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ПРОЈЕКАТ СТВАРАЊА ПАНОНСКЕ РЕПУБЛИКЕ
МОРА БИТИ ОСУЈЕЋЕН УПРАВО САДА
ОД КОМУНИСТИЧКЕ АУТОНОМИЈЕ, ПРЕКО ПРАВА ГРАЂАНА,
ДО НЕУСТАВНОГ СТВАРАЊА ПАНОНСКЕ РЕПУБЛИКЕ

Н

ије протекло много слатке воде рекама
северног дела државне територије Републике Србије од времена када су сви
грађани који живе у овом делу Србије, брутално,
својеврсним институционалним насиљем, на сопственој кожи имали прилику да искусе правне и
фактичке „благодети“ аутономије која је била ништа
друго до пука комунистичка маска за федерализацију тадашње Србије. У редовима који следе
изнећемо кратку анализу и осврт на ово питање, јер
је ово питање посебно актуелизовано у последње
време.
С обзиром на чињеницу да је уставотворац у
Уставу од 2006. године уважио као неспорно стање
ствари - постојање територијалних аутономија, с
тим што је то право резоновано као право грађана
на покрајинску аутономију, очигледно је да је наступио својеврсни преображај у поимању метода за
дезинтеграцију Србије.
Наиме, све правне и фактичке „благодети“
те комунистичке творевине која је само номинално представљала територијалну аутономију,
а стварно се радило о федерализацији тадашње
СР Србије у оквиру привидно федерализоване
СФРЈ након доношења Устава од 1974. године,
допринеле су, између осталог, да тадашња Војводина као покрајина буде правно једнакија и
надпредстављенија наспрам остатка Србије. Такође, посматрано из угла политичких прилика које
су постојале у тадашњој СФРЈ, ова покрајина је
имала озбиљне уцењивачке капацитете и компетенције у односу на тадашњу ужу Србију, будући да
је постојала правна могућност условљавања и
онемогућавања усвајања одређених политичких одлука и решења на тадашњем савезном нивоу политичког одлучивања. Тако је, комунистичким нормирањем и рђавим поимањем уставности, а све у
склопу сложеног и неживотног поретка који је почивао на уставном дезинтегрисању Србије, започет
вештачки процес стварања нових држава и коначног потапања северног дела Србије у панонско политичко море. Такође, у том периоду, дезинтегрисањем српског севера са истовременим дезинтегрисањем Србије на српском југу преко Космета,
требало је онемогућити било какво јачање Србије
као републике чланице тадашње југословенске
федерације. Иако је Србија данас независна држава, процес који је тада започет још увек траје, с
тим што су се методи постизања коначног циља
изменили.

ПРОМЕНА МОДЕЛА УСТАВНОСТИ
БЕЗ ПРОМЕНЕ СВЕСТИ
Дакле, као што смо већ поменули, иако је у
односу на битан део уставноправне материје и
политичких институција деведесетих година
прошлог века наступио дисконтинуитет, тј. рђава социјалистичка уставност је замењена још
рђавијим видом либералне западњачке уставности, и данас је актуелно идентично неживотно
нормирање и уређивање државе и политичких
институција уставног ранга, па је уставотворац
и у Устав од 2006. године, као неспорну уставноправну установу уважио постојање територијалних аутономија на северу и југу Србије,
иако је очигледно да је аутономија Војводине
превазиђена, како уставноправно, тако и политички.
Међутим, иако је у важећем Уставу територијална аутономија АП Војводине уважена као неспорни део важећег и примењеног уставног моде-

ла, стварност, пак, потврђује постојање јаза између уставног модела и уставне стварности.
Овакав закључак почива на чињеници да већ дужи
временски период можемо пратити развојни пут
злоупотребе ове аутономије, како на нивоу законске разраде исте, тако и на нивоу донетих политичких одлука и поступака носилаца покрајинских
политичких функција.
Постојање вештачких територијалних аутономија у једном дугом временском периоду је допринело и формирању вештачке аутономашке
свести која је даље разрађивана и буквално подигнута на ниво идеологије.Ово у случају северне српске покрајине нарочито долази до изражаја, будући
да аутономашка свест и политички ставови које она
производи представљају идеолошки израз мржње
према Србији. Стога, сматрамо да нема разлике у
свести између комунистичких и прозападњачких
аутономаша.
Најновији пример за изнети закључак представља најава формирања некаквог „аутономистичког фронта“ који ће се према речима
његових иницијатора борити за већу аутономију
Војводине. Намеће се питање - да ли је оправдано постојање бојазни да евентуална интернационализација овог питања, којом прете иницијатори поменутог „аутономистичког фронта“
и остали аутономашки политички кругови, може
представљати увод у некакав вид сецесије.
Уосталом, поставља се и питање зашто су
иницијатори овог пројекта употребили војну
терминологију (фронт, борба)?
АУТОНОМИЈА ВОЈВОДИНЕ ЈЕ
У ОВОМ ПОЛИТИЧКОМ ТРЕНУТКУ
ИПАК ПРЕВАЗИЂЕНА
Протагонисти поменутог фронта који ће се
наводно борити за већу аутономију Војводине
истичу да је у току брутално игнорисање специфичности Војводине и да је стварање фронта
пре свега питање квалитета живота.
Следом изнетих тврдњи, можемо закључити
да уколико наведени проблеми на северу Србије
и постоје, по нашем мишљењу, они се не односе
на некаква нерешена политичка питања која су
последица постојећег модела аутономије па да
је неопходно да иста буде појачана или проширена, будући да на основу наше анализе произлази да је по интересе Србије рђава било каква
аутономија, већ је пре у питању социјални моменат и лоше стање у економији и привреди, а
што је општа појава и односи се на територију
читаве Србије.Квалитет живота у Војводини је
много бољи у односу на остатак Србије, што,
пак, не значи да га не треба додатно побољшати
на нивоу читаве државе. Стога, актуелно рђаво
стање у целој држави и економска криза не могу
представљати мотивацију за било какву политикантску акцију једино у интересу севера Србије, јер се у том случају ради о очигледној
злоупотреби једног права коју правни поредак
не сме уважити.
Имајући у виду наведено, али и следом чињенице да је злоупотреба права на аутономију, која

се по нашем мишљењу крије иза формирања „аутономистичког фронта“, такође негација права, закључујемо да се у овом случају ради о најобичнијој
политикантској игри аутономашких кругова која је
само покушај да се стање на северу Србије некако
погорша и заталаса. Ова најава је, по нашем поимању стања ствари у политици, такође инспирисана и потребом да аутономаши било како
одговоре и на домашај веома значајне одлуке
Уставног суда којом је утврђена неуставност
преко двадесет одредаба Закона о утврђивању
надлежности АП Војводине.
ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА
ИЛИ ШТА ДАЉЕ
Управо поменутом одлуком Уставног суда,
који је у уставноправној књижевности резонован и као „чувар устава“, показатељ и мотивациони фактор да се у данима који су пред нама
постави још једно логично питање на нивоу
актуелне политике : Да ли је аутономија Војводине у овом тренутку уопште потребна држави Србији?Да ли је реч о једној превазиђеној
институцији чија је сврха престала у часу нестанка
Отоманске империје и Аустроугарске са политичке
мапе Европе након Првог светског рата?
На основу постављених питања, али и следом
српске историјске и државнотворне баштине која је
потврђивана у столећима иза нас, сматрамо да је
данас врло значајно да сви којима је иоле стало до
опстанка и јачања Србије имају у виду и природну
потребу Србије - да се пре свега васпостави као
држава, затим да постане функционална држава са
снажним војним, економским и политичким капацитетима. Једино тако у будућности можемо остварити уједињење српског државног простора, наспрам актуелног слабљења Србије на вештачки начин, кроз прошињење надлежности аутономних
покрајина или кроз регионализацију, односно путем
разградње државе по вертикали.
У том смислу, непходно је хитно реаговање и
истицање политичког става да је крајње време да
се у стручним круговима преиспита оправданост постојања аутономије Војводине у садашњим правним и политичким капацитетима.
Потом, требало би покренути широку јавну расправу у циљу промовисања новог концепта јаке
државе и локалне самоуправе и потом иницирати широку политичку иницијативу која ће изнети такав став и ваљано га образложити. На тај
начин, као и применом свих одговарајућих
уставних и законских норми, у другој деценији
21. века би коначно била и реализована стварна
интеграција и рационализација унитарне државе
Србије. Овај процес у свом финалу подразумева јаку државну власт и јаку локалну самоуправу, без постојања територијалних аутономија,
јер је по нашем мишљењу то државна потреба и
најважнији национални интерес.
Зато пројекат посредног или непосредног
стварања вештачке панонске републике мора
бити осујећен управо сада. То је услов за живот
Србије
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Реч пре свега

СВЕТИЛА У ТАМИ
Н

ије било столећа откад постоји Србија а
да на њу нису налетали вихори и обавијала је тама. Али по промислу и милости Божијој у тами су светлела светила. Светила је
било у свим српским сталежима, међу мирјанима, а
и међу свештенослужитељима. И нема столећа у
коме се нису јављали српски мученици. Било их је
велики број и за време Другог светског рата и код
међособних убијања међу Србима. Неки од њих су
признати као светитељи, преподобни и мученици.
Други нису могли да се ставе у калуп који су направили они који у наше време проглашавају ко је
свети, ко је преподобни и ко је мученик. Тако су неки
остали не само непознати и непризнати, већ и одбачени и попљувани. Пљували су их комунисти, али
не само они. Најгоре је што су их пљували и још
увек их мрзе и пљују неке слуге Бога љубави јер је
њихова мржња незасита.
Одбачени су и облаћени јер су волели свој
народ и залагали се за његове интересе и његов
интерес стављали изнад интереса Совјета, Енглеза,
Американаца и Француза. Криви су што су, да би
спасли педесет или сто Срба подметали своје груди
и главу, јер ако би неко од њих био убијен плакала
би само мајка свакога од њих, а не сто мајки. Они
којима су били важнији интереси такозваних савезника - a данашњица нам показује колико су они
стварно наши савезници - било је важно убити или
ранити једног непријатеља не водећи рачуна каква и
колика се цена за то плаћала. Може звучати као
парадокс, али стварно је и истинито да су они које
називају колаборатерима највише ометали планове
непријатеља, чији је циљ био побити што више
Срба. A „хероји“ су им ишли на руку да тај свој циљ
остваре.
Заобиђени и одбачени мученици су криви и зато
што су били припадници Хришћанско-етичко-политичког покрета Збор. Није био грех бити комуниста и све друго, само је био грех бити припадник
Збора. Није било важно какви су и колико племенити
били заобиђени и одбачени мученици, јер се њихово
мучеништво потирало и одбацивало реченицом „али
он је љотићевац“. Тако то и данас чине не само мирјани-мрзани, већ и неки од свештенослужитеља који
би требaло да проповадају љубав а не мржњу.
Какви су били свештеници припадници Збора,
светила која су угасили партизани, може се сазнати
из некролога објављиваних одмах после њихове
смрти. Каквом смрћу су умирали ко их је убијао. Они
нису носили оружје, нису били у борбеним редовима, већ су са крстом у руци и љубављу у срцу
служили Богу, Цркви и српском народу, a тo је за
партизане комунисте био велики грех. Неки свештенослужитељи су носили униформу, али не и оружје,
нису пуцали ни у кога, већ су богослужили гдегод и
кадгод се могло.
Нису сва одбачена светила настрадала у току
грађанског рата. Неки су напустили Србију пре него
што су комунисти, уз великодушну помоћ Совјета, а
и „наших caвезника”, завладали Србијом. А онда су
их „савезници” Енглези маја 1945, на превару пре-

дали комунистима који су их пострељали. Међу
стрељанима у Кочевју су били јереј Стева Пештанац и ђакон Живадин Крупежевић, двојица свештено-служитеља који су били у војничкој униформи.
По милости Божијој преживео је известан број
свештеника припадника Збора. У логору у Еболију,
Италија одржaвали су богослужења, одржавали
веру, наду и хришћански морал бораца противу
комунизма. У логору су основани - по одобрењу
Светог синода - богословија и Теолошка академија у
којима су богослови чије је школовање прекинуо
рат, наставили са студијама и касније служили Цркви и народу као свештеници у Америци и Европи.
Парохијани у парохијама којима су богослужили
сећају се преминулих пароха као истинских пастира
Свете Српске Православне Цркве. Неколико њих
који су у животу уживају највеће поштовање и код
својих парохијана и код православних Срба у Америци, Канади и Европи.
Када се у једној парохији већало о довођењу из
Европе једног свештеника припадника Збора да
буде парох, један о присутних чланова се успротивио, рекавши да је тај свештеник љотићевац. На
то га је председник црквене општин питао да ли је
он сигуран у то. На потврдни одговор, председник,
староседелац, је изјавио: „Е, ако је он љотићевац,
онда га морамо довести. У свакој парохији у којој
служе ти љотићевци, ничу нове цркве“. Мало је претерао, није баш у свакој.
У овом броју доносимо сећање на петорицу хиландарских монаха који су се одазвали апелу владике Николаја крајем шездесетих година да се
међу емигрантима нађу они који ће својим одласком
у манастир Хиландар отклонити опасност да се број
монаха смањи толико па да дође до доласко групе
монаха из неког другог манастира и он престане да
буде српски.
У бројним текстовима који су се о њима појавили, током последње деценије, углавном се избегава да каже да су били љотићевци и да су се они
сами тиме поносили.
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Акртуелно

КОНТИНУИТЕТ ПОЛИТИКЕ
,,И КОСОВО И ЕУ”

К

ада су 2008. године шиптарски сецесионисти једнострано прогласили самосталност на територије српске јужне
покрајине знало се још тада да читав процес уз
свесрдну помоћ моћних западних земаља неће
ићи лако. Иако се очекивало да велики број
држава одмах након неколико првих признања
крене са убрзаним признавањем тзв. државе Косово, ситуација није била баш очекивана. Наиме
у 2008. године тзв. државу Косово признало је
свега 53 државе чланице УН, потом наредне
2009. године свега 11 држава чланица УН, 2010.
године једва 8 држава чланица УН, да би у 2011.
години тај број порастао на 14 држава чланица
УН и коначно у 2012. години до септембра месеца свега 5 држава чланица УН. Укупно то је мање од половине чланица УН. Наравно, ту треба
имати на уму да су се поред јаких западних држава које су у противправном признавању независности предњачиле, сврстале и оне државе
или боље рећи квазидржаве које од тих истих
јаких западних земаља политички и економски
зависе јер им је политичка односно економска
калкулација била таква! Чак је било и неколико
спорних признања, која су се касније показала
као лажна и фалсификована (случај неколико
афричких држава)! Ипак све то није дало резултата. Заговроници сецесионизма још увек не
могу мирно да спавају док се и Србија у сваком
смислу не повуче са Косова и Метохије.

У том контексту се мора посматрати
политика сваке владе у Србији од 2008. године.
Користећи се свим допуштеним и недопуштеним
средствима у Србији је 2008. формирана политичка већина која је била резултат договора
страног фактора и домаћих извршилаца страних
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налога. Четворогодишња пракса по питању ,,решавања косовског питања'' те власти катастрофална је у сваком погледу. Од потписивања
ССП, преко ЕУЛЕКС-а, па до срамних преговора
у лето 2011. године и након покушаја етничког
протеривања преосталог српског становништва,
Србија је дошла данас у ситуацију да је мало
тога дели и од формалног признања тзв. државе
Косово. Није тајна и не треба крити, да на
политичкој сцени постоје групације и појединци
који су отворени заговорници те опције. Они са
таквим ставом чак учествују и на јавним функцијама, без да сносе икакве последице!?! Иако за
то постоје елементарне кривичноправне претпоставке.
С, обзиром на то да је питање евроинтеграција Србије врло компликовано и да је у временском смислу врло далеко (ако до тога икада и
дође) та чињеница представља погодно тло за
демагогију различитих проевропских режима
(али суштински не много различитих) у смислу
промоције празне политикантске флоскуле ,,и
Косово и ЕУ''. На тој флоскули почивао је режим
ДС-а од 2008. до 2012. године. То је била кључна
теза Јеремићеве спољне политике и тзв. Одбране Косова и Метохије у саставу Србије. У суштини то није било тако, већ се радило о постепеном
и парцијалном признавању одређених прерогатива суверености тзв. властима у Приштини, након
низа преговора под окриљем и будним надзором Брисела између српских и шиптарских
представника, Борислава Стефановића и
Едите Тахири. За тајну политику која је у том
периоду вођена и за штету која је српским
интересима начињена, директну одговорност
сноси тадашња власт ДС-а која је ту политику креирала, а индиректно и остале странке које су у периоду 2008. – 2012. чинили
власт у Србији са ДС-ом у савезу. У то време, данашњи председник Владе Србије,
Дачић, а тада министар унутрашњих послова, је самостално и произвољно износио
идеје о некаквој ,,подели Косова и Метохије'',
урпкос што за то нема уставног упоришта, а
што је ваљда требало да буде пробни балон
у јавности, када би до таквог евентуалног
компромиса између шиптарских сецесиониста и српских званичника на крају преговора и
дошло. Олако играње националним интересима и попуштање око питања где не сме
бити компромиса у одговорним и озбиљним
државама, била је основна одлика политике ,,и
Косово и ЕУ''.
Након промене власти у Србији после мајских избора 2012. године политика према јужној
покрајини није промењена, штавише ново-
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конституисана власт прихватила је спровођење свих договора који су постигнути
између Тахири и Стефановића!?! Курс
садашње владе остао је непромењен у
односу на ону чији је председник био
Цветковић. У том смислу треба схватити
и несумњиво погрешан потез када је расформирано министарство за Косово и
Метохију, ваљда како би се изашло у
сусрет западним моћницима који на челу
са Немачком условљавају Србију да своје легалне и легитимне власти потпуно
повуку са територије АП Косова и Метохије и притом их називајући паралелним.
Једине парлелне институције на територији АП Косова и Метохије јесту привремене институције шиптарских сецесиониста! Одређена одступања у том правцу најавио је директор владине канцеларије за Косово и Метохију, Алексадар
Вулин. Све то последица је неодступања од
политике ,,и Косово и ЕУ'' коју је водила претходна влада Мирка Цветковића под будним
туторством Бориса Тадића. Ова влада, само је
влада континуитета по питању евроинтеграција и
косовске политике, разлика је само у непосредним извршиоцима.
Даља повлађивања, која су најављивана од
стране председника владе Дачића, и директора
канцеларије за Косово и Метохију, Вулина, па и
неких изјава Томислава Николића око састајања са тзв. председником Косова Јахјагом лош
су знак и наводе нас на закључак да се све одвија онако како су заговорници косовске независности и режирали, а то је потпуно одстрањење
српске државе и српског народа са окупиране
територије Косова и Метохије. Као накнада за то
понашање, обећано је добијање прецизног датума о отпочињању преговора Србије са ЕУ о
чланству у тој организацији. Дакле, део тетиторије се даје у размену за један будући и неизвесни догађај као што је почетак преговора о
чланству у ЕУ!
Упркос томе власт како претходна, тако и
садашња покушава јавност да убеди како се од
Србије неће тражити више ни један једини услов
за чланство у ЕУ, а од европских званичника
долазе потпуно реалне и ,,искрене најаве'', као
она последња од стране Мартина Шулца, а то је
да је последњи и услов услова призанвање тзв.
државе Косово као суверене и међународно признате државе и од стране саме Србије. Ни
деманти Штефана Филеа, док је у Дачићевој
пратњи разгледао историјске фотографије Дачићевог идеолошког оца, Јосипа Броза, највећег
џелата српског народа, није успео да ублажи
значење јасно изреченога услова који је саопштио Мартин Шулц, а то је да је као крајњи циљ
за чланство Србије у ЕУ, у ком правцу нас води
напредњачко-социјалистичка влада, призанвање
Косова као независне државе и од стране саме
Србије.

