и папским 
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Римом који скоро хиљаду година води геноцидни верски рат против нас 
православних Срба. Лишен моралне снаге, усредсређен на доминацију и 

контролу простора, Нови светски поредак се брзо претвара у свеопштег 
пљачкаша. У игру су до максимума укључени медији и новац. Медији за 

час оцрне невине људе и народе, а представе као анђеле чуваре 
узвишених људских идеала најодвратније насилнике и криминалце. 
Како се то ради показао нам је СНН. 

Постојање идеала у људима чини их племенитим и културним и 
као такви постају оличење вредности. Ако се у њима уништи и разори 
узајамно поштовање, идеализам и љубав, а место њих развију цинизам, 

презир, мржња, онда ће човек сићи у животињско царство и живети по 
закону џунгле. Цивилизација која је изгубила главна обележја хуманости 

мора да нестане у лому и пламену. Када су бомбардовали Багдад и 
Београд то је приказивано на телевизији као нека забава у којој су на 
Западу уживали као Римљани у борби гладијатора. Ава Јустин је то 

дефинисао као “век атомске технике и прашумске етике”.  
Да би се Нови светски поредак спровео мора да буде уништена 

досадашња национална држава свуда по свету. Зато што се не признаје 
право нацији да организује демократско цивилно друштво према својим 
назорима и потребама. Иде се за тиме да се створи један систем “нација 

без држава”. Мисли се на стварање некаквих регија које ће само 
делимично имати функцију државе. После уништења националних 
држава може да дође на ред уништење нација као таквих и стварање 

некаквог наднационалног “мелтинг пота” са једним признатим језиком – 
енглеским. Испољавање националне припадности и националних 

обележја које произлази из слободног избора и прихватања традициона-
лних вредности потврђује да се личност налази и живи у демократском 
поретку и да није притиснута шовинизмом изнутра или агресивним 

глобализмом споља. Показује се воља за разбијањем свих аутентичних 
вероисповести и за стварањем већег броја секти. Такође нивелисање 
свих култура на нивоу потрошачког друштва. У ствари један нови 

робовласнички систем са једном земљом робовласником и неколико 
земаља као помоћницима, а остатак света као робовима. Све је то 

противно не само људским него и природним Божијим законима па се 
тако нешто неће никад моћи остварити. 

Рат Нато пакта против Србије 1999. године био је уједно и рат 

против националне државе. Они хоће да замене нешто што милени-
јумима постоји са нечим што се може дефинисати као ништа. То се 

противи човековој природи јер је стварањем једног новог света по 
линији глобализма одузето човеку право да креира људско друштво и да 
га уређује, како ће власт бити организована, ко ће је вршити, какав ће 

бити оквир за друге људске активности итд. Све се то противи сваком 
разумном појму о човеку и о друштву. 

Када долази до дубоких промена у сфери културе, а глобализација 

иде одлучно на то, када се ремете или потиру обрасци мита, симбола, 
сећања или других етничких обележја, то доводи до разбијања и 

нестанка нације. Најизразитији пример етничког затирања је геноцид. 
Он представља како физичко тако и културно уништење једне етничке 
заједнице које је унапред смишљено. После геноцида над Србима у 
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Другом светском рату још два геноцида се врше данас под окриљем 
глобализације, а то су на Косову и Метохији и у Републици Србској 

Крајини. Био бих најсрећнији када би ми доказали да нисам у праву. 
 Ми не можемо променити настало стање у савременом свету нити 

га можемо игнорисати. Америка је данас прва светска сила и о томе 
морамо да водимо рачуна. Да би смо ускладили наше односе са 
Америком треба да јој предложимо једну врсту преговора и да покушамо 

да ускладимо наше односе са том силом. Једноставна наша предаја и 
примање њиховог диктата не долази у обзир. Треба наћи модус вивенди 
где су интереси обе стране заступљени. Ако доследно заступамо наше 

интересе и знамо шта хоћемо то ће бити могуће. 
 

 

         СРБСТВО И СЛОВЕНСТВО 

           “Non enim numero haec indicantur, sed pondere.”  

                                                                     Cicero     

          Заиста се не решава бројем, него значајем. 

