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СРБИЈА И „ИСТОЧНИ ФРОНТ“ ПОНОВО

У

претходном делу овог чланка, објављеном у прошлом боју, говорили смо
о томе како већ увелико захуктани
сукоби у Украјини поред видиљиве унутрашње
манифестације имају одраза и на (не)видљиву
сверу супротстављања великих сила и геополитичког груписања. Протести иако осмишљени
као „слободан демократски и грађански фронт“
заправо су били само марионета за остварење
агресивних амбиција Вашингтона и његових савезника окупљених у војну организацију НАТО и
економско-бирократску машинерију ЕУ које не
представљају ништа друго до погодна и моћна
средства атлантистичког ,,похода на исток“.

оштравају, а које диригују Вашингтон и ЕУ, као
носиоци западне осовине, уводе се Русији, под
изговором ,,одговорности за рапламсавање и
подстицање сукоба“ на истоку Украјине.
Говорећи о позицији српске власти коју предводи послушничка маспартија-СНС себи је зацртала искључив ,,евроунијски“ али и притајени ,,НАТО курс“. Иако је стратешко преоријентисање Србије на исток(1 (са или без евроазијских
интеграција) отпочело скоро пре једне деценије
придобијањем Русије као велике силе на међународном плану у циљу очувања Косова и Метохије унутар граница Србије, али и покушајем
извлачења слабе, мале и неразвијене домаће

Приметили смо да је главни чинилац рачунице оправданости једног потенцијално опасног
сукоба, најпре економског и геополитичког карактера. Брзи ,,пакет санкција“, као моћно средство
савременог ратовања, које се из дана у дан по-

економије из финансијских токова који су под
контролом тзв. ,,Запада“, Владина политика погубног и суицидног стремљења у ЕУ допринела
је да данас Србија, уместо развијања економских потенцијала са Србији ненепријатељ-

НАШИМ ЧИТАОЦИМА ЧЕСТИТАМО БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!

ским ,,Истоком“, буде постепено принуђена да
све те тековине потре и притом тиме укаља
вишевековну традицију тако што ће се по први
пут у својој историји сврстати на страну против
Русије. Први резултати и последице у том правцу одаљавања од ,,Истока“ и приближавања ,,Западу“ били су видљиви скорашњом објавом председника Путина да је обустављена
изградања ,,Јужног тока“. Све више изјава званичника актуеленог режима управо овакве претпоставке поткрепљују и говоре у ком правцу воде
Србију.
Подсетимо се данас зато светлих примера
из српске историје где се, када је до сукоба и
могло доћи, на сваки начин избегавало сукобљавање са Русима (па чак и у време Совјетије)
као једнокрвном и једноверном браћом. На стоту
годишњицу почетка ,,Великог рата“ треба поменути жртву цара Николаја II коју је он поднео
улазећи у рат као заштитник Србије коју је напала Аустро-Угарска монархија. Такође познато је
и историјски утемељено да се велики број Срба
из „Монархије“ који су били мобилисани да ратују на фронтовима против Руса масовно предавао и одбијао да ратује против своје браће.
Према неким изворима ,,заробљених Срба“ из
аустроугарске војске било је око 50.000, а који су
на разне начине посебно кроз добровољачке
одреде ступали на страну Србије у рату за
ослобођење и уједињење.(2 Такође и у време
Другог светског рата познати су примери Љотићевог и Недићевог одбијања да се макар и
симболични број српских војника упути на ,,Источни фронт“ у борбу против совјета, што их
обојицу несумњиво чини достојним синовима
српске Отаџбине. И ту је био мотив избећи
узајамно „просипање“ српско-руске крви у чему
се под великим притисцима Немаца ипак успело.
Но, данас изгледа нема таквих мотива, бар у
погледу представника владајућег режима. Извесно је изгледа већ да се спрема оно што у
српској историји није забележено, а то је стати у
фронт ,,евроатлантске аждаје“ против Русије, у