Ко то може да објасни и да каже сада како
то баш није тако?! Па једино медијски спин мајстори који треба у наредне четири године да
одржавају стање помућене свести код српског
народа зарад ситносопственичких привилегија
владајуће клике, а када то време прође и када се
јасно стави до знања да без признавања Косова
од стране Србије нема никакве сарадње са ЕУ
онда то можда и постане болна и једина истина,
без могућности медијских манипулација и маневара. Али ни тада се то неће ломити на леђима
оних који живе северно од јужне покрајине, већ
на леђима оних који тамо покушавају нормално
да живе и изјашњавају се као Срби, од када је
1999. године Косово и Метохија капитулантски
предата међународним властима на управу!
Као резиме треба рећи да се однос нове
власти према Косову и Метохији није променио у
односу на политику коју је водила власт ДС-а,
већ је само настављено вођење једне крајње
погрешне и штетне политике, а то је политика ,,и
Косово и ЕУ'', са тенденцијом све већих и опаснијих уступака који ће довести до потпуног
признавања тзв. државе Косово и који ће легитимисати шиптарске претензије на српске земље
и тиме симболички на стоту годишњицу ослобођења ,,свете српске земље'' отуђити српску
светињу и за будућа поколења Србаља, а пред
другима показати потпуни слом српске идеје о
државотворности као основу на коме је наша
Отаџбина грађена још од доба светих Немањића. Где ће се комадање и условљавање завршити то нико не зна, али се из искуства зна да је
политика условљавања и извршавања тих услова, једина коју домаћи прозападни политичари и
следбеници идеје ,,отвореног друштва'' знају, па
ће и надаље тако поступати све до оног тренутка
док не буде више ни Срба ни Србије.
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На многаја љета

„НОМОКАНОН“
ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
УДРУЖЕЊА СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Јер где су двојица или тројица сабрана
у Моје име, ту сам и Ја међу њима.
Јеванђеље по Матеји 18 20)

И

заиста, сваког дана од почетка мог
рада у Удружењу, као и моји саборци
и пријатељи, нисам губио осећај задовољства, поноса, али и велике одговорности,
коју носи са собом борба за Отачаство са високо
подигнутом заставом Христа у нашим срцима. И
макар то било најмање зрно песка у пустињи
жртве коју је наш народ поднео у вековима пре, а
посебно у претходне две деценије, ипак ми је
драго што сам макар део свог времена, труда и
рада принео Удружењу студената Правног
факултета Номоканон, и тиме указао себи,
али и својим младим колегама, које је медијски
наметана апатија и животом наметано безнађе
уништила младалачку жељу за борбом, да није
све изгубљено, и да светосавске вредности на
којима почива српска државотворност постоје и
постојаће док год буде постојала борба за њих.
Саборност, као један од највиших принципа на
којима наше Удружење заснива деловање, огледа се како у саборности у доношењу одлука, тако
и у саборности професија, што нас чини првом и,
за сада, једином православно-националном организацијом правника и студената права у земљи.
Основани смо 2002. године као
Удружење студената Правног факултета у Београду, да бисмо
временом, захваљујући великом броју чланова, који су успешно окончали студије прерасли у организацију дипломираних правника и студената права, која пледира да
се наметне као јако струковно удружење правничког сталежа, чији је угаони камен
реч, дело и мисао писца Законоправила и оца српске нације
Светог Саве. За ових 10 година
постојања, организовали смо више
десетина трибина, научних скупова, предавања,
протеста, пројекција филмова и презентација
књига, које су се тицале историјских, геополитичких, правно-научних и актуелних друштвено-политичких тема у српским земљама и
свету.
Ремзи Кларк, Пјер Пеан, Никита Михалков, Смиља Аврамов, Александар Алексејев, Оливер Антић, Сергеј Бабурин, јеромонах Анатолиј Берестов, Елена Гускова,
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Миша Ђурковић, Срђа Трифковић, Божидар
Делић, Тома Фила, Боривоје Боровић, Милан
Вујин, Жак Огар, Џемс Бисет, Џемс Џатрас,
Бранко Ракић, Патрик Барио, Коста Чавошки, Горан Петронијевић, Бранислав Тапушковић, Драгослав Огњановић, Михајло
Марковић, Љиљана Булатовић, Миливоје
Бата Иванишевић, Стефан Каргановић, Драгомир Анђелковић, Милован Дрецун, Бранко
Радун, Ђорђе Вукадиновић, Александар Конузин, Мирослав Тохољ, Марија Лина Века,
Оливера Милетовић, Живадин Јовановић,
Владислав Јовановић, Данило Тврдишић,
Александар Вучић, Владан Глишић, Зоран
Красић, Момир Булатовић, Веселин Џелетовић, Александар Павић, Александра Јанковић, Владан Јеремић, Марина Рагуш, Саво
Штрбац, Гојко Лазарев, Марко Јакшић, Борис
Малагурски, Слободан Самарџић, Милан Брдар, епископ Порфирије, Ранко Ђиновић, Андрија Тадић, Срђан Цветковић, Милан Младеновић, Славенко Терзић, Чедомир Антић,
Младен Босић, Алекса Буха, Василије Крестић, Драго Његован, Драган Недељковић,
Стеван Ђорђевић, Радомир Ђурђевић, само
су неки од наших гостију и пријатеља, који су, са
нама и нашим колегама, поделили своје стручне
ставове, лична мишљења и напослетку, животно
искуство, и својим присуством и учешћем на
трибинама и округлим столовима допринели
одржању и развоју идеје слободне речи на
Правном факултету и Универзитету у
Београду.
- Када су сви бежали од истине и
живели од лажи, ми смо имали Истину о Сребреници, заталасали успавано народно море, и поставили
питања на која нико није смео да
да одговор.
- Док су арнаутске банде уз помоћ
западно-европских и аме-ричких
господара проглашавале нашу
земљу њиховом, ми смо били са
својим народом на улицама Бео-града
и Косовске Митровице.
- Док су страшљивци и политички полтрони на власти замајавали наш народ периферним питањима, ми смо покренули јавну
расправу на тему противуставног статута
Војводине.
- Док су се бескичмени промашаји од
државника утркивали ко ће, једног од највећих
србомрзаца преко Атлантика, угостити у свили и кадифи, ми смо одлучно рекли: Бајден није
добродошао!
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- Док каубојски универзитети ничу по Србији, а дипломе се штанцују попут тоалет папира, ми смо својим колегама и својој струци поручили: Наше знање је стечено,
није плаћено!
Ако постоји нека константа
која се тиче начина нашег рада,
независна од различитих препрека које смо доживљавали,
условљених променама у нашем друштву и држави, то је
потпуна самосталност у доношењу одлука и апсолутна независност Удружења од спољних
утицаја. Ниједна политичка опција, била она у форми партије,
странке, невладине организације или политичког покрета, ниНикита Михалков на Правном
је утицала, не утиче, нити ће утицати на рад и функционисање
Удружења студената Правног факултета Номо- мокловог мача, лажни истинољупци су покушали
канон, и то је оно што нас је квалификовало за насилно да прекину трибину, што им није пошло
својеврсни феномен савременог српског омла- за руком, с обзиром да је истој присуствовало
динског и студентског, али и струковног живота.
скоро хиљаду људи, жељних слободне речи,
Кроз различите догађаје које смо органи- истине и непристрасног казивања о дешавањима
зовали продефиловало је више хиљада посе- у Сребреници током рата 1992-1995, а посебно
тилаца, говорило је скоро стотину гостију, али лета 1995. године.
ипак Истина је највише заболела оне којима је
Априла 2007. године, у организацији УСПФ
мржња у срцу, злоба у глави, а лаж у устима. Номоканон, Фонда ,,Свети Андреј Првозвани”
Истину кроз историју многи нису желели да чују. и Центра Националне славе Русије, први пут у
Ову Истину, нису желели да чују припадници историји Београдског универзитета одржани су
владајуће псеудоелите инсталирани од својих Дани Русије, културно-образовна и научна манизападно-европских и прекоокеанских ментора, фестација промовисања руске државе, народа,
ради трајног пацификовања српског народа, који културе, науке и историјског српско-руског братсе, у борби за своју слободу и независност сва и пријатељства, на којој је поред амбасадора
деведесетих година прошлог века, усудио да Русије и представника Министарства спољних
покуша да се одупре највећој светској војној сили послова Руске федерације, своје учешће узео и
коју је историја познавала. Истину о Сребреници. велики број људи од угледа у руском и српском
17. мај 2005. године је био дан, који је културном и политичком животу, као и предопределио пут нашег Удружења и једном заувек ставници Правног факултета и Универзитета у
ударио печат медијске блокаде и игнорисања Београду, између осталих и директор канцесвих наших активности од стране огромне ве- ларије Владе Србије за КиМ Ненад Поповић,
ћине медија са националном френквенцијом, министар енергетике у Влади Србије Алексанчија је основна и једина сврха креирање атмо- дар Поповић, председавајући Скупштине Србије
сфере опште националне апатије и анесте- Борка Вучић, председник Центра за проучавање
зирања српске јавности пред болним хируршким савремене балканске кризе Елена Гускова, прозахватима, које на нашој земљи и народу спро- фесор Московског државног института међунаводе атлантистички џелати.
родних односа П. Федосов, професор ФилозофТрибина Истина о Сребреници организо- ског факултета Московског државног универвана је и поред огромне хајке, која је на наше зитета Г. Мајоров, сенатор Сергеј Шебљигин,
удружење покренута од бројних издајничких не- декан Правног факултета БУ Мирко Васиљевић,
владиних организација, евроатлантистичких по- ректор Београдског универзитета Бранко Ковалитичких странака, антисрпских медија и мање чевић и други. Сама манифестација је одржана
групе професора нашег факултета, који су своје на Правном факултету БУ, Богословском фаполитичке, анационалне и антидржавне ставове култету БУ, Филозофском факултету БУ, Маи личне интересе додворавања демократорском шинском факултету БУ и у Руском дому у Бережиму, претпоставили идеји слободног и јавног ограду.
изражавања мишљења, које право сматра за јеПоред трибина и округлих столова, наше
дан од основних постулата демократског порет- Удружење је организовало и активности прока. Немоћни да се на аргументован и поштен тестног, радног, и хуманитарног карактера.
начин супротставе мноштву аргумената и доказа,
Представници удружења Номоканон боравикоји су учесници наше трибине изнели, а који у ли су у периоду од 26. јуна до 8. јула 2007. годипотпуности обесмишљавају и раскринкавају оп- не на острву Анзер у Белом мору, на северу
штеприхваћену сребреничку лаж и исламистичку Русије, на позив Центра Националне Славе
пропаганду, која лебди над Србима попут Да- Русије, где смо учествовали у обнови Свето-
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троицког скита кога је у 17. веку основао свети
Елеазар, а који је разорен након октобарске револуције и претворен у затвор за монахиње.
16. јануара 2008. године на Правном факултету, угостили смо легендарног редитеља и
вероватно, највећег живог руског интелектуалца
Никиту Михалкова. О посећености његовог предавања ,,Зашто живети?” можда најбоље говори податак да су чак и поједини наши саборци
били принуђени да уступе место у амфитеатру V
посетиоцима, којих је било преко 1000.
Учествовали смо у организацији протестног
скупа испред словеначке амбасаде 15. фебруара
2008. године, поводом успостављања мисије Еулекс у циљу помагања шиптарском сепаратизму,
а два дана касније, након што су привремене
косовске институције прогласили независност
тзв. државе Косово, придружили смо се главном
протесту против отимања КиМ. Више пута смо у
сопственој режији и у сарадњи са Правним факултетом организовали одласке студената у
јужну српску покрајину, ради пружања подршке
нашој браћи и сестрама на окупираном Космету.
Два пута смо учествовали на Сабору Српске
омладине, 2008. године у манастиру Студеница,
и 2009. године у манастиру Свети Никола на
Озрену, а последње две године учествујемо у
поклоничком путовању и одавању почасти жртвама усташког логора Јадовно у Лици.
19. маја 2009. године, у координацији са
осталим чланицама Српске Мреже, учествовали
смо у акцијама јавног изражавања протеста због
доласка Џозефа Бајдена, тадашњег потпредседника САД и осведоченог србомрсца и пропагатора политике злочина према Србима у последњој деценији 20. века.
Априла 2010. године наши представници су
у сарадњи са Новом српском политичком мисли учествовали у семинару „Дефинисање
стратегије спољне политике Србије“ одржаној у Солуну, а који је представљао завршетак
серије предавања и дебата које се су се тицале
модела будуће спољне политике Србије, а који
су одржавани током 2009. и 2010. године.
(Копаоник, Нови Сад, Крагујевац, Ниш).
12.7.2010. присуствовали смо обележавању
18-те годишњице страдања Срба у Подрињу током рата у БиХ 1992-1995.

Такође, учествовали смо и на конференцији ,,65 година од завршетка Другог
светског рата” која је била одржана у Братислави између 22.4.-24.4.2010. године, а која је
организована под покровитељством Њ.Е. Роберта Фицоа – премијера Словачке, Њ.Е. Димитрија
Медведева – председника РФ и Њ.К.В. Хуна Карлоса I – краља Шпаније, учешће је узело преко
100 представника политичких, културних и научних елита као и удружења ветерана из тридесетак држава света.
20.5.2010. године смо на Правном факултету организовали изузетно посећену изложбу
фотографија: Страдање Срба у Подрињу,
након које је одржан округли сто о о злочинима
над српским народом током рата у БиХ.
Новембра исте године смо у сарадњи са
организацијом студената Факултета Безбедности
Уједињена Србија, организовали конференцију
за новинаре, на којој смо позвали на одговорност
професорку ФБ, која је у свом уџбенику терористичку ОВК окарактерисала као демократску
групацију и тиме нанела срамоту и непроцењиву
штету српским интересима у ширењу истине
међу омладинском и студентском популацијом.
24. и 25. маја 2011. године учествовали смо
заједно са Студентским парламентом ПФ у
организацији обележавања дванаесте годишњице од почетка агресије НАТО на СРЈ, на Правном факултету.
Такође, посебно би ваљало напоменути и
трибине, које су својом значајем, посећеношћу и
пажњом коју су привукле, нарочито заслужиле да
се наведу њихова имена и то су: Истина о сарајевском ратишту, Верске секте у Србији,
Наркоманија, злочин и казна, Српско питање на
Косову и Метохији, Хашка правда, Право у
служби силе, Невладине организације, Аутономија Војводине суверенитет Србије, Агресија
НАТО на СРЈ, Политика САД на Балкану, Адвокатура у Србији данас, Невладине организације,
Српске интеграције, Стање медија у Србији данас, Комунистичко наслеђе, Спорови око рехабилитације и реституције, О геноциду - у светлу хрватске тужбе и српске противтужбе, Српско Косово и Метохија у свету међународног
права, а на Правном факултету у Новом Саду
смо 27. марта 2009. године, у сарадњи са новосадским колегама организовали трибину: ,,91.
година од ослобођења Новог Сада”. Ипак, оно
што мене лично, као и моје старије колеге, чини
веома задовољним и поносним је ипак атмосфера коју смо на нашем факултету и Универзитету настојали да створимо, а уверен сам и
успели у томе, а која је младим, будућим генерацијама правника послужила као добар полазни
основ и оквир за постајање адвоката, судија,
тужиоца и професора који воле своју земљу, свој
народ, и којима ће истина, правда и слобода
бити темељи права које ће делити и за које ће се
борити. Деценија је прошла, деценије предстоје,
а што се рада тиче, нека буде по оној народној:
Како радили, тако нам и Бог помогао.
Владан Т. МИХАИЛОВИЋ
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Став