  
 Од једног великог србског народа настало је више народа који се 

данас називају Словенима. Има их малих и мало значајних као што су 
Лужички Срби, а и врло великих и значајних као што су Руси. Сваки од 

садашњих словенских народа има свој посебан језик, осим Хрвата. Те 
језичке поделе су озбиљне препреке и удаљују једне од других, али то 
није главна подела, она је на верском пољу. Један део словенских народа 

контролише Ватиканска црква. То онемогућава свако озбиљније 
приближивање и међусловенску сарадњу. Пошто је та установа 

антисрбске орјентације, увек била и пре као и данас, она је уједно и 
антисловенска. 
 Србија је матица свих Словена па би било природно да се сви и 

окупљају око матице. То Ватиканска црква у своме србоборству не 
дозвољава и зато не постоји никаква заједничка словенска акција. 
 Међу православним Словенима Русија је постала највећа и 

најутицајнија земља. Под утицајем католичког Запада Русија се 
удаљавала и даље се удаљава од своје матице. То има врло лоше 

последице по Русе, по Србе и по Словене уопште. Као деца Србије Руси 
представљају један велики стари културни народ који је у античко доба 
доминирао Европом и светом. Одвојени од своје матице Руси падају у 

групу варвара и тамних народа. 
 Западна пропаганда је одавно радила у Русији на удаљавању исте 
од Србије подстичући идеју да је Русија матица словенска јер је она 

највећа и најмоћнија. Пошто за то нема историјског основа, а историја 
се не може измислити, то је било још једно додатно спречавање успо-

стављања истине. Утицај католичког Запада у Русији се најбоље огледа у 
чињеници што су код руских историчара и писаца, готово редовно, 
стављени Хрвати испред Срба. Један мали и безначајни аварски народ 

који се испилио испод србског скута и који одвојен од Срба и србизма не 
значи баш ништа, али то је један католички народ и зато је тако. 
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 По свом пореклу Хрвати и Бугари нису словенски народи, него су 
то постали мешавином са Србима. Баш су та два народа највише љаге 

пред светом нанели србској раси, нарочито Хрвати. Они су се у верским 
ратовима које је Ватиканска црква водила по Европи представили као 

крволочни варвари. У Другом светском рату извршили су неописиви 
геноцид над Србима. Слика коју је тај народ оставио свету као један 
словенски народ тешко погађа све Словене, а посебно оне који су под 

контролом Ватиканске цркве. Да би се потисли и бар донекле 
заборавили хрватски злочини, Ватиканска црква је предводила 
сатанизацију Срба на целом Западу и у свету. То је рађено пд вођством 

папе Словена, Пољака, који се у свему истицао као прави усташа. 
 После Војтиле није више могуђе ни замислити било какав 

панславизам, нити окупљање словенских народа око било које 
заједничке идеје. Руски панславизам деветнаестог века био је у ствари 
панрусизам и није постигао ништа осим што је представљен као баук од 

стране целог Запада. Аустро-Угарски панславизам који је потицао из 
Прага није ништа друго постигао осим фалсификата србске и словенске 

историје учињених од стране такозваних бечких слависта. Југославизам 
надбискупа Штросмајера имао је за циљ спасавање Хрвата и употребу 
истих за спутавање уједињења србског народа и његов нормални развој. 

Овај славизам је испунио свој циљ јер су стварањем заједничке државе 
Југославије са Хрватима Срби све изгубили, државу, територију и народ. 
Када су Срби, као у бунилу, покушали да се бар нешто спасе, дошла је 

сатанизација и бомбе које је Војтила упорно тражио. 
 После свега, ни један панславизам није више могућ. Словенство је 

и било истакнуто као антитеза србства, да би се омаловажило и покрило 
све оно што је србство кроз историју створило велико и светло са једне 
стране и да би се матица словенства померила и заборавила. Тако да се 

више није знало ко је мајка, а ко ли кћерка, па су тако све заједно 
бачене у тамне народе међу варваре. Као круна те антисловенске работе 
дошла је добро смишљена лаж о сеобама Словена. Рушењем тих лажи 

руши се не само панславизам него и славизам као такав. Остаје на 
снази само оно што није ничим компромитовано и што јесте била 

историјска стварност – србизам. Колико србизам може да окупи око неке 
заједничке идеје одметнуте србске народе остаје да се види, али другог 
заједничког именитеља за садашње такозване словенске народе нема.  