фронт који свим средствима жели комад вековне
руске земље да подјарми, изазивајући при томе
велика страдања и разарања међу братским
православнима житељима руских земаља.
Самоубилачки нагон режима који предводи
маспартија-СНС огледа се у штетности како на
унутарполитичком тако и на спољнополитичком
плану. Прихватање, макар и прећутно овакве ,,препоруке и инструкције“ евроатлантских савезника напредњачког режима, Србију ће морално, политички и економски упропастити. Којом
брзином ће се ова самодеструкција догодити искључиво зависи од развоја догађаја између тзв.
Запада и Русије која је већ жигосана одговорношћу за сукобе у Украјини, а који су унапред
потпаљени „евроатлантским упаљачем“. Циљ је
стари, а он је опкољавање и покоравање Русије,
као данашњег обновљеног носиоца противтеже
САД-а и њених савезника окупљених у војнобирократски блок ЕУ-НАТО.
Овим и не толико (не)очекиваним сукобом
који је свакако превазишао само војни конфликт
сукобљених страна унутар граница Украјине изражава се нови курс и ,,борбена линија“ између
доминантног Вашингтона у савезу са покорним
Бриселом и Москве којој је противник већ ante
portas. Јасно је да Србија у том конфликту ни на
који начин не може да утиче, али је јако важно да
у њему очува свој политички, диплопматски и
економски интерес у односу са тако значајним
савезником-Русијом и притом остане морално
неукаљана и достојанствена. Нажалост иако се
то чини као логичан след ствари, политика актуелног режима управо сведочи супротно упркос
томе што се исти грчевито труди да то прикрије.
Из дана у дан то се чини све невештије и неуспешније, тако да ће се суштинско питање ,,стати
у евроатлантски фронт борбе против Русије или
не“ врло брзо јавно поставити, а до тада укупна
штета која из служења евроатлантским интересима може наступити, као и она која је већ наступила, биће неотклоњива.
Стефан Д. СТОЈКОВ
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ХРВАТИ СУ НАМ ПОСЛЕДЊА НАДА
... СТАРИ ДОБРИ НЕПРИЈАТЕЉИ НАМ ОДМАХ СВЕ БАЦЕ У ЛИЦЕ

Д

ок сам био млад нисам разумео волели и никада то неће ни учинити. Свако од
православне мислиоце који су твр- њих има мали списак жеља које отворено или
дили да су наши непријатељи у прикривено мисли да испостави Србији пре
ствари само строги пријатељи и да нам у евентуалног уласка у ЕУ.
ствари помажу. Данас, када сам макар у наМислим да је то поштено и да то треба да
знакама упознао свет и правила по којима се ураде. Сад и овде, јер ће само тако грађанима
„креће“, ова мисао ми је потпуно разумљива. Србије постати јасно у какво се друштво укљуДок нас „такозвани“ пријатељи штеде, завара- чујемо и каква је то заједница народа која нас
вају и притискају на одложено, избегавајући очекује. Слушајући бриселске лицемере можда одмах примене најболнија и најсуровија да и стекнемо лажно уверење да смо добросредства, стари добри непријатељи нам од- дошли, да су Французи можда они стари Франмах све баце у лице.
цузи из дединих прича и да братска подршка
Зато волим Балкан и балканске народе. Грка може ишта да промени.
Овде нема претераног увијања, сви ти у лице
Европској бирократији требају путеви, рудкажу шта мисле и шта ће урадити па макар то ници, ваздушни простор, вода и још неке техбило и на властиту штету.
ничке ситнице. Треба им и јефтина и кротка
У „Европи“ је већ нешто другачије. Пред радна снага, најбоље нема и неписмена. Можјавношћу се куну да је све „транспарентно“, да да и нешто мало другачија, али им у сваком
се игра по јасним правилима а после се испо- случају не требају Срби. Срби, православни,
стави да се ради о банди лопова и лицемера слободни, својеглави, поносити, независни.
којима ни част ни закон не значе ништа.
Њима не требамо ми који постојимо, њиБаш због тога треба ослушкивати шта нам ма требају неки други, али уместо да иду и
поручују балкански суседи који су осетили ча- траже их, одлучили су да нас уз помоћ неспори Европске Уније, пре него изјаве ЕУ званич- собног државног вођства промене. Па кад буника. Представници ЕУ бирократије се закли- демо онакви какви треба да будемо онда ће
њу у неповредивост граница, напишу једно у нас и примити.
резолуцији 1244 па признају „Косово“, они се
Како ствари стоје, Хрвати су нам задња
придржавају закона па пливају у корупцији, шанса. Не дајте да уђемо у ЕУ а за узврат кад
они воле слободно тржиште али да њихове схватите где сте допали ми ћемо вама помоћи
фирме добију повољне услове у приватиза- да из ње изађете. Онако братски, као стари
цији, они подстичу имигранте а после нама непријатељи.
прете увођењем виза… Са Хрватима смо бар
***
начисто, они ће учинити све што могу да нам
спрече улазак у Европску Унију и на томе им
хвала. Ми смо са њима били у две државе и
мислимо да је већ доста, на обострану корист.
Министру правосуђа Хрватске, Миљенићу, се отела претња али његова изјава да
4
„Србији мора бити јасно да их то чека (услов- ИСТИНА БИ НАС ОСЛОБОДИЛА
љавања) и што пре почну за њих је боље. То СРПСКА КУЛТУРНА ДОМИНАЦИЈА
6
је једноставно тако и ми одступити нећемо“, је СРБИЈА, БЕОГРАД, ОКТОБАР `44.
8
потпуно искрена и у духу хрватске политике.
11
О уласку Србије у ЕУ неће одлучивати Хр- ЦРКВЕНИ КАЛЕНДАР
вати. О нашем чланству ће одлучити Немачка ЦРКВА У КРЊЕВУ
14
(а кад она одлучи то ће аплаузом подржати и
16
Хрватска), не баш иста али не много разли- БАШТИНА
чита од Немачке са којом смо ратовали у оба „У ИМЕ НАРОДА“
19
светска рата и наводно победили – наследниОВО НЕ СМЕ ДА СЕ ЗАБОРАВИ
20
ца Немачке која је стрељала Србе по рецепту
24
сто за једног. Помагаће јој Хрватска која се „КОРИСНЕ БУДАЛЕ“
још увек није суочила са истином о Јасеновцу ЈОШ ЈЕДНА КЊИГА О 27. МАРТУ
27
и НДХ. Одлучиваће Мађарска у којој је мирно
30
умро Шандор Кепиро, злочинац из новосадске НАША НОВА КЊИГА
рације… Одлучиваће они који нас никада нису
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Актуелно