ЗЛОЧИНАЧКА ВОЈСКА КО
КОСОВА
СОВА

Т

е 1999. године у време повлачења Србији разбити тишину, а било је и очекивано,
српске војске са Косова и Метохије та- просто се сувише ћутало. Сад остаје нада да ће
дашња српска политичка елита није то бити последњи знак да се таке особе не
умела да да одговор на питање да ли је то требају у Србији озбиљно схватати. Њихови
повлачење било пораз или победа, није знала да пуцњи у празно свих ових година били су само
дефинише да ли је рат завршен, и ако јесте да увод у оно што се десило предходних дана. А
ли је остварен циљ тог рата. Данас скоро че- десило се да су Срби проговрили о својим
трнаест година касније та елита у једном делу жртвама онако како изгледа није смело да се
тадашњих непријатељима види савезнике, а дру- проговори. Десила се још једна потврда легиги део тадашњих непријатеља и даље не види. тимних и легалних циљева које је Србија имала
Неспорно је да су српска деца убијана од стране и које и данас има на Косову и Метохији. Доземаља који чине бирократски поредак ка коме казано је да су Срби жртве, да су Срби убијани, а
нам је без питања трасиран пут. Неспорно је та- да је о томе требало да се ћути. Показано је
кође да ако желимо да у том бирократском по- коме се сме а коме не сме пружити рука, и како
ретку будемо једна од презадужених земаља, се требају третирати они који без обзира на то
дакле да будемо део њега морамо да питамо пруже руку припадницима некадашње злочиисте оне који су нас пре скоро четрнаест година начке војске Косова. Очигледно смо добили бар
убијали. Међутим спорно је онда да ли народ један одговор на неколико питања са почетка
који се тако понаша и заборавља на своје жртве текста. Изгледа да рат још није завршен. У војима право да буде питан или је само довољно да ном смислу да, у медијском, пропагандном сигурчекамо команду „наших“ убица.
но не. Интерес и даље постоји да поједине стваНедавно је на некадашњем Јавном сервису ри буду заташкане, да се не чују. Постоје и људи
европске Србије, а данашњем Сервису у власни- који тај интерес итекако заступају у Србији.
штву свих грађана Србије објављен снимак све- Постоје комисије и истраге које томе служе. Са
дочења једног од горе поменутих злочинаца. Не- друге стране ми се питамо да ли ћемо забомогуће је објаснити мотив за тако нешто те раз- равити наше жртве или не. Сувише је пуно Срба
логе због којих се то лице одлучило на један страдало тих година борећи се за своју земљу и
такав корак1. Са друге стране сурово али исти- народ да би се сада стало. Српска држава и
нито, таква једна прича је добродошла гледајући друштво немају на то право, због себе и своје
са становишта да смо као нација заправо помало будућности. Треба да се зна колико нас је
заборавили своја страдања пре свега водећи ра- страдало, где смо страдали, а да се чује оно
чуна о туђим. Велика прашина се скупила на најважније да се то десило само зато што смо
књигама које су говориле о злоделима над Ср- били Срби.
бима на Косову и Метохији док наведни
снимак није објављен. Такође велика ти- Приказана је „анатомија злочина“. Посведошина је владала о томе, као плод цензуре
и страха, а онда је доказано и посве- чено да смо ратовали са људима који су
дочено да није баш све тако као што су Срима „на живо“ вадили срце. Правим злонам „савезници убице“ говорили. При- чинцима су се показали трагови у снегу.
казана је „анатомија злочина“. Посведо- Неким другим људима, борцима за људска
чено да смо ратовали са људима који су
права у Србији такође
Срима „на живо“ вадили срце. Правим
злочинцима су се показали трагови у
снегу. Неким другим људима, борцима за људска
Правде у овом случају никада неће бити
права у Србији такође2. О овим првим који су иако нас правнике уче да је правда достижна.
чинили оваква дела само сведочење и наслов Немогуће је надоместити живот српског војника.
овог текста су довољно рекли. Ови други су Не постоје године робије за то. Постоји само
напокон разбили тишину, и то управо онако како борба за правду, што управо чини њену суштину,
само они то знају, чему служе и због чека су у а сувише је српских стратишта да би се у томе
крајњој линији и одликовани3. По команди људи стало....
из увода овог текста -„наших убица“. Ваљало је у
Адвокат Владимир Ј. Штрбац
1

http://srbin.info/2012/09/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%
D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%
BE-%D1%98%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
2
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=11&nav_category=64&nav_id=642204
3
http://www.vesti011.com/2012/04/kosovski-parlament-odlikovao-sonju-biserko-i-nata%C5%A1u-kandi%C4%87/
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Eво ти ништа и држи чврсто

ДА САМ ЈА ИВИЦА ДАЧИЋ
САОПШТИО БИХ НАРОДУ ИСТИНУ О ТЕШКОМ ЕКОНОМСКОМ
СТАЊУ СРБИЈЕ КОЈЕ ПРЕУЗИМА ОД ПРЕТХОДНЕ ВЛАДЕ

С

рбија је доживела слом привреде и
довела земљу на руб пропасти:
1/ увезено је робе од 2001. до
закључно са 2011. годином 113 милијарди евра,
а извезено 53, па је направљен робни дефицит
од 60 ми-лијарди евра и неробни нула, те смо се
по том основу задужили за 60 милијарди евра;
2/ остала без сопствених банака јер 24
иностране банке учествују у укупном капиталу 33
српске пословне банке са више од 86,6 одсто
капитала, док Република Србија, АП Војводина,
јавна предузећа и фондови у томе учествују са
7,48 одсто, домаћа правна лица, укључиво и она
са сто одсто иностраног капитала, имајуз 4,90
одсто учешћа у капиталу домаћих банака, а
физичка лица остатак од 0,98 одсто.
Са 3,4 милијарде евра унетог капитала иностранство је купило домаће тржиште са 7,3
милиона становника, и добила потрошача за
увоз њихових производа, у просеку 54 евра по
становнику, а домаћа, највећим делом уништена
и угашена привреда, укључиво и ону са већинским иностраним капиталом у банкама има
само 4,90 одсто капитала, а држи новац, тај држи
и државу;

Садашње стање у српској
привреди.

Привредна активност у 2009. години била је
много нижа него што би се могло закључити на
бази објављених података о степену умањења
бруто друштвеног производа. Према званичним
подацима пад друштвеног производа у 2009.
години у односу на претходну годину је био 3,1
одсто, а само пад прерађивачке индустрије 15,3
одсто и тај пад у укупном БДП је учестовао са 2,1
одсто. Међутим, укупни приходи свих привредних субјеката су у Србији 2009. године износили
66,6 милијарди евра, рачунато по просечном
средњем курсу евра у тој години. То је било ниже
за 19,2 одсто у односу на укупне приходе остварене претходне године. Тиме се добија реална слика о степену којим је погођена привреда
Србије, о резултатима наше транзиције и на-ших
привредних и опште друштвених рефор-ми, а
делимично узрокованим и светском еко-номском
кризом. Приказани пад привредне ди-намике од
19,2 одсто одсликава аутентичне уз-роке пада
живоптног стандарда и запослености. Да би се
што пре изашло из кризе било је неоходно да се
пође од реалних економских параметара.
Замагљивањем стварног стања ублажава се
оштрица деловања и одгађа пре-дузимање
потребних акција.
Пад реалних прихода привреде од
ВЛАДАЈУЋЕ ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У
19,2 одсто је изазвао огромне посСРБИЈИ ДОВЕЛЕ НАРОД ДО
ледице у виду пада стандарда живљења и пада запослености. ОтклаПРОСЈАЧКОГ ШТАПА И КАЖУ МУ:
њање консеквенци, једнаких послеИМАШ БИРАЧКО ПРАВО
дицама великог бродолома, захтевали су далеко сложеније операције
од мера које је влада предузимала.
Насупрот томе бивши потпредседник
владе
и
министар
економије у тренутку када се
3/ Створила огромну рупу у републичком
надвила
највећа
опасност
над домаћом привребуџету који за 2011. годину износи 9,1 милијарду
дом,
а
тиме
и
над
укупним
становништвом,
евра, а данс му за створене обавезе недостаје
изјављује да ће нам светска криза донети додве милијарде евра;
битак. А добитка није било на видику. Ако се
4/ уништен је 91 пољоприврдо индустријски сумарно посматрају сви резултати пословања
комбинат;
привреде у 2009. онда се долази до губитка од
5/ 713 јавних предузећа претворено је у 802 милиона евра. У претходној 2008. години тај
партијске атаре, од чега 24 републичка и четири губитак је био четири пута мањи. Од 2000.
АП Војводина;
године број запослених у привреди је смањен за
6/ Државу презадужила јер данас дугује 389 хиљада. То је знатно више од једне трећине.
више од 24 милијарде евра, или око 34 ми- И поред ових застрашујућих катаклизмичких
лијарде долара, што је више него у време Ми- поремећаја у привреди наше вође су нас тешиле
да смо ми најмање погођени кризом у региону.
лошевића и Броза за скоро пет пута.
У 2010. години привреда је у односу на
7/ Отпуштено је 604.550 радника, углавном
претходну
2009. годину остварила укупне посзапослених у индустрији у односу на број
ловне
приходе
од 6.638 милијарди динара, или
запослених 1994. године;
рачунато по просечном средњем курсу евра у тој
8/ Становништво довела на руб пропасти.
години (102,9022 динара за евро), у износу од
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64,5 милијарди евра, док су остварени укупни
пословни приходи српске привреде у 2011.
години били 7.445 милијарди динара, или по
просечном средњем курсу евра у тој години
(101,9572 динара за евро) 73 милијарде евра.
Јасно се показује апсурдност монетарне политике Народне банке Србије која је и после одласка гувернера Јелашића, наставила да
одржава динар на високом н ивоу. Ево просечног курса евра у последње две године:
2010. године 102,9022 динара за евро
2011. године 101,9572 динара за евро
Дакле, динар је у 2011. години добио на
вредности у односу на евро скоро један одсто. А
у време гувернера Јелашића четири године
динар је имао исти паритет у односу на евро.
Ево просечног курса евра у те четири године:
• 2005. године 82,9074 динара за евро
• 2006. године 84,1916 динара за евро
• 2007. године 79,9809 динара за евро и
• 2008. године 81,4672 динара за евро.
Према томе динар је повећао своју вредност
у 2008. години у односу на 2006. годину за 1,74
одсто. Зато је цветао увоз, а извоз није могао да
расте, јер је у те четири године увезено робе за
49,3 милијарде евра, а извезено само 25,4 милијарде евра, па је већи увоз од извоза за 23,9
милијарди евра, а степен покривености увоза
извозом износио је у те четири године само 48,5
одсто.
У те четири године инфлација, мерена
растом цена на мало, била је по годинама:
• 17,7 одсто у 2005. години
• 6,6 одсто у 2006. години
• 10,1 одсто у 2007. години и
• 6,8 одсто у 2008. години.
Поставља се разумно питање како ће извозници да продају евро остварен извозом по истој,
или, чак и нешто нижој цени, у 2008. години, кад
су цене по којима се утрошци калкулишу у њихову цену коштања поскупили у том периоду за
47,6 одсто. Сваком разумном човеку је јасно да
се оваквом политиком курса динара, посебно у
периодима кретања инфлације изнад три одсто
годишње, уништава извозно орјентисана привреда, а подстиче увоз.

Банке не помажу нашу привреду,
већ јој одмажу
За банке Хрвати кажу: оне привреди и
грађанима дају кишобран кад је сунце, а узимају
кад је киша. После уништења четири водеће
банке у Србији, које су за већину датих кредита
привреди имале хипотеку, скинута је бреша са
привредних субјеката, који су одмах затим у
бесцење продати на тендерима и аукцијама, чак
три шећеране за по три евра, а жељезара
Смедерево за 22,5 милиона долара… Да су те
банке остале оне би лечиле привредне субјекте,
или продавале њихову имовину, ако нема ле-ка
за тај тржишни производ. Овако су уместо њих
увеле 24 банаке са иностраним капиталом, које
данас држе 86,64 одсто укупног капитала наших
33 пословне банака. Ту су пет грчких и пет
аустријских, по две италијанске, француске,
словеначке, и по једна белгијска, немачка, мађарска, америчка и руска. Ових десет држава
није случајно дошло на српско банкарско тржиште, оне су ту дошле да крче путеве и да аранжирају откуп оних српских привредних и јавних
субјеката, који су интересанти њиховим домицилним клијентима, и да крче тржиште њиховим
мултинационалним корпорацијама. Али о банкама у наредним поглављима.

Шта је за ових десет година
урађено у области спољне трговине
Млади кадрови, чије је прво радно место
било Влада, њене агенције или Народна банка
Србије, након уништења четири водеће банке,
успели су у неолибералном моделу монетарне

Сопствени капитал наша привреда
Укупан капитал наше привреде на крају те
2009. године износио је 42 милијарде евра, док
су укупна стална средства (земљиште, непокретности и опрема) по неописаној књиговодственој
вредности износила 56,5 милијарди евра. Привреда је покривала сталну имовину са око 74
одсто сопственог капитала. Тај недостатак од
14,5 милијарди евра покриван је из дугорочних
кредита од 17,4 милијарде евра, па је за обртне
сврхе преостало само 2,9 милијарди дугорочних
средстава, што са 25,6 милијарди евра краткорочних обавеза (кредити банака, добављачи,
запослени, порези и обавезе по јавним дажбинама) износе 28,5 милијарди евра. Са таквом
структуром капитала привреда је препуштена на
милост и немилост банака и великих мегамаркета.
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политике, да воде привреду и посебно пољопривреду, тако да реализују у ових једанаест
година од 2001 закључно са 2011. годином робни
увоз од 113 милијарди евра, уз извоз од само 53
милијарде евра. Тај девизни робни дефицит од
60 милијарди евра, у недостатку никаквог остатка из биланса извоза/увоза услуга, покривен је са
око 2,5 до 3 милијарде евра дознака и прилива
родбини од наших исељеника и радника на дугогодишњем раду у иностранству, док је скоро 20
милијарди ново задужење државе Србије, која
данас, не рачунајући камате, дугује више од 24
милијарде евра.
Део кривице пада и на огроман републички,
покрајински, градске и општинске буџете. Код
нас окрузи, па ни будући региони немају никакав
буџет. Уместо да регион финансира домове
здравља, средње и више школе, па и факултете,
а бројна клијентела да плаћа судове, изузев
неколико кривичних дела, и то по цени часа и
минута трајања судске расправе, држава расипа
паре. Само републички буџет за 2011. годину
износи 9,1 милијарду евра и недостаје му 1,5 до
2 милијарде, па се држава задужује у иностранству и код домаћих банака, те умањује
њихов кредитни потенцијал који би требало да
користи привреда. Само прошле године привреда је вратила 688 милиона евра кредита,
више него што је у тој години добила нових
кредита. Прво је Република пре две године
емитовала благајничке записе на шест месеци и
годину дана, па кад су брзо стизале обавезе
враћања, почела да издаје благајничке записе на
две године, а сада је почела нови циклус на 15
година, са исказом примљених динара у евре и
плаћањем годишње камате обрачунате по вредности евра, на дан исплате те камате. У 2011.
години држава треба да врати 4,4 милијарде евра, а по Буџету за 2011. годину да се задужи за
нових 3,5 милијарди евра.

Јавна предузећа су проблем за себе
Од 716 регистрованих јавних предузећа,
анализирано је пословање и рад 23 републичка
јавна предузећа. После избора нове владе, њена
прва одлука треба да буде: распуштају се сви
управни одбори републичких јавних предузе-ћа,
у ком периоду ће се расписати конкурси за нове
чланове управе, са стручним квалитети-ма из те
области, економије и права, уз наставак рада
постојећих управних одбора док се нови не
изабере у влади Србије, а одмах по избору јавним конкурсом бира се менаџер – директор тог
јавног предузећа.
Тиме престаје партијска елита да управља
народном имовином. Тај поступак треба да наставе покрајински, градски и општински органи.
Тако ће убрзо бити реформисано 716 управних
одбора у јавним предузећима Србије.

Уништење ПИК, ПК и АИК-а

винограде, воћњаке, фарме, фабрике сточне
хране, млекаре, уљаре, шећеране, пиваре, фабрике за прераду меса и месних производа,
кондиторе, хладњаче, па, чак, и своју градску
малопродају. Све је то растурено. На том гробљу
тајкуни и несавесни појединци желе да створе
градско грађевинско земљиште, једино Ђилас,
као градоначалник Београда, спашава ПКБ, ПИК
Земун, обреновачког Бору Марковића и ПКБ
Плантаже Болеч, јер види да су пре њега такозвани реформатори у приватизацији и министри
пољопривреде арчили државну и народну земљу
и оборили учешће пољопривреде у бруто друштвеном производу од 22 на 12 одсто. То је криминал, то су државни непријатељи, јер шта
вреди да се јавном тужиоцу поднесе уређена
кривична пријава, кад он нема обавезу да је
одбаци, или процесуира у року од три или шест
месеци, већ је постао веран чувар архиве
поднетих пријава.

Има ли решења?
Решења има, али наши ружичасти економисти, прислоњени или уграђени у саме владајуће
странке, продају маглу, праве саветовања и копаонички Давос, свак износи своје гледиште,
ради промоције свог имиџа, али нико никад ни на
једном том саветовању, није дао уводни реферат шта је на претходном саветовању истакнуто,
ко је шта заступао, и шта се у ствари догодило.
Ово би било нужно да се магла не продаје за
генијалне идеје и једина мериторна мишљења
људи који никад нису водили ни малу привреду.
Предлоге целисходних решења треба прво
да неко прихвати право, а не фризирано затечено садашње стање, посебно у Народној банци,
Привредној комори и економском савету Републике, који не постоји. Затим да се одреде економски лекови који се предлажу, мерљиви, а
очекивани резултати поуздани. Али за то нема
воље у владајућим структурама, а стручњака
има, али они су иза паравана.

Нема лаких решења. Народ изузетно
тешко живи, на граници је људске достојне издрживости. Зато народ моли нове
посланике последњи пут, владајућих и
опозиционих партија, да се обуздају и да
схвате тешко садашње економско стање
и ако ишта могу да схвате нека их овде
изнете економске дијагнозе, увере да је
наша држава на ивици амбиса. Хвала им,
од свих нас ако то прихвате, јер ми
резервне отаџбине немамо. Демократија
није само гласачко право, нити право
странака да у постизборном поступку
праве коалиције са оним који су бираче
на изборима обмањивали.