 Србизам има своје упориште у историји,  језику, миту и 
митологији, које славизам није имао. Србизам ће наићи, мање или више 

свуда, на дуго гомилану антисрбску пропаганду. Али он има снагу 
истине која ће кад тад победити. Иако разни савремени словенски 
народи кажу да они нису Срби, што у осталом није тачно, нико од њих 

не може да каже да нису србске расе, да историјски не припадају 
србском стаблу народа. Поред тога србизам доноси нову славу и снагу 
које се нико неће моћи лако одрећи. За разлику од славизма који је био 

потпуно празан, србизам има форму и садржину, своје великане и 
корифеје. 
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         САМОУБИЛАЧКЕ  ЛУДОСТИ 
 
           “Facit indignatio versum.” 

             Juvenalis. 

             Гађење је створило ове редове. 

 

 Самоубилачке лудости које се шире међу нашим народом 

фабрикују се у посебним центрима, подешене су да у њих људи несвесно 
упадну или да их приме са фаталистичким признањем немоћи. Да би се 

та пошаст избегла довољно је мало више присебности и критичке воље. 
У томе је стање духа пресудно,  малодушност води у пасивност и 
повлачење у себе. Када такво стање настане то је доказ да друштво 

више не верује у себе нити у своје циљеве. У противном када људи верују 
у себе и у оно зашта се залажу све постаје могуће и настаје равнотежа и 

напредак. 
Нема људске заједнице као организованог друштва која може да 

просперира без идеје водиље и поверења у ту идеју као заједничку 

судбину. Да би људска заједница успела у свом ходу према циљу треба 
да из њене идеје водиље произлази љубав према људском бићу. Љубав 
према свом народу је нормално душевно стање сваког нормалног човека. 

Зато нико нормалан неће прихватити да буде саучесник у непри-
јатељској пропаганди против свог народа, да му наноси бол и увреде, да 

га понижава и оговара. Најопаснија ствар за један народ су подметнуте 
лажи заогрнуте плаштом истине. 

Прва најопаснија и највећа лудост је та што смо прихватили 

обичну лаж да смо ми Срби једно варварско племе које је дошло одне-
куд у седмом веку и населило се на земљи Арбанаса потомака античких 
Илира. Ову лудост подржавају САНУ, Београдски и Новосадски 

универзитети и СПЦ. Да ли се ту ради само о незнању? Па и ако је само 
незнање у питању оно никога не оправдава, а дата им је могућност да 

сазнају оно што нису знали. Негативне последице по србски народ 
произишле из ове заблуде досада су немерљиве и трајне. Уколико се томе 
не стане на пут то ће и у будућности бити извор зла. 

Друга велика самоубилачка лудост је југословенство и Југославија. 
Када су Хрвати 1941. године отпочели крвави пир над србским народом 

и када је стигла вест у Београд да су Хрвати зверски поубијали више од 
300.000 Срба, један вајни београдски интелектуалац, Божидар 
Марковић, узвикнуо је: “Нека побију још толико, ми морамо живети 

заједно. Мора бити Југославија!” 
Трећа велика самоубилачка лудост је веровање да на Западу не 

постоји једна велика међународна завера против нас Срба и да смо баш 

ми криви за сатанизацију која је извршена према нама, те да је довољно 
да се ми њима приклонимо, да покорно извршавамо све што од нас 

траже, па ће све бити у реду. Да треба да извршимо некакав катарзис, 
да се кајемо што смо преживели и да на коленима молимо за опроштај. 
Да све оне који су ступали у борбу за нашу одбрану прогласимо 

злочинцима, криминалцима и да им за то судимо као таквим. Када 
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гледају како ми поступамо са нашим бранитељима и витезовима наши 
непријатељи радосно трљају руке и смеју се. 

Четврта самоубилачка лудост је веровање да нама Србима има 
места у тој католичкој Европској унији. Југославија је гробница пет 

милиона Срба, а Европска унија, ако би сад овако ушли, била би 
гробница србске нације. 

Католичка црква поседује одавно испробане методе вођења 

духовног и културног геноцида који није, по моралној категоризацији, 
мањи од физичког. То је утицај на промену самосвести путем 
германизације и унијаћења. 

Друштва без моралне снаге су предодређена да буду освојена и 
уништена. Будућност имају само одлучни народи који знају да бране 

своје животне интересе. Нико не може да побегне од стварности, да 
игнорише стање нације и да се затвори у неки лични случај, јер јединка 
не може да опстане изолована од заједнице и њој је заједница 

потребнија него она заједници. 
Нама је досадио смрад и трулеж са којим нас наши којечији полтрони 

засипају, ми хоћемо да корачамо светла и уздигнута чела. 
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