Од 91 пољопривредног и агро-индустријског
комбината, које је Србија имала, сви су уништени, иако су имали пољопривредно земљиште,
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Запажање

ПРЕМИЈЕР О НЕДИЋУ И ДРАЖИ

У

Скупштини Србије 26. 07. мандатар
за састсв нове владе излаже програм
рада. То је велики списак жеља, и
80% програма предходне владе који је половично остварен, а чији је он био заменик премијера и министар унутрашњих послова. Затим
следе примедбе опозиције на изложени програм,
да би у једној реплици ничим изазван будући
премијер у своје заслуге предходног мандата навео и скидање слике генерала Милана Недића
из историјске сале српских председника владе
од Карађорђа до данас. Наводи разлог да је
Недић био колаборациониста кога су Немци поставили на место председника владе под окупацијом.
Стицајем околности, дан раније (25. 07.)
прошао сам заједно са ауторком документарног
филма о моме оцу Драгољубу Ђурићу, санитетском потпоручнику. Његов пут страдања 22.
октобра 1944. од и I унутрашњег одељења
Главне Војне болнице у Пастеровој 12, где је цео
рат провео лечећи људе. Одакле су га под изговором да није предао униформу одвели на испитивање у IX кварт, Војводе Миленка 40, (који је
после рата срушен и где се сада налази Тржиште новца) да би га после четри дана испитивања,
26. октобра у току ноћи, највероватније стрељали и покопали у оближњем парку Мањеж. Ово
стога јер су тих првих дана „ослобођења“ вршене
масовне егзекуције „антинародних“ елемената а
није било услова за транспорт на удаљене
локације.
Пошто сам госпођи Зорици Маринковић
показао некада рунделу а сада осмоугаоник у
центру парка где се налази(ла) масовна гробница, прошетали смо до оближње Немањине 35
где је била кућа Милана Недића (сада Народна
Банка). Ова кућа је занимљива, јер је ту после
капитулације боравио Недић који је имао статус
немачког заробљеника на одсуству (као и мој
отац). Кроз ту кућу су у другој половини августа
1941. прошли најзначајнији Срби тога времена,
молећи га да се прихвати дужности председника
владе под окупацијом. У противном Немци су
одлучили да Србију сведу на турски, Београдски
пашалук. Најупорнији је у овој мисији био Димитрије Љотић, чије су молбе пресудно утицале
да се Недић прихвати ове претешке дужности.
Већ крајем септембра 1941. Недић је понудио оставку после првих пораза Српске државне страже против партизана, да би Љотић убрзо организовао Српски добровољачки корпус који је

одмах почео са наношењем пораза партизанима.
Иначе Недић је више пута говорио да му је најважније да спасе што више српских глава, и да
он по завршетку рата очекује исту судбину, без
обзира ко победи, Дража или Тито.
У даљем току заседања будући премијер,
полемишући са послаником СПО, опет без повода, саркастично, подсећа како је неуспешно
завршено искпавање посмртних остатака генерала Драже Михајловића на Ади Циганлилји,
где су на месту стрељања пронађене животињске кости. Чињеница је да је Дража један од
40 000 безгробних Срба, страдалих после 12. 09.
1944. које је до сада нашла Комисија за тајне
гробнице у Озниним књигама „антинародних елемената“. У огромној већини ови људи су ликвидирани без суђења и покопани у до сада лоцираних 200 масовних гробница, од којих су само
две одкопане – у Бољевцу и Крагујевцу.
Поствља се питање ко треба да се стиди,
предходна власт која је „успела“ преко својих
виших судија у Зајечару и Крагујевцу да одкопа
само 60 посмртоних остатака жртава послератног „дивљег чишћења“ „народних непријатеља“,
или СПО који је један од иницијатора безуспешне потрага за костима Драже Михајловића и
групе која је стрељана заједно са генералом.
У огромној „књизи“ безгробних жртава је и
Милан Недић који је покопан у новом делу Централног гробља у Београду.
Арх. Слободан ЂУРИЋ

ИЗЛАЗИ ИЗ ШТАМПЕ
ДО САЈМА КЊИГА

КРОЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ

Станислав Краков

ЗБОР И КПЈ
– књигом на књигу –
ОДГОВОРИ НА БРОЈНЕ
КОМУНИСТИЧКЕ КЛЕВЕТЕ

Милутин Пропадовић
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Руска баштина

П

ИДЕЈА НАЦИЈЕ

роблем истинског национализма може
се разрешити једино у вези са духовним поимањем отаџбине јер национализам је: љубав према духу свога народа и
при том управо према његовој духовној особености.
Онај који говори о отаџбини подразумева
духовно јединство свога народа. Он подразумева
нешто што остаје суштинско и објективно без
обзира на смрт појединачних субјеката и на
смену генерација. Отаџбина је нешто јединствено за многе. Свако од нас за њу може да
каже: „To je моја отаџбина“ и да буде у праву; сви
у исти мах за њу могу да кажу: "To је моја
отаџбина, то је наша отаџбина" и да сви буду у
праву. Отаџбина је велико окриље које обухвата
све своје синове тако да је свака душа
сједињена с њом нитима живе везе и та веза је

истоветан с њом и неодвојив од ње у духовном
животу.
Такво сливање патриоте с његовом отаџбином доводи до чудесне и плодоносне идентификације њихових духовних енергија.
Кроз ту идентификацију духовни живот народа се учвршћује свим личним моћима патриоте,
а патриота поприма непресушни источник духовне енергије у свенародном духовном успону. И
то узајамно духовно напајање, враћајући се са
удесетострученим снагама, пружа човеку непоколебљиву вepy y своју отаџбину. Стапајући свој
живот са животом своје отаџбине, ја доживљавам дух свога народа као безусловно добро и
безусловну снагу, као некакво Божанско ткиво на
земљи и у исто време, поистовећујем себе с том
живом силом добра, осећам да сам ношен њом,
да сам снажан њеном снагом, да сам правичан
њеном правдом и правичношћу, да побеђујем
И заиста, човек који је изгубио приступ њеним победама, да постајем живи сасуд или
духовној води и духовном огњу свога живи орган своје отаџбине и да у њој имам
народа, постаје одрођени изгнаник, обес- своје духовно гнездо. На том се путу љубав
корењена и јалова скитница по туђим према отаџбини спаја с вером у њу, с вером у
њену мисију, у творачку силу њеног духа, у онај
духовним друмовима, обезличени интер- будући процват који је очекује. Ма шта да се
националиста. Тешко њему и његовој деци: деси с мојим народом, ја знам вером и визијом,
прети им опасност да се претворе у љубављу и вољом, живим искуством и победама прошлости да мој народ неће бити
историјски песак и смеће.
остављен од Бога, да су дани пада пролазни а
да су духовна достигнућа вечна, да ће тешки
очувана чак и онда када је неко из било којих маљ историје исковати од мог народа духовни
разлога не култивише, када је пренебрегава или мач, управо онакав како је то речено код
уопште не размишља о њој. Али није у власти Пушкина:
човека да престане да буде снага позвана и
„Ал дугом казном искушења
способна за духовни живот; није у власти човека
Трпевши многи удар коби,
да се душом отргне од средине која га је
Ојачала је Русија. Тако бива
одгојила, да поништи свој духовни лик и да,
Кад тешки маљ, док стакло дроби,
надисавши се родног духа, учини себе заиста
У челик-сабљу гвожђе скива“.
лишеним духа отаџбине. Али да би се пронашла
Није могуће волети отаџбину и не веровати у
своја отаџбина, и да би се с њом могло слити њу јер отаџбина је жива духовна снага и живот у
осећањем, вољом и животом - неопходно је да њој пружа чврсто осећање њене доброте и прасе живи духом и да се он чува у себи, и даље, вичности, њене енергије и њених будућих побепотребно је одгојити у себи патриотску само- да. Ето зашто очајавање над судбиним свога насвест или бар истински "осетити" себе и свој на- рода сведочи о почетку одвајања од ње, о гашерод у духу. Треба истински осетити свој духовни њу духовне љубави према њој. Али веровати у
живот и духовни живот свога народа, и ства- отаџбину може само онај ко живи њоме, заједно
ралачки се учврстити у његовим силама и сред- с њом и због ње, ко је сјединио с њом изворе
ствима, тј. на пример, прихватити руски језик,
своје стваралачке воље и своје духовне саморуску историју, руску државу, руску песму, руску
свести.
правну свет, руски историјски поглед на свет
Волети свој народ и веровати у њега, вероитд., као своје сопствене. To и значи успоставити
вати
у то да ће изаћи на крај са свим историјским
између себе и свога народа подобије, општење,
искушењима,
да ће из свих посрнућа устати проузајамно деловање и заједништво у духу, причишћенији
и
мудрији
- не значи затварати очи
знати да су творци и творевине његове духовне
пред
његовим
слабостима,
несавршеностима а,
културе - моје вође и моја достигнућа. Мој пут ка
духу - јесте пут моје отаџбине, њено усхођење ка можда, и манама. Сматрати свој народ оличедуху и Богу - јесте моје усхођење. Јер сам ја њем апсолутног и највећег савршенства на
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земљи била би сушта охолост и болесна националистичка умишљеност.
Прави патриота види не само духовне путеве свога народа већ и његова искушења, слабости и несавршености. Духовна љубав се уопште
не препушта неоснованој идеализацији већ трезвено созерцава и види с крајњом
објективношћу. Волети свој народ
не значи ласкати му или крити од
њега његове слабе стране, већ их
часно и одважно износити и неуморно се борити против њих. Национални понос не сме да се изроди у тупаву умишљеност и
површно самозадовољство, он не
сме да сугерише народу манију
величине. Прави патриота се учи
на политичким грешкама свога народа, на недостацима његовог
карактера и његове културе, на
његовим историјским спотицањима и привредним неуспесима.
Управо зато што воли своју отаџбину, он непрестано и одговорно
мотри где и у чему његов народ не
стоји на потребној висини, не боји
се да укаже на то, сећајући се
сјајне народне пословице: "Туђа
земља бива велика својом разметљивошћу, а наша ћe постати крепка својом
покудом"... Духовна љубав није опијеност или
надменост, она не само што гори већ и светли.
Онај који је појмио духовну снагу своје отаџбине
и проучио путеве и судбину свога народа кроз
историју, морао је да уочи и установи границе и
опасности националне душе. Сме ли он да ћути
о њима? И да ли је допуштено да се од њега
тражи ћутање позивајући се на то да његова
критика "осујећује самоосећање народа" и сугерише му "неповерење у властите снаге"? Постоји
критика и критика. Постоји иронична, злобна,
неправедна, нихилистичка и рушилачка критика тако критикују непријатељи. Али постоји и срдачна, брижна, васпитна, продуктивна критика,
чак и онда када је гневна; то је стваралачка
критика, тако критикују одани пријатељи.
Разумљиво је даље да се у таквом сливању
и поистовећењу неосетно превладава она душевна расцепканост (психички"атомизам") у којој
су људи приморани да живе на земљи: тај
атомизам се састоји у томе што је свако скривен
иза свога тела, сви осећају само себе, сви су
једни другима туђи и пребивају у душевнотелесној самоћи. To превладавање друштвеног
атомизма не састоји се, међутим, у томе да
човек престаје да буде самостално, особено и
затворено биће ("монада"). He, уобичајени, од
природе дати му начин бивстовања је очуван.
Али напоредо с тим настаје снажно стваралачко
јединство људи у општем и заједнички ствараном окриљу у националној духовној култури где
смо сви ми једно, где су сва блага наше отаџбине (и духовна, и материјална, и људска, и
природна, и религиозна, и економска) - једна за

све нас и заједничка свима нама, и творци духа,
и "културни посленици", и уметничка дела, и
станишта, и песме, и храмови, и језик, и лабораторије, и закони, и територија... Свако од нас
живи од свега тога, физички се хранећи и душевно се васпитавајући, окружен другима и
бранећи друге, примајући и
прихватајући
дарове
у
општој узајамној размени. У
животу
и
ткиву
наше
отаџбине сви смо ми једно, a
y њеној духовној ризници
објективи-рано је све оно
најлепше што постоји у
свакоме од нас. Њеним
творевинама испуња-ва се,
обогаћује и ствара-лачки
буди лични дух сваког од
нас, и отаџбина чини то да
душевна усамљеност љу-ди
одлази у задњи план и
уступа првенство духовном
сједињењу и јединству.
Таква је идеја родне нације. И при таквом њеном
поимању са свом очигледношћу се показује да ћe
човек, који је лишен ње, заиста бити осуђен на духовно
сиротовање и јаловост, да је њено стицање
уистину акт животног само-одређења, да имати
властиту нацију јесте срећа, а да је губљење
везе с њом велика несрећа, да је чежња за њом
природна, а очајавање над својим народом
противприродно и да, на крају, човеку приличи
да на свим путевима брине о достојанству свога
народа, дичи се његовом ми-сијом, његовом
величином и његовим успесима.
Постоји закон људске природе и културе по
коме све велико може бити речено од стране
човека или народа једино на себи својствен
начин и све генијално се може родити управо у
крилу националног искуства, духа и устројства.
Денационализујући се, човек губи приступ најдубљим кладенцима духа и светом огњу живота
јер су ти кладенци и тај огањ увек национални: у
њима су уграђени и живе читави векови свенародног рада, патњи, борбе, сазерцања, молитви и мисли. Код Римљана је прогонство означавано речима: "забрана воде и ватре". И заиста,
човек који је изгубио приступ духовној води и
духовном огњу свога народа, постаје одрођени
изгнаник, обескорењена и јалова скитница по
туђим духовним друмовима, обезличени интернационалиста. Тешко њему и његовој деци: прети им опасност да се претворе у историјски песак
и смеће.
Национална обезличеност је велика несрећа
и опасност у животу човека и народа. Против ње
је неопходно борити се упорно и надахнуто. А ту
борбу треба водити од детињства.
Пут духовне обнове
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Баштина

МАФИЈА

Димитрије В. Љотић

С

лучај Стависког непрестано храни
огромношћу својом органе јавног
мњења свију облика и праваца.
Као и све друго што има везе са јавним
животом, нас не интересују поједини детаљи ове
афере, већ њени дубоки узроци и њене опште
црте.
Нарочито нас интересује ова афера у њеној
вези са претставницима саме државне власти.
Јасно је да она не би могла добити размере
које је имала, ни проузроковати такву штету да
њен главни носилац није имао пријатеља,
помагача, саучесника у свима областима јавног
живота, нарочито код државних органа и органа
јавног мишљења.
Целокупна та огромна мрежа паукова са
свима својим члановима, названа је мафијом, по
угледу на чувену мафију, тајну злочиначку
организацију која је пре близу тридесетину
година била по целој Италији раширила своје
мреже.
Ми смо већ казали да честити људи имају
ту основну ману да верују да им организација
није потребна. Неваљалци, напротив знају да им
само организација може помоћи. Честит човек
сматра да је довољно бити честит па да буде
под заштитом закона. Неваљалци знају, на-
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против, да им само изванредне организације у
борби против закона и морала могу помоћи.
Отуда нико није могао забележити да се зло
може дуже времена одржати без организације,
без јатака, без саучесника, без помагача.
Мафија често нема утврђен облик, статуте,
сталне чланове. Често је мафија везана само
одређеним циљем, и чим се он постигне, чланови се разилазе. Други пут је мафија право
друштво, затворено, са одређеним органима, са
строгим правилима са знацима распознавања,
са огромним средствима, одличном организацијом...
Али, био први или други случај, мафија
мора имати за себе све: утицајну штампу,
одлучујуће факторе у судству, у скупштини, у
политици, у полицији и јавној безбедности, у
влади. Најобичнији начин је куповина људи
новцем, или другим услугама: одликовањима,
унапређењима, постављањем на добрим местима, међусобним услугама. Они који се не могу
купити (а њихов број није много велики) држе се
у зависности терором, застрашивањем. На послетку, где не помаже корупција и терор, помаже
политика: ствари се претстављају потребним с
обзиром на извесну потребну и корисну политичку комбинацију. Тако мафија – ма која то
била – седи на троношцу чије су ноге: корупција,
терор и политика. Ма чију аферу, у ма којој
земљи да рашчланите наићи ћете на овај троножац. Обрнуто, видите ли где год овај троножац, знајте да нисте далеко од афере.
При раду чланови мафије су чврсто
повезани својим саучешћем у злу. Ништа није
тако чврсто као саучешће у злу. То је јаче од
пријатељства. Људи – саучесници у злу – су
везани злочином и срамотом. Растурајући се
саучесници се излажу опасности да буду
откривени. Зато самољубље сваког саучесника
саветује свакоме од њих слогу и одржавање
заједнице.
У случајевима где је мафија у опасности да
буде откривена, она поступа као сваки нападнути организам. Брани се. У случају да се
нешто мора изгубити, да се неки члан мора
жртвовати, организам мафије сече везе између
себе и жртве, – евентуално жртву баца сама
мафија, као данак за спасавање остале мафије.
Ако постоји опасност да жртва отвори уста и
покаже да зна више него што треба, –
„самоубиство" или убиство затвара уста и
мафија је обезбеђена. Њене страховите везе и
средства обично успевају да преброде напад.
Водити борбу против мафије, а претходно
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не сазнати тачно целу њену тајну мрежу, значи
ићи у борбу са сигурношћу да се изгуби битка.
Јер ако човек нападне једног члана мафије због
недела кога је открио, изненадиће се, ако са
стране коју не напада, и од које се не нада
никаквом злу, па чак има разлога да очекује и
помоћ, добија такве ударе који целу његову
намеравану акцију противу откривеног зла онемогућују.
Дешава се да мафија употреби сопствене
чланове да заводе на лажни траг покренути
друштвени напад. Као што има случајева да
мафија добре борце против себе вешто компромитује излажући их тренутном губитку угледа
и поверења.
Мафија је увек добро обавештена. Располаже одличном обавештајном службом. Не може
без тога. Прати необично пажљиво рад и приватан живот људи који су јој опасни, чак и
приватан живот њихове родбине. Све бележи и
памти. У отсутном тренутку, често нападача
смете и укочи вештим обавештењем да располажу неком тајном коју он нема интереса да
да открити. И у сред борбе, нападач тако испада
из борбе.
Нема средства коме мафија неће прибећи.
Све што може тренутно или трајно да помогне
њене циљеве, све ће употребити.
Мафија је свемоћна. Она разорава као рак,
као зли тумор ткиво народног тела. Планови по
којима народно тело и његови органи треба да
реагирају не раде, не функционишу. Везе између
појединих органа народног тела су спречене и
покидане. Зато мафија и њен план одлично
функционишу.
Ако се дозволи да мафија у ткиво народног
тела забије своје мреже, ако се на време не
предузму енергичне оперативне мере и не исече
у зачетку оболело место, мафија се тако шири,
тако расте, да је њена победа сигурна дотле док
тако не изгризе и не прождере народни и

државни организам да овај сконча и тек то
повуче за собом и крај мафије.
Ово су поуке из Ставискове афере.
И код нас се, на жалост, даду сагледати
контуре мафије...
Зато смо и изнели овде њену физиономију.
Честити људи треба да буду обавештени о симптомима зла, о његовим методама и развићу,
како би му, док је време, могли стати на пут.
Отаџбина, бр. 7, Београд, 07. 04. 1934, стр. 4.
Димитрије Љотић, Говори и чланци, Сабрана дела,
књига , свеска 1, б. м. (1948), стр. 13-15.
Димитрије В. Љотић, Одабрана дела, II књига,
Минхен 1990, стр. 22-25.
Српска реч, бр. 28, Београд, 16. 09. 1991.
Новине Сербске, бр. 4, Ср. Карловци, 28. 03. 1992.
Нова Искра, бр. 3, Београд, фебруар 1994, стр. 18.
Сабрана дела, књига II стр: 24 Нова Искра, Београд

ПРЕКО НАС МОЖЕТЕ НАРУЧИТИ
КЊИГЕ ДРУГИХ ИЗДАВАЧА
Други светски рат
И Димитрије Љотић
Ратко Паржанин
Монархистичка доктрина
Шарла Мораса
Владислав Стакић
АЛБУМ - У РЕЧИ И СЛИЦИ
Српски добровољци 1941 – 45.
Стеван Пироћанац

600 дин.

400 дин.

1 000 дин.

Грађански рат у Србији 1941– 45.
Боривоје М Карапанџић

650 дин.

Комунизам на београдском
универзитету 1929. – 40. г.

350 дин.
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Став

ПЕВАЈТЕ У СЛАВУ ДИМИТРИЈА ЉОТИЋА
СЛОВО ЕПИСКОПА НИКОЛАЈА НАЈВЕРНИЈЕМ СИНУ СРПСТВА

В

аша Светости, тужни зборе!
Да је одсечена само једна грана,
стабло не би много осетило, али
стабло је одсечено до корена и нама је нанесен
велики бол. Ај Боже! То је Твоја воља и ми јој се
морамо покоравати.

је Димитрије Љотић зашао у велике кругове
светске политике. То је био политичар са крстом.
Имао сам прилике да га једном чујем у манастиру Жичи када је рекао: „Српски народ неће
бити срећан док сав свет не буде срећан“. Он је
био учитељ који је учио најпре делима па тек
онда речима, упућивао је, и сам је био пример.
Никад није говорио а да делом није показао.
Ништа није било да је говорио, а да није делом
остварио. О да су такви били сви наши учитељи?
Христос је рекао: „Треба радити па учити, а не
само учити“.
О њему ће се говорити као човеку, државнику и дубоком хришћанину, и то је он био највећи. Он почиње од себе, а то користи свету. Ако
почињеш од периферије, од другог, а не од себе
онда не користиш никоме. То је било његово
гесло. Димитрије Љотић је био човек дубоке
вере. Он је као министар правде додавао кадионицу свештенику у цркви. Многи су се томе
ругали, али он се није стидео. Он је говорио: „Ја
идем да испитујем вољу Господњу, па кад је
сазнам ићи ћу за њом, не обазирући се ни лево
ни десно“. Без Димитрија Љотића осећа се
велика празнина, а то је празнина која се не може лако попунити.
Дрво је одсечено, али Бог зна шта ради и ми
се морамо покоравати Његовој вољи. Ако је дрво
одсечено, али из одсеченог дрвета никле су
многе младице а то су многи и многи Љотићи.
Ако је пао Димитрије Љотић, десетине хиљада
српских јунака под оружјем заједнички сједињени, не појединци, него заједнички, замениће Димитрија Љотића. Димитрије Љотић је човек који
је надахњивао људе. Носио је тешки крст и у
рату и у миру, јер ни у миру му људи нису хтели
дати мира. А у рату је извршио своју дужност и
као војник и као грађанин. Баш они који су били
на површини и који су били глава народна, нису
га разумели. Зато смо и пропали што нисмо
знали ценити такве вредности.
Бог га је узео баш у своје време. Рећи ће
неко: узели су нам га. Али га нису узели, јер је он

Када се један камен баци у воду, он прави
концентричне кругове који се шире. Тако и смрт
Димитрија Љотића иде тугом његовој породици,
његовој мајци Љубици тамо далеко у Смедереву, његовој супрузи Ивки, његовом брату
Јаши, његовим синовима и његовој кћери. Други
круг иде кругу добровољаца, његовим сапутницима и једномишљеницима у миру и рату, у
добру и злу, у радости и жалости. Трећи круг
иде са дичним четницима и са оним коме је
Пала је највећа жртва. Боже не тражи
већ четири године земља простирач а небо
више.
Боже, доста, молимо Те; узео си
покривач. И сад долази и четврти круг, који
обавија цео свет, јер Љотић није био само много и као највећу жртву, њега! Боже,
наш, он је припадао човечанству, Европи, нека буде доста!
свету.
Димитрије Љотић био је државник, учидао упут својим животом и својим трудом до
тељ и хришћанин. Он није био само државник, он сада. Колика понизност, какав аскетизам, испосје био хришћански државник. За последњих 150 ник Светогорски, какве молитве, дечије милине!
година ми смо имали великих политичара, веМи благодаримо њему, његова Светост и ја,
ликих људи као што су Гарашанин, Јован Рис- захваљујемо му што смо дошли из заточења до
тић и Никола Пашић, али ти су људи били Беча, и од Беча овамо. Ми не можемо то никад
велики за своје време, и у границама Србије док заборавити највернијем сину Српства.
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Када сам говорио са њим у Бечу о сједињењу наших народних националних снага, он
је, говорећи о ономе за кога сам рекао да му је
већ четири године земља простирач а небо
покривач, смерно одговорио: „Он нека заповеда,
ја ћу слушати. Он нека буде на врху, ја ћу на дну.
Ја ћу му ноге прати. И дошло је до јединства.
Ко је познавао тога човека, морао га је
волети. Он је био идеолог светски, широке душе,
лав у храбрости а јагње у кроткости. Говорио је:
„Ако учинимо све народе срећним, бићемо и ми
срећни”. Чедо Милић, велики мостарски јунак,
рекао је: „Још сам видео јунака, али јунака као
Љотића нигде. О њему ће се зато писати књиге.
Писаће не само Срби, него и сви Европљани који
су га познавали.
Било је људи који су говорили да он воли да
прима од некуд, да сакупља, да гомила. Али где
су његове куће? Где му је имање? Где су му
куле? Где су му поља? Ја тога не видим. Али је
био велики богаташ духом, поштењем, вером.
Духован човек, карактеран, поштен, одлучан и
религиозан. Он је био толико богат душом, да је
од ње могао дати и другом, позајмити осталим,
увек спреман да даде савета и лепу реч. За њега
политика није била акробатика, него етика. Не
акробатика, него етика! Он је био репрезентатор
душе и срца српскога, чари и истине српске. Он
је био идеолог хришћанског национализма.

За њега политика није била акробатика,
него етика. Не акробатика, него етика! Он
је био репрезентатор душе и срца српскога, чари и истине српске. Он је био
идеолог хришћанског национализма.

њега, нашто ми је он рекао: „Подели и то. Ми
ћемо лакше. Сад и тако идемо да спавамо, а лакше се спава кад се не једе. И тако сам учинио”.
Он је поштовао човека изнад свега, само најприје и изнад свега – Бога.
Он је био велики човек. Оно што је посадио
ухватило је дубока корена, и све што је урадио
мирисаће.
Добровољци, певајте у славу Димитрија Љотића! четници, плетите венце славе! Срби, спомињите се Димитрија Љотића!
Пала је највећа жртва. Боже не тражи више.
Боже, доста, молимо Те; узео си много и као
највећу жртву, њега! Боже, нека буде доста!
Ја верујем да је ова велика жртва капија која
ће нас довести до слободе. Димитрије Љотић је
капија наше слободе, то је капија наше нове
Отаџбине.
Зато сви, браћо, помолимо се за душу великога човека и нека га прими у царство своје, нека
нам Бог услиши молитве, а њему нека да место
које заслужује.
Бог да прости душу Димитрија Љотића. Во
вјеки вјеков. Амин!

Он је волео све војводе. Он је то мени причао, а исто о њему причале су ми и војводе, и
кружиле похвалнице о њему.
Један велики војвода, који је овде међу
нама, рекао ми је једном приликом пре кратког
времена: „Не могу се од њега одвојити. Речи из
његових уста теку као мед. Он је прави репрезентатор српске политике. Он је дао толико од
себе, па да је живео још педесет година он не би
имао шта више да да. Он је дао одговора на сва
питања. Он је у својој идеологији обухватио све
гране народног живота.
Жалимо га сви, жали га свак, жале га и
Добровољци, певајте у славу Димитрија
Немци. Многи су му пребацивали да се Љотића! четници, плетите венце славе! Срби,
сувише наслања на Немце, и то баш они
спомињите се Димитрија Љотића!
који нису били народни људи, који поседују
виле и богатства, и који као јазавци припремају себи унапред богатство за сто година.
Није мртав Димитрије Љотић. Он сада приАли он је највише критиковао Немце, и баш зато пада читавом Српству. Он сада припада небеској
су га они волели и поштовали. Критиковали су га Србији. А мртви су јачи него живи. Он је сада
само они који га нису познавали.
јачи, него када је био жив и спутан. Он сада још
Колико је само волео своје војнике. Причао више ради и поседује још више снаге. Он тек
ми је један официр из његове пратње: „Када смо сада ради.
отступали из Београда, на путу смо застали и
делили храну војницима који су били гладни.
СЛАВА МУ!
Када смо поделили храну пришао сам Љотићу и
Наша борба, ванредно издање,
рекао му да је још остало хране само за мене и
На положају, 25 априла 1945, стр. 3
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Фељтон

V II наставак

ХРВАТСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА У НДХ

Т

аква „разнобојна“ ХПЦ, ма и тако климава каква је била, се у знатној мери
одржала захваљујући личности митрополита Гермогена. Унук протојереја Серафима Купчевског, М. А. Шардт-Купчевски, мада је унеколико
идеализовао владику, ипак је у оснви правилно
написао: „Владика Гермоген је помоћу своје благодатне мудрости успео да око себе задржи разнородне елементе. Нова Црква је постала вишенационална. Осим Срба и Хрвата, њени чланови су
били Црногорци, Македонци, Бугари, Румуни, Цигани, Албанци, Руси, Русини, Украјинци и унијати
који су се вратили православљу. Владика Гермоген
је одмах стекао љубав и поштовње своје пастве,
која је у њему нашла не само духовног вођу, него и
брижног оца који се стара, саветника и заштитника... Одликујући се ретким талентом проповедања, владика Гермоген се обраћао својој пас-тви,
позивајући све да стреме Христу Спаситељу и да
Га траже у свом животу, загревао је срца оних који
се колебају и својим пример смиривао оне који
ропћу. Последње црквене награде, мритополит
Гермоген је уручио крајем фебруара - почетком
марта 1944.г. 34-ци свештенослужитеља, а међу
њима 11-ци Руса: архимандриту Николају (Ружњецову), јеромонаху Лукијану (Андријевском), протојерејима Петру Попову, Михаилу Милоградском, Сергију Селивановском, свештеницима Василију Добронравову, Венијамину Романову, Михаилу Песоцком, Ивану Мрачковском, Серафиму Купчевском и
Василију Јурченко. Од осталих руских свештенослужитеља који су ушли у ХПЦ, могу се набројати
јеромонах Платон (Бондар), протојереји Дмитриј
Извољски, Димитриј Кутенко, Димитриј Мрихин,
свештеник Евгениј Погорецки, протођакони Алексиј
Борисов и Алексиј Јежисов (Ежисов).
Јединог православног епископа - за Сарајево,
Спиридона (Мифку) је именовао Павелић, 8. августа 1944. г., на предлог министра правде и вере.
Отац Спиридон је прешао у православље из католичанства 1927. г., завршио је Богословију у Сремским Карловцима, а монашки постриг примио 1941.
г., па је отпутовао у Немачку, где је – у Дортмунду
живео око 5 месеци, а тек 1943. г., био је постављен за старешину неке цркве у НДХ. Како сведочи немачки посланик, Каше, митрополит Гермоген – због моралних квалитета Спиридонових, није
био у потпуности сагласан са његовим именовањем
за епископа. Услед тога што је за канонско обављање епископске хиротоније неоходно чинодејствовање најмање 2 архијереја, власти Хрватске су
се преко свог посланства у Букурешту и румунског
министарства спољних послова обратиле за помоћ
Румунском Патријарху Никодиму. Својом посланицом од 4. августа, Патријарх се сагласио и у Загреб упутио делегацију од 3 свештенослужитеља, у
саставу које се налазио и митрополит Висарион
(Пуја). Мада је немачки посланик Каше у извештају
својим претпостављенима од 12. августа покушавао ту посланицу да представи као признавање
ХПЦ од стране Румунске Православне Цркве, у њој

20

о томе није било ниједне речи. Патријарх је једино
писао да Хрватској Православној Цркви преноси
„најлепше жеље за будућност и честита на хиротонији новог епископа“. Митрополит Висарион је у
Загреб допутовао 13. августа, и 15-ог, заједно са
митрополитом Гермогеном извршио у Спасо-Преображенском храму хиротонију епископа Спиридона, чему су власти Хрватске придале велики пропагандни значај. После хиротоније одржани су свечани пријеми у румунском посланству и у резиденцији министра правде и вере, П. Цанке. 16.
августа владику Висариона је примио Павелић и
наградио га једним орденом. Синод Српске
Православне Цркве је 11. септембра 1944. г. упутио
Румунском Патријарху протест, истичући да је
Спиридон (Мифка) раније служио као свештеник
СПЦ, али да је 28. новембра 1936. г. био рашчињен. Осим тога – да је жењен и има троје деце
(уствари, Спридон је од 1941. г. био удовац и после
тога се замонашио). У октобру 1944. г., сазнавши за
забрану чинодејствовања митрополиту Гермогену
од стране Архијерејскког Синода РПЦЗ, митрополит
Висарион је у Бечу посетио Првојерарха РПЦЗ
митрополита Анастасија и изразио жаљење због
тога што је „услед необавештености“ о канонском
положају ХПЦ и о забрани чинодејствовања владици Гермогену, учествовао у хиротонији епископа
Спирисона.
Према Кашеовом извештају министарству
спољних послова од 17. августа 1944. г., Спридона
су власти Хрватске одабрале као „наследника“
митрополиту Гермогену, чији је положај био „пољуљан“. Немачки посланик је запазио: „Мифка је у
потпуности под утицајем владе и... без сагласности
министарства не може вршити своје обавезе“.
Ауторитет Спиридонов је ионако био врло низак.
Он је требало да ступи на дужност 3. септембра,
али услед тога што је према његовом постављењу
православно становништво Сарајева имало одбојан став, а и протестовало је због недавног гоњења
за криминал свештеника коју су вршили злоупотребе, епископ је на дужност ступио тек 1. октобра.
Тог дана је приредио у свом двору пријем, коме је
присуствовао немачки конзул у Сарајеву. У извештају митрополиту Анастасију, 25. јануара 1945. г.,
свештеник Руског Корпуса, игуман Никон (Рклицки)
је описао Спиридонову неочекивану посету Никоновој првој литургији у руској цркви у Сарајеву: „Има
око 40 година и одаје утисак меког човека добре
воље. Извршавао сам проскомидију. Поздравивши
се самном, на грађански начин, није ми чинио препреку у вршењу литургије на начин какав је утврђен
у РПЦЗ. Са протојерејем А. Крижком такође има
добре односе и не чини му, као свештенику РПЦЗ,
потешкоће“.
Протумачивши учешће митрополита Висариона у хиротонији епископа Спиридона као признавање ХПЦ од стране Румунске Патријаршије,
хрватска штампа је изражавала наду да ће ускоро
уследити и признавање од стране других цркви.
Међутим, до тога, наравно, није дошло. Чак ни
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цркве савезника Немачке – Румуније и Бугарске
ипак је нису званично признале. Ускоро је Павелићев режим пао. Југословенска војска је заузела
Сарајево, и епископ Спиридон је прешао у Загреб.
У Спасо-Преображенској цркви је 11. априла 1945.
г. одржано последње свечано архијерејско богослужење владика Гермогена и Спиридона у присуству представника владе Хрватске, усташког руководства и немачког посланства. Последње обраћање митрополита Гермогена његовој пастви је
била ускршња посланица, у којој је владика као и
раније упозоравао о опасности која свету прети од
безбожног комунизма: „Чувајте се, децо моја духовна оних, који вам се у свештеној одежди обраћају
уместо са крстом – са крвавим ножем и оружјем у
рукама, јер они не ратују за Христа већ за нечастивог, о ни се труде да вас саблазне и да отрују
душе ваше! Чувајте се свих оних који говоре о
слободи под црвеном звездом, јер тамо слободе
нема, тамо је само патња и несрећа. У њиховом
привременом царству влада само једна слобода –
хуљење на Бога Сведржитеља, Његовог Васкрслог
Сина и Духа Светога. Са хришћанском љубављу и
братским праштањем, вољена наша браћо и
духовна децо, међусобно честитајмо Ускршњим
поздравом – Христос Воскресе!“.
Загреб је 8. маја заузела југословенска армија.
Тог дана престала је да постоји Хрватска Православна црлква. Већ 10. јуна, у Спасо-Преображенском храму почео је да служи српски свештеник. Павелић је побегао у Аустрију, затим се скривао у Италији, Аргентини, Шпанији – где је и умро
1959. г. По неким подацима, пред напуштање Загреба, Павелић је понудио митрополиту Гермогену
да (заједно са клером) отпутује са њим у Аустрију,
али владика је одбио – као и целокупно загребачко
православно свештенство. По речима Шардт-Купчевског, митрополит Гермоген је изјавио: „Нас је
овде мало, али имамо епископство и православно
духовништво, савест нам је мирна. У овим тужним
временима сачували смо православље од пропадања. Спремни смо да пред слободно сазваним
Сабором братске Српске Цркве, са учешћем архијереја РПЦЗ, одговарамо за сва своја деловања за
време нашег служења“.
По сведочењу В. А. Мајевског, митрополит је
„подвижнички на себе преузео крст и храбро штитио поверену му руску (а такође и заплашену и
провоцирану српску) паству, остајући с њом до
последњег тренутка. Када су се комунисти приближили Загребу, он је – покоравајући се упорним
молбама својих верника пристао да напусти град.
Међутим, његов аутомобил су пресрели црвени
партизани, који су старца - владику, заједно са
хоровођом Космајенком зверски убили. Мајевски
није у потпуности у праву. Владику Гермогена су 8.
маја, заједно са протођаконом Алексијем Борисовим ухапсили југословенски комунисти. Усто, по
сећању сведока они су остарелог митрополита
малтретирали, водећи га раздевеног по улицама,
али га нису убили на дан хапшења.
Епископа Спиридона, који је успео да из
Загреба побегне, ухапсили су 22. маја. Хоровођа
Спасо-Преображенске цркве А. Космајенко и неки
други свештенослужитељи су нестали, вероватно
су их побили комунисти. По налогу владе Ј. Б. Тита,
29. јуна 1945. г. одржано је суђење Војног суда при
командатури Загреба, против 23 свештеника различитих конфесија – међу њима су била 6 пра-

вославна. То, у суштини и није било суђење, него
правни линч, јер се све одигравало без саслушања
исказа сведока и речи бранилаца оптужених.
Митрополит Гермоген (Максимов), епи-скоп Спиридон (Мифка), протојереји Серафим Куп-чевски,
Јосиф Цвијановић, Дмитриј Мрихин, прото-ђакон
Алексиј Борисов, ако и неки свештенослу-житељи
других конфесија, као и начелник верског одељења
Радослав Главаш су били осуђени самрт и убрзо
затим стрељани. Усто, нови режим се ни из далека
није тако оштро понео према католичкој Цркви,
мада је у почетку покушавао да антикому-нистички
настројене католичке архијереје изједначи са
усташама и да их учини одговорним за злочине
НДХ против Срба. Међутим, већ 1945. г., говорећи
пред католичким бискупима, Тито је изјавио да
„говори као Хрват и католик“. Током 1946. г., архипепископ Алојзије Степинац је проглашен кривим за
издају државе и убиства Срба и био је осуђен на 5
година затвора, од којих је отседео само 2, а после
изласка из затвора га је римски папа прогласио кардиналом. Током 1988. г., био је беатификован – тј.
уврштен је у блажене. Треба нагласити и то, да до
сада није дошло до јасног изјашњавања о позицији
католичке цркве у односу на њено држање током
Другог Светског рата.
Синод Српске Православне Цркве је 27. марта
1946. г. донео одлуку о забрани свештенослужења
за све свештенике које су рукоположили митрополит Гермоген и епископ Спиридон, али није разматрано питање о постојању Хрватске Православне Цркве. У РПЦЗ, никада није дошло до Архијерејског суда владици Гермогену, али се у односу на
њега дуго заузимао негативан став. Када је 1955. г.,
син владикин, С. Максимов молио митрополита
Анастасија да дозволи опело за његовог оца, Првојерарх је дозволио, с тим да се то „у тишини
обави“, без јавног објављивања. Чак су и крајем
1990-тих година, на заседању Архијерејског Синода
РПЦЗ неки његови чланови оштро осудили делатност архиепископа Гермогена током Другог Светског рата.
Истовремено, неки свештенослужитељи и
мирјани РПЦЗ сматрају мученицима владику Гермогена и оне пастире који су заједно с њим стрељани и да се успомена на њих треба васпоставити.
Посебно, Шардт-Купчевски, који је 2000.г. писао:
„Испунило се већ 55 година од дана смрти наших
руских мученика, духовника и мирјана, и – ето и до
данас њихови остаци леже негде у шуми, на месту
масовних стрељања – без сахране, без опела.
Само малом броју хришћана, Својих изабраника,
Господ додељује велику част да пролију крв своју и
пострадају за Њега, како би били окићени мученичким венцем и придружени Вечној Пасхи Христовој. Ко има право да им суди осим Онога Ко им
је посао тако велике муке очишћења? Дуго времена
смо прећуткивали овај чудовишни злочин. Дошло је
време да се обави чин хришћанске праведности
према невино убијеним жртвама. То морамо учинити у име живих потомака и следећих покољења, у
име наше Свете Цркве! Завршимо овај век крви и
насиља покајањем пред жртвама мржње, убијеним
за веру Христову!“
Михаил Шкаровский
Вестник Церковной истории.
Москва. 2006 г. Бр. 4 с. 221-262
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Вјећнаја памјат

СЕЋАЊЕ НА СЛАВНУ ЧОКЕШИНУ

М

ало село Чокешина налази се испод
самог историјског Цера a c друге
стране граничи се са великим селом
Прњавором. Познато је још из Првог српског
устанка под Вождом Карађорђем по чувеној
бици с Турцима, која се одиграла усред Чокешине и где су Срби изгинули, међу којима и
чувени јунаци браћа Недићи и Ковинићи, чији се
велики споменик и данас налази поред самог
манастира. Борба на Чокешини је била српски
Термопиле и о њој је испевао песму славни
српски гуслар Филип Вишњић.

Из манастирских записа види се да је село
Чокешина (око 200 кућа) много страдало за време Првог српског устанка а такође страдало и
сагорело од немачке казнене експедиције 1941.
године у рану јесен, а после безумног напада
„шумских" на лепи град Шабац. После одбијања
напада на Шабац, Немци целу Мачву у пламен
претворише, многе мушкарце побише и мало село Чокешина даде преко стотину жртава, све
самих сељана у пуној мужевној снази. На све
стране остадоше згаришта а цело село се у црно
зави.
И данас, после много година, жеља нам је да
посветим ово неколико редака томе маленом
селу, јер је значајно и по ЗБОР и по добровољаштво.
У селу Чокешини пала је прва ратна жртва
ЗБОР-а: јеромонах, песник и старешина манастира Чокешине отац Митрофан Матић. У том
селу рођен је и одрастао мајор Јован Јоца
Добросављевић, потоњи командант храброг и
мученичког Tpeћer добровољачког пука и то је
село дало преко двадесет добровољачких жрта-
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ва од којих већину прогуташе страшне Кочевске
јаме. To мало село је једно од највећих жртава
Другог светског рата, које је поднело само због
пустог безумља заведених синова српског народа. Али и поред свега што га је снашло, село
Чокешина је остало познато по своме дивном
манастиру Чокешини, који се налази на крају села, испод самих шумских падина планине Цера.
Почетком четврте деценије прошлог века у манастир стиже веома леп, стасит и млад јеромонах
отац Митрофан Матић и са собом доведе оца
Биру, који беше удовац, да би ту у манастирској
тишини провео са сином последње године свог
старачког живота и не слутећи да ће баш ту
доживети своју највећу трагедију, убиство сина
Митрофана.
Кад јеромонах Митрофан дође у манастир
Чокешину почетком тридесетих година и одмах
манастирски живот и живот целог цела наједанпут оживи. Основао вредну позоришну групу у
селу која је давала дивне позоришне комаде
како у самој Чокешини, тако и по околним селима. Затим је о. Митрофан држао разна предавања с којима је културно унапређивао цело
село. Одмах по његовом доласку село га заволи
као свога сопственог сина, док не дође кобна
1941. година. Прва свештеничка жртва у Србији
био је отац Митрофан Матић, кога крвнички убише комунисти.
Ево сећања о том догађају српског добровољца Живана Пековића – Чокешинца: „Беше
то једног топлог летњег августовског дана, када
на манастирском гувну машина вршаше манастирско жито. Сви радници бејаху из села Чокешине где сам се и ја као петнаестогодишњи дечко затекао. Манастир беше око сто метара од
гувна где угледах једну десетину партизана који
јуре од зграде до зграде и некога траже а једна
тројка се упути и на само гувно, трчећи око машине и стогова пшенице, тражећи некога али
ништа не говораху. Одједном наста вриска народа и хука вршалице престаде. Погледах у
правцу где народ вриштећи јурну, те угледах
ужасан призор: отац Митрофан мртав лежи у
чезама, које довезе један калуђер из манастира.
Тројка комунистичка викну на народ да се
уклони, вичући: „Њега ми и тражимо!" Отац Митрофан био је послом у среском месту у Лозници
и на повратку, на путу Лозница-Прњавор, дочекао га је бивши касапин Мома из Прњавора и у
чезама с једним метком право у срце, убио га је.
Отац Митрофан је сахрањен са десне стране,
при самом улазу у Манастир, а тек 1942. године
(мислим на годишњи парастос), дошао је један
вод Српских добровољаца и одао му дужну
пошту. После његове смрти партизани поставише свој штаб у лепи двоспратни манастирски
конак, због чега доцније Немци „штукама" сравнише конак са земљом.
Једног веома хладног предвечерја у позну
јесен несрећне 1941. године, када се са планине
Цера вратисмо на згаришта у Чокешину, стајах у
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дворишту поред пута заједно са својим братом,
кад један вод Српских добровољаца прође водећи свезаног касапина-партизана Мому. После
сам чуо да му је судио војни суд и да је добио
заслужену казну.
Село Чокешина је дало још једног великана
добровољачке борбе. To je мајор Јован-Јоца Добросављевић. Сећам се као дечко пре рата, када
Јоца долазио на отсуство у своје родно село а
ми дечаци окупимо се око њега, дивећи се његовој лепоти и његовој сјајној официрској униформи и не слутећи да ћемо се једног дана
многи од нас наћи под његовом командом као
Српски добровољци и да ћемо се заједнички
борити против највећег зла којег је историја забележила.
Мајор Добросављевић је изгубио своје родитеље у раним годинама, па је долазио на отсуство код свог доброг стрица Добросава, који је
за време рата био четнички командант села.
Захваљујући Митрофановом несебичном раду и
његовој мученичкој смрти, као и Добросављевића фамилији, само су два заведена младића из
целог села отишли у комунисте 1941. године.
Један од њих Борислав Миловановић после је
побегао из партизана и пријавио се у селу Добросављевићу и Будимиру Радановићу, који су
га одвели у Шабац и у добровољачкој команди

гарантовали за њега па је и он ступио у добровољце. Када смо у октобру били у опсади Шапца, десетак жена из Чокешине, мајке добровољаца, међу којима и моја мајка и мајка сина
претседника Чокешинске општине Милорада Радановића из које фамилије бејаху три добровољца: Владислав, Веселин и Цвејо (сва три
кочевске жртве), пробише се кроз целу Мачву
која је била тада под комунистима и дођоше да
нас виде и поделе понуде. Тада нам рекоше, да
су колико пре неколико дана комунисти упали у
Чокешину и побили групу најбољих домаћина
међу којима и брата претседникове жене чији је
синовац Милан био у добровољцима и Добросава Добросављевића, стрица Јоце Добросављевића.
Нека је слава и част тој чокешинској младости на челу са јеромонахом и песником Митрофаном Матићем и херојским командантом Tpeћer
добровољачког пука мајором Јоцом Добросављевићем и мученички палим добровољцима из
Чокешине: Владиславу, Веселину и Цвеји Радановићу, Војиславу Мијатовићу, Војиславу
Враголићу, Иви Ракићу, Милану Марковићу,
Милану Вулиновићу, Бранку Ристићу, Бориславу Миловановићу и другима чијих се имена
више не сећам. Нека им је свима вечна слава и
хвала!“

ПОМЕН ЈЕРОМОНАХУ
МИТРОФАНУ МАТИЋУ
По шести пут за редом, 11. августа ове године у манастиру Чокешина одржан је помен јеромонаху Митрофану Матићу, некадашњем
старешини овог манастира кога су комунисти на тај дан 1941. године
убили само зато јер је критиковао њихов устанак, кад му време није.
Помен су служли: јеромонах Нектарије и јереј Ратибор Петровић.
Организатор помена је Духовни - национални центар Јошево чији је
председник господин Пантелија Петровић.
Данас је чокешина женски манастир. Његова игуманија, мати Ана
све нас је лепо угостила на чему јој се најтоплије заваљујемо.
Молимо се дргом Господу да свештеномученику оцу Митрофану и
свим мученицима чокешинским подари вечни спокој у рајском насељу
свом.
У месту Мајур које се данас спојило са Шапцем у цркви која се налази у центру села, изнад
улазних врата са унурташње стране налази се
ова плоча на којој су уклесане речи захвалности
ђенералу Милану Ђ. Недићу, председнику Владе народног спаса за све што је учинио за спас
Српског народа. Плочу је поставио Илија М.
Павловић, родом из овог села који је за време
рата био подофицир Државне страже која је
обављала полицијску, жандармеријску и царинску службу у Србији у време рада Недићеве
владе народног спаса. Он је аутор двотомне
књиге: „Милан Недић и његово доба“ у којој је
изнео своја сећања из тог времена историје Србије али и бројна страна документа којима је
подкрепио своја сведочења. Кколико нам је познато ово је једини јавни споменик ђенералу Недићу у Србији.
Његову слику у згради Владе Србије је садашњи њен председник Ивица Дачић, пре

четри године театрално скинуо јасно демонстрирајући комунистички став да је недићева
сарадња са немачким окупатором ради спасавања Српског народа била: „колаборација са
окупатором“, а да сарадња са свјетским окупатором, који нам је донео комунизам, није „колаборација са окупарором“ већ сарадња на добробити Српског народа
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Наши хиландарци

ВЕЛИКОСХИМНИК О. АГАТОН

Т

ужна вест о упокојењу о. Јована Радојичића најстаријег светогорског монаха и последњег љотићевца повод је
да се присетимо свих петорице хиландарских
монаха чијом жртвом је по други пут у прошлом
веку манастир Хиландар остао српски. Први пут
је то било почетком прошлог века када су га
скоро окупирали бугарски монаси и тада је
кључну улогу у враћању манастира одиграо Владимир Љотић, конзул Краљевине Србије у Солуну, и други пут када су се на позив владике
Николаја практично одазвали једино љотићевци.
Нека им је свима слава и хвала, а Господ ће
знати да их награди у рајском насељу свом.

У Светој Гори Атонској - 2/15. децембра
2002. године, на дан Св. цара Уроша V Српског у драгом нашем, недавно сажеженом Хиландару,
уснуо је у Господу отац Арсеније, тај духовни
витез православља - витез Христа распетог и
васкрслог. У наручју Пресвете Богомајке, предаде у Врту њеном своју душу у руке Господа
Живога. (Света Гора назива се и Богородичин
перивој, тј. врт.)
Године 1921, непобедивом снагом Животодавца, победитеља смрти, греха и ђавола - у
наш свет и род, дошао је попут анђелка малени
Бранислав Брана Јовановић. Добивши од Бога
Живога јединствену, непоновљиву душу живу, у
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тело обучену преко племенитих његових родитеља - родивши се у питомом селу Врагочаници, у
срезу Подгорском - Ваљевске Каменице.
Одраставши и стасавши у своме крају, Бранислав је завршио основну школу, оставши као
младић са своји родитељима на селу, обрађујући
земљу. Често је тада одлази на богомољне скупове Православне народне хришћанске заједнице. Био је то онај уски, еванђељски пут Христа
истине и живота.
Кад је букнуо Други светски рат цела планета нашла се у огњу патњи и страдања. Незадрживе богоборне армије „новог Атиле" на све
стране сејале су ужас, разарање и смрт. У једном таквом сулудом замаху косе смрти, a пo
девизи „ликвидирати сто српских талаца за једног немачког војника, беху покупљени људи Ваљевске Подгорине и сатерани код цркве Светих
Петра и Павла у Миличиници, и као овце на
клање поведени, да сваког тренутка очекују неумитну смрт. Тада се - уплашеном и престрављеном мноштву сабраног народа, код којег
се гасио последњи трачак наде - јавио млади
богомолитељ Бранисла Брана Јовановић. Јавио
се као анђео избавитељ свих њих молитвом
наде, имајући у подсвести речи светог владике
Николаја Српског: „Верујте и у невероватно!" a
no оној Исусовој:
„Људима је то немогуће, али Богу није; јер
све је могуће Богу!" (Мр 10:27 и Мт 19:26).
Као члан духовно препородитељског богомолитељског покрета код нас - покрета који је
предводио и био његова душа Владика Николај,
Бранислав тада ни сам није знао да ћe сви они
остати у животу, јер сматрали су да безнадежно
одлазе у загрљај смрти. Опраштајући се и
опраштајући један другоме, Бранислав рече народу: Хајде да се пред смрт сви помолимо Богу Боже, опрости нам грехе свима! Молили су се
тако, гласно и јасно, као они који неизбежно
одлазе у смрт.
Немци су са чуђењем посматрали шта се
догађа, и пошто им је њихов тумач преводио,
разабрали су како се очајници из дубине душе
моле на прагу свога страдања. Тада је немачки
заповедник узвикнуо на немачком: „Ово нису
комунисти!" Даља заповест спремном стрељачком строју гласила је: „Остав!" а окупљеном
народу: „Разлаз - кући!"...
У пролеће 1944. док је у свету још увелико
беснео ратни пожар и разарање, у Ваљеву је
вршена „попуна првог пука Српског добровољачког корпуса", коме је у том граду било седиште. Тада је младићев отац одвео свога сина
Бранислава да га упише у „Недићеву војску".
Умолио је мајора Илију - Ику Мићашевића, да
он његовом Брани буде други родитељ. Бранислав је примљен и распоређен у први батаљон
првог пука, код капетана Ратка Обрадовића.
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Пошто је официр Обрадовић знао да је Бранислав „припадао најбољем духовном цивилном
јату рода српског - Православној народној
хришћанској заједници", пошаље га да као члан
те заједнице служи без оружја, код пуковског лекара, да га овај обучи у пружању прве помоћи, и
да га потом постави за батаљонског болничара.
„Тако је Брана“, каже Бора М. Карапанџић,
„прошао кроз све борбе које је Први пук водио у
Србији против комуниста-партизана, који су из
Санџака и Црне Горе кидисали на Србију. Међутим, када је у јесен 1944. године Стаљинова
Црвена армија умарширала у Србију, да би помогла Јосипа Броза - Тита и партизане да се
дочепају власти, српски добровољци су се повукли у Словенију, где су наставили борбу против
словеначких партизана...
Добровољци су се са Ђујићевим и Јевђевићевим четницима повукли у Италију. Најпре су
били у логору Форли, а потом у логору Еболи.
Одатле су их Енглези, у пролеће 1947. године
пребацили у Немачку, у британску окупациону
зону. Ту је Брана добио статус „расељеног лица",
емигрирао је у Енглеску, где је радио до почетка
шездесетих година"...
По договору са протојерејем Алексом Тодоровићем и јерејем Радованом Миљковићем, и уз њихову препоруку, Брана Јовановић,
Милан Мишулић и Крста Андрић - сва тројица
некадашњи добровољци из Првог пука - одлазе у
Хиландар.
У манастиру су сва тројица примили монашки постриг и сврстали се у непобедиву легију
Христову немањићке свете обитељи. Бранислав
је добио монашко име Арсеније; доцније ћe,
примајући велику схиму (највиши степен строгих
монашких завета - ангелски образ) и добити ново
име Агатон. Тако су изгнани ратници из свог
земаљског Отачаства - на крају својих животних
лутања и бродолома, уместо љубљене Србије,
на крају своје земаљске жизни, нашли се укотвљени у монашкој Држави Мајке Божије - нашем
српском "Вилиндару".
...Светогорац старац Арсеније, потоњи отац
Агатон никада није отишао да oпет види своје
родно село, јер све се надао да ћe комунизам
пасти па ћe моћи да оде у слободну Србију. Али,
то се тада није догодило. Догодило се доцније.
Пало је комунистичко безбоштво, а људима је
остављено да сами одаберу свој пут како је
Господ рекао богови(д)цу Мојсију и роду човечијем:
"Сведочим вам данас небом и земљом, да
сам ставио пред вас живот и смрт, благослов и
проклетство; зато изабери живот, да будеш жив
ти и семе твоје" (5 Мојс. 30:19)
Делови из текста
О. Александра Д. СРЕДОЈЕВИЋА

MOHAX O. ЈУСТИН

С

ветовно име о. Јустина је било Богдан
Стекић. Рођен je y Београду 25. јануара
1922, где је завршио основну школу и
гимназију. Богдан је на позив генерала Недића
ступио у добровољачке редове.
Издржао је све
борбе у Србији и
Словенији, прешао je y Италију,
где се оженио
Радмилом рођеном
Петровић. После боравка у логорима у Форлију и
Еболију, и у Немачкој у Дипхолцу и Лингену,
1950. су емигрирали у САД и
настанили се у
Кливленду.
Богдан је био
активан у ЦШО
Св. Саве и у
СДД „Братска слога" бр. 15.
Био је први повереник спомен храма Св. Саве на Врачару и
манастира Хи-ландара. Када му је преминула
супруга Радмила, Богдан је 1987. отишао у Хиландар где је био замонашен на дан своје славе
св. Николе 1989. године. У Хиландару је имао
разна послушанија и био је врло омиљен код
Хиландараца, који су говорили да има велику и
племениту душу.
Упокојио се у Господу 11.децембра 1997.
Сутрадан целокупно часно братство с молитвама је испратило оца Јустина на његов вечни
починак.
Отац Јустин Хиландарац, пре него што је
отишао у манастир Хиландар 1987. године, где је
примио монашко пострижење, учинио je y Кливеланду једно велико и незаборавно дело. Када
је међу српски народ у Америци стигла вест, да
је Патријарх Герман после 88 молби и интервенција добио дозволу од комунистичких власти
у Београду за наставак зидања Спомен храма
Светог Саве на Врачару, Богдан је одмах - будући да је већ био повереник Патријаршије за
растурање верске штампе - основао Одбор за
Светосавски храм на Врачару. Месни парох прота Василије Соколовић је био Претседник али
је Богдан био душа целе акције. Основан је Фонд
из кога је - кад је Богдан већ отишао у манастир
Хиландар - купљено једно од највећих звона за
Спомен храм Св. Саве на Врачару и два мермерна стуба на главном улазу и два мермерна
стуба на Царским дверима. На стубу при улазу у
храм уклесано је име већ тада монаха о. Јустина
Хиландарца као великог добротвора Светосавског Спомен храма.
Б. М. К.
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MOHAX O. МИТРОФАН
На дан 5. јула 1999. године упокојио се у
Какову, метоху манастира Хиландара близу
Свете Горе, отац Митрофан.

Оца Митрофана сам познавао од 1941.
године. Његово световно име је било Милан Мишулић. Рођен је 1923, у селу Ратари близу Смедеревске Паланке. По завршетку основне школе,
уписао је гимназију у Крагујевцу. Због Другог
светског рата његово школовање је било прекинуто. Године 1942. положио je y Београду испит за седми и осми разред гимназије али није
могао да матурира све до године 1947. Матурирао у гимназији у логору за расељена лица у
Лингену-Емс у Западној Немачкој.
Када је изби грађански рат између комуниста-партизана и националиста. Милан Мишулић,
који је био верник и антикомуниста ступио је 15.
септембра 1941. у Српски добровољачки Корпус.
Године 1942. био је рањен, изгубио је лево око.
Међутим, са једним оком он је видео даље и
боље од многих који имају оба ока.
Године 1944. заједно са хиљадама националиста он се повукао у Словенију. Британске
трупе су предале хиљаде његових сабораца партизанима који су их немилосрдно пострељали у
Кочевју, Словенија. Он је био међу неколико
стотина преживелих, укључујући известан број
жена и деце, који су били поштеђени. Они су
најпре одведени у Палманову, затим у логоре
Форли, и најзад у Еболи, Италија. Смештени су у
један огроман маслинов воћњак, живели су под
шаторима начињеним од картонских кутија.
Упркос бедним условима за живот, верске и
културне активности су биле у највећем јеку.
Постојала је капела са редовним свакодневним
богослужењима. У логору су отворене гимназија
и Теолошка школа; и један број појединаца су
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завршили своје школовање. Постојали су и течајеви за неписмене. Поред тога, постојао је
црквени хор, књижевни клуб, фолклорна група и
позориште које је давало успешне представе.
Милан Мишулић је дао знатан допринос верским
и културним активностима.
Године 1946. становници шаторског града у
Еболију пребачени су у Западну Немачку. Жене
и деца су смештени по разним логорима. Некадњи ратници су одведени у Мунстер Логор на
испитивање са могућношћу да бар неки од њих
буду предати Титовој Југославији. Захваљујући
интервенцији Кентерберијског Архиепископа, касније су сви ослобођени и размештени по разним
логорима за расељена лица. Породични логор
Миланових сабораца био je y Лингену-Емс и
Милан је тамо смештен.
И ту су животни услови били лоши, али
верски и културни живот је био у напону. Да би
се обезбедила најнеопходнија средства за живот, у логору је отворена једна кантина. Том
кантином су руководили Милан Мишулић, Крста
Тодоровић, Радослав Протић и Митар Рељић.
Од зараде од продаје слати су пакети у Југославију удовицама и сирочади.
Када је године 1947. Милан матурирао у
гимназији у логору у Линген-Емсу, добио је стипендију да оде у Париз и да тамо студира у
једној богословији. Међутим, прота Алекса Тодоровић, који је живео у Минхену и тамо основао издавачко предузеће Свечаник за књиге са
верском садржином, позвао га је да му помогне
са издавачким предузећем.
Милан је одлучио да се одрекне одласка у
Париз и уместо тога отишао je y Минхен. Тамо је
најпре изучио штамтарски занат и помагао је не
само проти Алекси, већ и штамтању месечног
листа Искра.
Милан је у Минхену остао до 1961. године,
када је отишао у манастир Хиландар и тамо био
пострижен добивши монашко име Митрофан.
Његово присутство у Хиландару било је од огромног значаја. Поред својих редовних монашких
дужности, он је напорно радио на објављивању
верских књига које је преводио са немачког језика. Отпочео је да сам ради на издавању билтена Хиландар који је стизао до великог броја
читалаца у Европи, Америци, Аустралији и Новом Зеланду. Ово је било једно од средстава
мисионарења оца Митрофана. Друго средство су
била његова честа путовања по Европи где је
говорио многобројним слушаоцима о Хиландару
и Светој Гори. Путовао је у Аустрију, Немачку,
Француску, Белигију а у најновије време и Србију. Посетио је и Совјетски Савез и после посете написао веома значајну књигу „Света Русија у
Совјетском савезу“ која је касније преведена и
објављена на више језика, кључујући и енглески.
Матеја МАТЕЈИЋ, протојереј-ставрофор
Чланак је објављен на енглеском језику у
Cyrilic Mascrip Heritage
Са енглеског превео о. Матеја Матејић
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ДУХОВНИ ; МИСИОНАРСКИ
И КЊИЖЕВНИ РАД О. МИТРОФАНА

МOHAX O. СИМЕОН

По доласку у манастир Отац Митрофан са
својом духовном сабраћом најпре обнавља замрли духовни и верски живот у Хиландару, потом га
економски обнављају и што је најважније: отварају Хиландар према спољњем свету. Помоћу
бројних дијапозитива и синхронизованих репортажа о Хиландару и атоској Светој Гори, о. Митрофан је са својом духовном сабраћом истрајно
и годинама приближавао Атоско духовно искуство и културно благо Хиландара и целе Свете
Горе нашим сународницима по целом свету, гдегод је било српских насеобина, као и у нашој
поробљеној отаџбини. А почели су да долазе у
манастир Хиландар и на Свету Гору стручњаци и
научници, који су почели свестрано проучавати
духовно и културно благо Хиландара.
Од 1976. године отпочела су чувена, скоро
свакогодишња путовања оца Митрофана по целом свету гдегод су постојале српске избегличке
насеобине: по Европи, у Америци, у далекој Аустралији. Позиван је од разних установа и српског народа, да говори о манастиру Хиландару, о
Светој Гори и њеној улози у животу православних народа и отац Митрофан је постао један од најпознатијих Хиландараца, а нарочито
после појаве његове чувене књиге „Света Русија
у Совјетском Савезу"
Од свих емигрантских писаца отац Митрофан је једини доживео да му се књига штампа
на седам језика! И то је данас једна од најчитанија књига у слободном свету.
Године 1993. о. Митрофан је изабран за
протепистата (некадашњи прот) Свете Горе.
Протепистат је председник Свештене епистасије
које је извршно тело Свештене општине Свете
Горе - највише установе на Светој Гори Атоској.
О. Митрофан је достојно репрезентовао и
манастир Хиландар и целу Свету Гору и пред
грчком и светском јавношћу.
Покренуо је и годинама уређивао часопис
„Хиландар“.
О. Митрофан је нарочито у години проглашеној јубларном поводом 800-те годишњице
оснивања манасти] Хиландара учинио много за
целокупну обнову манастира. Баш пред упокојење писао је: „Сада да дођеш, не би познао
Хиландар!" По плану завршна прослава треба да
се одржи на Малу Госпојину 21. септембра 1999.
године, коју, нажалост, Митрофан није дочекао.
Велику је битку војевао о. Митрофан за
манастир Хиландар, за веру православну и за
свој вољени српски народ. Често је путовао на
релацији Солу Београд, не знајући за умор. И
срце није могло више издржати Препукло je y
служби Цркви и вољеном српском народу.
О. Митрофан је био монах-борац, у служби
Српској православној цркви и напаћеном српском народу. Дао је целог себе у том преданом
служењу. Само Господ Бог може дати награду за
све што је учинио у своме овоземаљском животу.

O. Симеон, крштено име Крста Андрић,
рођен je y Крупњу. Родитељи су осим њега имали и млађег сина за чију је љубав Крста прекинуо
школовање да би брат наставио, a Крста je помагао родитељима. У пролеће 1944, када су
црни облаци наткрили окупирану Србију, Крста
изненадно ступа у добровољце, у Трећи пук добровољачког корпуса, чије је седиште било у
Шапцу. У јесен Брозови партизани наваљују
преко Дрине у Србију те се воде тешке борбе у
Азбуковици и Рађевини. Крста буде тешко рањен
и отпремљен у болницу, прво у Шабац, па потом
у Београд, одакле је евакуисан у Словенију, где
су дошле добровољачке и четничке јединице.
Кад су „савезници" Краљевину Југославију предали Јосипу Брозу, националне снаге су прешле
у Италију, па потом у Немачку. Крста, по добијању ди-пи статуса, 1947-48. с великом групом
добровољаца емигрира у Енглеску. Настанио се
у Бирмингему, где је радио на грађевинама, да
би се после три године запослио у фабрици
чоколаде. Ту су три друга, који ћe постати чувени
Хиландарци, Брана Јовановић (монах Арсеније,
Агатон), Вита Радојичић (монах Јован) и Крста,
свесрдно помагали при оснивању српске православне парохије Св. Лазара, коју данас краси најлепша српска црква у Енглеској Лазарица.

Боривоје М. КАРАПАНЏИЋ

Боривоје М. КАРАПАНЏИЋ

Одатле Брана и Крста 1956. одлазе у Хиландар где примају монашки постриг заједно са
Миланом Мишулићем (монах Митрофан), који
стиже из Немачке.
О. Симеон је у манастиру Хиландар имао
разна послушанија. Био је еклисијарх (црквењак)
одржавао је у храму кандила, свећњаке, кадионице и друго. Па је једно време био виноградар и
подрумар, дочекујући госте са чашом руменог хиландарског вина. Онда је био послат у испосницу
Св. Саве у Кареји, где је провео осам пуних година, па се потом вратио у Хиландар. Онда је
изненада добио мождани удар и дуго је лежао
као болесник у Хиландару, одакле су га млађи
носили на богослужења. Преминуо је тихо 2006.
године и сахрањен уз молитве целокупног хиландарског братства. Нека му је вечна слава и
хвала. Вјечна му памјат!
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Наши хиландарци

МОНАХ О. ЈОВАН
У недељу, 29. јула 2012. године, упокојио се
у Господу најстарији монах Свете Горе, отац Јован Хиландарац, који је 10. маја ове године напунио 105 година.

Отац Јован, рођен 10. маја 1908. године у
Умчарима код Гроцке, као Витомир Радојичић,
био је као младић сав испуњен духом светосавског родољубља. Након окупације Србије
1941. године, и са почетком крваве комунистичке
револуције, Вита Радојичић приступа Србском
добровољачком корпусу (СДК), основаном од
стране Владе народног спаса ђенерала Милана
Недића са задатком да заустави дивљања комуниста, а самим тим и сурове немачке одмазде
над српским народом. Крајем Другог светског
рата емигрирао је у Енглеску. Годинама је посећивао и помагао манастир Хиландар, a no смрти своје супруге у њему се и замонашио.
Наиме, о. Јован је члан предратног покрета
Збор који су, милошћу Божијом, сачували Српску
Царску Лавру на Светој Гори Атонској. Педесетих година прошлог века, монашко братство
манастира Хиландар нагло је почело да се осипа, па је према древним византијским законима,
који се и данас поштују у светогорским
манастирима, запретила опасност да Хиландар
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пређе у руке Грка. Свети владика Николај
Велимировић је из емиграције упутио апел за
одлазак српских монаха у Хиландар, на шта су
се први одазвали српски добровољци, следбеници „политичара са крстом" Димитрија В. Љотића: Милан Мишулић (о. Митрофан), Брана
Јовановић (о. Арсеније, па о. Агатон), Крста
Андрић (о. Симеон), Богдан Стекић (о. Јустин)
и Витомир Радојичић (о. Јован).
Отац Јован је од тада обављао дужност
хиландарског баштована, а његов молитвени и
богоугодни живот наликовао је предивном миомирисном цвету у Врту Мајке Божије. Током Васкршњег поста 2007. године примио је завет Велике монашке схиме. Смиреним монашким подвизима припремао се за радосни сусрет са Жеником душа наших, Христом Господом, припремао се за улазак у „радост Господара свога".
Отац Јован Хиландарац је био и добар
познавалац српског песништва, а и сам је био
песник. Написао је неколико књига, од којих је
најпознатија она под насловом „Туђинче". У њој,
у четири тома, настоји да сачува сјај људске
честитости и лепоте коју је доживео међу својима као дете и као војник. У Хиландару је био
омиљен, и међу монасима и међу посетиоцима.
Сви који су га бар једном сусрели памтиће га као
духовитог и интелигентног монаха и старца, испуњеног љубављу.
У блаженом уснућу вечни покој подај Господе уснулом слуги Твоме схимонаху Јовану и
учини му вечан спомен у Небеској Отаџбини његовој.
...А слободе када данак сине,
стег победе носићете ви...
29.7.2012.

„Србска Акција"

Отац Јован, још једно светило у духовној
помрчини, коју свакодневно осећамо, отишао је у
„Наручје Аврамово", након примања Светог Причешћа после Свете Литургије на хиландарском
метоху Каково - Мило Арсеница, ... дана, 29. јула,
старац се упокојио у Господу.
Сахрањен је на хиландарском гробљу у
понедељак 30. јула. Опело је служио игуман
манастира Хиландара, високо преподобни архимандрит Методије уз саслуживање јеромонаха и
монаха ове царске лавре...
„Искра“
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Вјечнаја памјат

СВЕТОМИР - СВЕТА ПАУНОВИЋ

У недељу 2. септембра у својој 89. години
упокојио се у Господу Светомр – Света Пауновић, нашој јавности познат као дугогодишњи
уредник емигрантског листа Искра из Минхена.
Света је рођен 8. јануара 1923. године у
селу Гај у Банату где је службовао његов отац
свештеник Радослав – Рада Пауновић.
Светин отац, прота Рада је касније службовао у Вршцу а познат је као један од организатора протеста против Конкордата. Том приликом је био и повређен од жандара. Прота Рада је
пре рата био старешина ЈНП Збора у Вршцу па
је на крају рата морао да емигрира. Умро је у
Немачкој. И Светина мајка је из свештеничке
породице.
Основну школу је завршио у Гају и Вршцу а
гимназију је учио у Вршцу. Приликом мобилизације у априлском рату 1941. није мобилисан, па
се он сам пријавио у добровољце. Из тог периода остала су важна и занимљива његова сећања на понашање комуниста и скојеваца који су
ширили панику и анархију међу мобилисаним
војницима.
Одведен је у заробљеништво у Немачку и
тек је на крају рата ослобођен па се почетком
1945. придружио Српским добровољцима у Словенији. Са њима је после предаје прошао избегличке логоре прво у Италији а касније у Немачкој
да би на крају добио статус расељеног лица.
Прво је отишао у Енглску али се 1955. враћа
у Немачку, а 1956. уписује студије славистике. Те
исте године постаје сарадник листа Искра у Минхену који је покренула љотићевска емиграција,
следеће године постаје члан редакције а 1974.
после убиства власника листа Јакова Љотића
постаје главни и одговорни уредник листа Искра.
Била је велика храброст прихватити се тог посла
када се зна да је УДБ-а и раније, 1969. убила
уредника Искре Ратка Обрадовића. На месту
уредника остаје све до 1990. и живи нормално

крећући се по Минхену и то врло често метроом.
1990. редакција Искре сели се у Бирмингем Енглеска, а Света у њој активно сарађује до прошле године.
Објавио је неколико књига историјско политичког садржаја и у дужем временском периоду о
свом трошку објављивао хумористички часопис
Решето. То је ваљда једини такав часопис који је
издавала српска национална емиграција.
У лето 1993. први пут са супругом долази у
Србију и убрзо постаје њен чест гост, да би после неколико година купио стан у Београду и
стално се настанио у својој вољеној Србији.
Свету Пауновића сам први пут срео 1987. на
слави метоха манастира Хиландара, ван Свете
Горе, Каково, која пада на источни петак, први
петак после Ускрса. Те године отац Митрофан је
на славу позвао неколико уредника разних емигрантских листова и групу дисидената и опозиционара из отаџбине. Ја сам тада већ увелико за
Искру из отаџбине слао прилоге (петиције, протесте, разна саопштења дисидената и слично)
само што је све ишло преко оца Митрофана.
После сусрета са Светом веза преко оца Митрофана је почела да слаби а директна веза са
Светом, уредником Искре да јача. Сусретали смо
се најмање једанпут годишње у манастиру Хиландару. Он је био организатр саветовања, у про
-сторијама Искре у Минхену крајем 1990. када је
одлучено да у земљи покренемо Нову Искру, која
се први пут појавила на сајму књига 1991.
године.
Када су Света и његова супуга Валентина
1993. први пут дошли у Србију били су моји гости. Ако се занемаре ситнији неспоразуми наша
сарадња је ишла узлазном линијом све до нашег
разлаза са такозваним „тајништвом“ 31. децембра 1997. године.
Тада се услови мењају и долази до хлађења веза од неколико година због Светине лојалности такозваном „тајништву“. Међутим од
2004. се сарадња обнавља, прво пажљиво и
бојажљиво, а онда све отвореније. Био нам је на
услузи за конултацију или мишљење, да пружи
информације које нам требају, па чак и да набави по неку емигрантску књигу. Можемо слободно
рећи да је са симпатијама гледао шта радимо и
то подржавао. Почео је да долази редовно и на
помене које организујемо сваке године.
Прошле године смо објавили једну његову
књигу „Истина о наВодно ослободилачкој борби“
па нас је због тога посетио на великом сајму
књига. Десило се да је у исто време и Његова
Светост Патријарх Српски Иринеј обилазио
сајам књига тако да је Света имао последњи пут
ту велику част да се са њим сретне, мада се они
познају од раније. Био је посебно срећан због
тога.
Света је био ожењен Валентином, ћерком
руског белог официра и професором славистике
на универзитету у Гармишпартенкирхену у Немачкој. Ми јој са наше стране изражавамо најтоплије саучешће и молимо се драгом Господу
да Свети подари достојно место у рајском насељу свом.
Нека му је слава у хвала.
Иван СТОЈАНОВИЋ
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Један предлог

СВЕШТЕНОМУЧЕНИК НЕДЕЉКО СТРЕЛИЧИЋ
РАДУЈ СЕ, СВЕТИ СВЕШТЕНОМУЧЕНИЧЕ НЕДЕЉКО РАКОВИЧКИ

С

вештеник Недељко Стреличић, парох кнежевачки, рођен је у селу Пусто Шилово,
срез Лесковачки, 1907. године у сеоској
породици. Богословију Светих Кирила и Методија у
Призрену је завршио 1929. са одличним успехом.
Оженио се исте године са Браниславом, ћерком

свештеника Стојана Гвоздића из Призрена. Рукоположен је у ђаконски, а потом и свештенички чин
1930. године и постављен за пароха у Приштини.
Године 1931. уписао се на Бого-словски факултет у
Београду и исте године постављен је на парохију у
околини Београда. Јануара 1935. године, благословом патријарха Варнаве, постављен је на парохију
кнежевачку са седиштем у манастиру Светог Архангела Михаила у Раковици. Дипломирао је на Богословском факултету 1936. године. Отац Недељко
је у свом апостолском службовању на па-рохији
имао велико разумевање и помоћ парохијана и
црквеног одбора. Од 1937. до 1939. године, заједно
са Повереништвом за изградњу храма, успео је да
сагради раковички храм Светих апостола Вартоломеја и Варнаве, као и парохијски дом, а све уз
благослов и материјалну помоћ патријарха Варнаве, ктиторке Јелене Радојкић, и других богољубивих људи, по пројекту инжењера Михаила Радовановића и професора Зађине. На дан освећења
храма 24. јуна 1939, када је и прослављана храмовна Слава, које је извршио преосвећени епископ
Дионисије, викар Његове Светости, отац Недељко
је одликован правом ношења црвеног појаса, а орденом Светог Саве ктиторка, председник и остали
чланови Повереништва за градњу.
Све време рата бавио се милосрдним радом,
организовао је прикупљање хране и друге материјалне помоћи сиромашном народу, удовицама и
ратној сирочади. Прикупљао је намирнице за рањенике у болницама, као и ратним заробљеницима
којима је паковао и слао пакете у логоре. Ратне
1944. године предложио је да се на дан храмовне
Славе изостави послужење гостима, а да се новац
који је за то предвиђен поклони дечјем избегличком
дому у манастиру Раковица и једном броју парохијана подели новчани износ. Његовог милосрђа се
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радо још увек сећају староседеоци Раковице који су
тада били деца.
Одмах после „ослобођења“ Београда, уласком
партизана, средином октобра 1944. године, нове
власти су према архивски утемељеним проценама
ликвидирале око 10 хиљада оних које су сматрали
„народним непријатељима“. Тачније, започели су
обрачун са носиоцима културног, духовног, политичког и јавног живота окупиране Србије. Марта
1945, у вечерњим сатима, отац Недељко је одведен из свога стана, који се налазио у парохијској
кући поред храма, на информативни разговор од
стране државних власти (ОЗНЕ) и више се није
вратио. Попадија оца Недељка обавестила је Црквену управу да је сазнала како је добри отац Недељко убијен. Остала је сама са малолетним ћеркама Надом и Загорком. По сведочењу мештана,
отац Недељко Стреличић је оптужен да је „Љотићевац“, стрељан је без суђења и милости, код
данашњег ресторана „Рубин“ у Кошутњаку. Његово
тело, као и других грађана Раковице, покопано је у
једну од многобројних тајних гробница које су расуте по Београду.
Овакву судбину одредили су припадници ОЗНЕ
за око 400 српских свештеника и монаха који
постадоше небеска светила земаљској Србији и
квасац православних хришћана за будућа времена,
сведоци победе Живота над смрћу.
Радуј се, Свети
Свештеномучениче Недељко Раковички!
У београдском насељу Раковица, у непосредној
близини храма Светих апостола Вартоломеја и
Варнаве, активисти Српске Акције извели су своју
нову акцију, са циљем афирмације једног недовољно познатог али светлог и узвишеног примера светосавског животног исповедништва из историје
Београда током прве половине протеклог века. Реч
је о протојереју Недељку Стреличићу, истакнутом
београдском духовнику и угледном домаћину и
родољубу, кога су под оптужбом за блискост са
покретом Збор, окупационе комунистичке власти
најпре лишиле слободе, а потом и стрељале.
С обзиром да је раковачки храм и саграђен под
руководством проте Недељка, који је потом и службовао у истом, нашли смо за сходно да његов живот и дело афирмишемо и кроз нашу иницијативу
за промену назива улице у којој се храм налази.
Утолико више што њеном данашњем називу, који
носи име по словеначком песнику и комунисти Михаелу Крањцу, свакако нема места у српском престоном граду, већ јој управо приличи име проте Недељка, који је и раковачки храм и своје насеље
истински задужио, а за своју веру и свој род положио и живот. Сходно томе, наши активисти су у околини храма и дуж читаве поменуте улице лепили
плакате који по облику одговарају зидним натписима са називом улица, а на којима је написано:
„Улица свештеномученика Недељка Стреличића“.
Верујемо да ће и ова, као и наше досадашње и
предстојеће акције против заборава и прећуткивања, допринети обнови оне жељене и насушно
потребне слике препорођеног српства, чији су достојни репрезенти управо великани попут проте
Недељка.
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ДИМИТРИЈЕ ЉОТИЋ - САБРАНА ДЕЛА
Ј Е Д И Н И С Р П С К И П ОЛ И Т И Ч А Р СА К Р С ТО М
После дванаест година рада и прегледаних
скоро свих важнијих библиотека и архива, у Србији и
бившим југословенским републикама, изашла су из
штампе САБРАНА ДЕЛА Димитрија В Љотића у девет томова и тврдом повезу са златотиском.
На 3 015 страна формата (Б5) објављено су
702 библиографске јединице ( текст, говор, предавање, писмо, брошура...) што обухвата 98-99%
свега што је Димитрије В. Љотић јавно писао или
говорио.
У раду на сабраним делима коришћени су
научни методи по саветима стручних консултаната.
Димитрија В. Љотића су многи пријатељи, поштоваоци и следбеници називали Учитељем. С правом, јер је он заиста то и био. И то учитељ политике.
Без њега није могуће разумети шта је комунизам,
фашизам, националсоцијализам или либерална демократија. Нико као он није објаснио повезаност политике и морала. Улогу партија, странака и покрета,
или улогу скупштине, или разлику између народа и
нације и суштину национализма, или настанак и улогу
државе, или монархију као принцип власти или ...
Без Љотића није могуће разумети ни нашу данашњу политику, али ни токове светске политике, јер
многе данашње појаве имају своје корене у далекој
прошлости.
Нико као Љотић није дао тако дубинске анализе
деловања масонерије и јеврејског лобија не само код
нас него и у свету.
Управо из тих разлога више од 80% текстова
објављених у сабраним делима били су деценијама склоњени у бункере и недоступни јавности. То значи да се први пут, после Другог светског рата, пред јавношћу појављује све што је писано
иза Димитрија В Љотића остало.
Зато на нашој политичкој сцени, нема озбиљнијег политичара, ма којој опцији припадао, а да у последњих двадесетак година није показао интересовање за политичку мисао Димитрија В. Љотића.
Последњих година интересовање за Љотића
расте у свету, посебно у Русији, где се све више
појављују преводи његових текстова.
Текстови у Сабраним делима сложени су
хронолошки по редоследу настанка. Објављени
су према првом објављивању без икаквих измена
или скраћивања. На крају сваког текста наведен је
извор одакле је пренешен са тачним називом часописа као и његов број и датум. Сваки текст има
и своју биобиблиографију, односно где је и када
поновљен.
На крају сваке књиге налази се блок слика које
се односе на период који она обухвата као и регистар личних имена, регистар географских појмова
и садржај у коме су поред назива наведене и комплетне сигнатуре.

Цена комплета сабраних дела је 80 € у динарима.
Може и у више рата. Позовите да се договоримо.
Тел: (011) 2674-126 и 063 - 387 - 980

Прилози Новој Искри
Р.Тодоровић – Енглеска .............................. 20 £
Н.Н. УСА ........................................................50 $ УСА
Н.Н. Канада .........................................,,,,,,,...100 $ KАН

Књиге повољно – 063/387- 980
позовите да се договоримо
Монах Калист
450 дин.
Миливоје Јовановић
Православно догматичко богословље 450 дин.
Архепископ Макарије
Истина о Милану Недићу
300 дин.
Бошко Н. Костић
За историји наших дана
450 дин.
Бошко Н. Костић
Официри пучисти и политичари
250 дин.
Бошко Н. Костић
Равна гора – Резолуција конгреса
150 дин.
о. Др Димитрије Најдановић
Равна гора – Заблуде и самоуништење 200 дин.
о. Др Димитрије Најдановић
Пламен четништва
400 дин.
Станислав Краков
Наше последње побде
250 дин.
Станислав Краков
Кочевје – Титов најкрвавији злочин
250 дин.
Боривоје М. Карапанџић
Издајнички имендан 27. март 1941
200 дин.
Др Мирко Косић
Тријумф православља
200 дин.
Варнава Патријарх Српски
Српско православље и нација
200 дин.
Свети Платон Бањалучки
Грађанинов врт
200 дин.
Момир Николић
Мисија Србије
100 дин.
Др Мирослав Спалајковић
О непогрешивости папе римског
100 дин.
Надбискуп Ј Ј Штросмајер
Светосавље и православље
100 дин.
о. Др Димитрије Најдановић
Народни називи родбине и сродбине 150 дин.
Јован Ф Иванишевић
Српска ослободилачка идеја
250 дин.
Др Ђоко Слијепчевић
О наВодно ослободилачкој борби
250 дин.
Светомир Р. Пауновић
Истина о крагујевачкој трагедији
300 дин
Боривоје М. Карапанџић

Књиге повољно – 063/387- 980
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Духовна поука
ЧЕТИРИ ЗАКОНА ПО КОЈИМА ЋЕ ХРИСТОС СУДИТИ
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ма четири закона по којима ће Бог судити
свој земљи. He један, него четири. И нико се
не може спасти гнева и правде Божије, био
он Кинез, био брахман, био будист, био хришћанин,
био мухамеданац, био Јеврејин, јер Бог је праведан,
како каже апостол: Бог је праведан а човек је сваки
лажа (уп. са Рим. 3,45).
Први закон је закон природе или закон савести.
Овим законом је корео Бог Каина, кад је убио свога
брата Авеља. Јер чуј шта каже Свето писмо: Толико га
је била гризла савест, да је пао у безнађе и повикао
овако: Кривица је моја велика, да ми се не може
опростити (уп. са l.Moj 4,13).
Пао je y безнађе, јер је убио брата свога Авеља,
пастира; јер Бог је ономе примио жртву, и он му је
завидео, и изашавши у поље, убио га.
Закон савести му говораше: "Шта си учинио? Убио
си брата свога!"
Чује Бога:
Каине, где је твој брат?
А он, уместо да каже: "Господе, згрешио
сам",рекао је:
А шта, зар сам ја чувао свога брата? И рекао му
је Бог:
Глас крви брата твојега виче са земље к мени.
Пошто си то учинио, казнићу тебе свим казнама, и ко
тебе буде убио седамдесет пута седам ће бити
кажњен...
И поживео је Каин преко хиљаду година, како
пише у Кедриновом Хронографу, и нико га не уби, јер
се бојаше казне коју Бог беше поставио над њим.
Које су биле оних седам казни Кајинових, зато што
је убио брата свога Авеља?
Најпре је било безнађе; затим дрхтање; затим
плач, јер плакаше цвилећи на земљи; затим страх, јер
бежаше из места у место од страха да га Бог види;
затим проклињање земље да не даје своје плодове и
остало, како пише у Светом писму у књизи Постања,
глава IV.
Било који човек на земљи, када чини зло, укораван
је својом савешћу, која му каже: "Зашто си чинио зло?"
To je први закон дат од Бога човеку, назван и законом
савести или законом природе.
Други закон који је вечито пред нама, како
предочује Свети Григорије Нисијски, и који као труба с
небеске висине свагда одјекује и показује нам Бога,
јесте закон творевине.
Ко је створио небо, земљу и све што постоји?
Месец, траве, цвеће, рибе, мора, реке, камење,
дрвеће, планине, сва бића са копна, из воде и из
ваздуха. Ко их је створио, браћо? Ко је створио
часовник свемира, који ради толико прецизно и
чудесно, да га нико не може опонашати? Нико други
сем благога Бога! Управни центар овога света јесте
његов Саздатељ, Бог, који је поставио поредак у
свему.
Тај закон творевине је оно што каже пророк Давид:
Небеса казују славу Божију, а небески свод објављује
дело његових руку (уп. са Пс 18,1). Како? Њиховим
сферичним постављањем и њиховом огромном
удаљеношћу; међузвезданим простором, који има
милијарде година путовања светлости, кретањем
небеских тела, сазвежђа и планета, с таквом мером и
прецизношћу, да задивљује ум највећих астронома на
свету.
Шта је рекао Исак Њутн, велики енглески фи-

зичар, који је тридесет година био атеист, и на крају,
када је пронашао Закон гравитације и видео да свака
планета привлачи мању и не оставља је да се удаљи,
нити да се распадне или да се неправилно креће у
свету небеских тела, ставио је инструменте на сто и
рекао:
Велик си, Господе, и чудесна су твоја дела, и нема
те речи која ће бити кадра да опева твоја чудеса!
Видиш ли? Он, спознавши науку споља, дошао је
до страха Божијега, познајући велика чудеса из света
небеских тела. Шта је рекао Кеплер, Исак Њутн и
остали за које ми недостаје времена да их поменем,
када су се преобратили, видећи да Божија творевина
није само, да има управни центар и прецизност која
задивљује сваки ум?
Од тајни природе још нам се није открио ни
милијардити део. Јер мудрост Божија нема граница,
нити ћe их имати у векове векова, јер је бескрајна
мудрост Творца.
Дакле, други закон што стоји пред свима јесте
Закон саздања или творевине. Јер природним
созерцањем у духу, ми узлазимо од сврсисходности
твари ка њиховом Творцу.
Ако видиш лађу, треба да помислиш да је био
неки мајстор који ју је направио; ако видиш добро
одело на човеку, треба да знаш да је и кројач био
добар. Ако видиш дворац, лепу архитектонску
грађевину, знај да је постојао какав уман архитекта.
Ако видиш часовник, несумњиво је постојао какав
умешан часовничар који га је направио. Било шта да
видиш, не можеш рећи да се само направило.
Дакле, све нам то показује да постоји један
Творац, и ако постоји треба да Га се бојимо и да га
слушамо, да нас не би казнио, по правди.
Трећи закон је Писани закон, који је Бог дао
Мојсију на Синајској гори, то јест десет заповести и
цео Стари завет, по којем ћe ce судити изабраном
народу, то јест старозаветним Јеврејима.
Четврти и последњи закон јесте Закон
благодати, Закон савршенства, Закон љубави Исуса
Христа, то јест Свето Јеванђеље. По том божанском
закону судиће се свим хришћанима, крштеним у име
Пресвете Тројице.
Први је био закон природе, који остаје општи за
све народе до краја света. Други, Закон творевине,
једнак је првом. По првом и другом закону судиће се
свим народима света, сем хришћана и Јевреја. По
Писаном закону, то јест по Старом завету, судиће се
Јеврејима. A no Закону благодати и по Јеванђељу
судиће се нама, хришћанима, јер је наш Закон
савршенији од свих осталих закона. А ако га
преступимо, већи грех имамо и већу ћемо муку имати
него они који нису познали Јеванђеље.
He заваравајмо се, браћо, па да кажемо да Бог не
зна шта чини свако од нас. Нити ћеш моћи да кажеш
како немаш греха пошто ниси знао, јер си био Кинез,
или Турчин, или атеист.
Паганин си био, али савест си имао и по том
закону ћe ти се судити. Творевину си видео. Зар се
никад ниси запитао ко је створио небо, Сунце, земљу
и све, да би се потом замислио и бојао Бога, који је
све створио? Амин.
Старац Клеопа

„Велики је Бог“
Образ светачки,
Београд 2000.г.
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