ИСТИНА БИ НАС ОСЛОБОДИЛА
СОВЈЕТИЈА НИЈЕ БИЛА РУСИЈА ОДНОСНО,
РУСИЈА ЈЕ БИЛА ПОД СОВЈЕТСКОМ ОКУПАЦИЈОМ

О

ве године, је врло свечано у целој Србији, посебно у Београду, прослављено
„ослобођење“, односно дан када су у
Београд, отеравши Немце, који су већ били у повлачењу, ушли „Руси“ или тачније Црвеноармејци,
или још тачније припадници азeрбејџанских дивизија.
У част седамдесетогодишњице „ослобођења“
и уласка „Руса“ у Београд одржана је и свечана
војна парада на којој су ношене заставе партизанских јединица које су учествовале у том такозваном
ослобођењу Београда.
Два дана касније, 19. новембра у Сава центру
одржано је „Партизанско вече“. Не постоји прикладнији назив који би се могао наћи за оно што
смо гледали преко Првог канала државне телевизије, РТС-а (телевизије која нас стално уверава
да је да је сервис грађана Србије и да су грађани њени власници, то јест да није пропагандни
сервис екс комунистичке елите). Клицало се браћи
Русима, а мислило на Совјетију.
Управо и највише захваљујући тој превари да
је Совјетија исто што и Русија комунисти су, пре
рата, успели да добију какву такву подршку у народу, а истина је сасвим другачија:
истина је да је у Царској русији 1917. године
извршена прво фебруарска, буржоаска, а потом
октобарска, комунистичка револуција и да је власт
преотета насилним путем.
Истина је да је октобарска, комунистичка
револуција била уперена првенствено против Руског народа.
Истина је да је после насилног преузимања
власти заведен терор, такозвана диктатура пролетаријата који је на првом месту био уперен
против руских националних, културних и духовних
интереса.
Истина је да су руски родољуби у више наврата војнички (Колчак, Дењикин, Врангел......)
покушали да власт поврате и са власти протерају
узурпаторе, комунистичке револуционаре, али да у
томе нису успели.
И на крају истина је да Совјетија није била
русија, односно да је Русија била под совјетском окупацијом.
Истрајавјући на тој превари да је Совјетија
исто што и Русија, чак употребљавајући и израз
Совјетска Русија, комунистичка историја која је у
служби комунистичке пропаганде и дан данас нам
продаје, рог за свећу, не правећи намерно разлику
између Совјетије и Русије. Деца комунистичких
функционера који су сада на власти исто као и
њихови очеви чак и истом лажи злоупоребљавају
свој утицај у власти и медијима приређући нам
„параду победе“ и прославу такозваног „ослобођења“. А шта је стварно било:
Тито, не Србин и комунисти су у два наврата
покушали да уђу у Србију. „Схватајући одлучујућу
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важност окупираног дела Србије за освајање власти у Југославији, у пролеће 1944. године, март-јуни, у
тешким борбама на Ибру, када је ојачани II пролетерски корпус НОВЈ покушао продор на територију
окупираног дела Србије, на сектору Српских добровољаца, између Ушћа и Бијеле Стене, било је
жариште битке у којој су добровољачки пукови однели сјајну победу и спречили продор НОВЈ у Србију. Југословенска војска у отаџбини (Кесеровићева
група корпуса) и немачке снаге на својим секторима
имали су помоћну улогу.
У периоду јули-август 1944. године, у операцијама Јужна Морава - Копаоник, Српски добровољци и
ЈВуО у борбама против II пролетерског корпуса и
србијанских партизана однели су пуну победу и спречили поновни покушај НОВЈ да уђе у Србију. Главни
терет борби на Копаонику и у Јабланици - Косаници
примили су на себе опет Српски добровољци...
...Искуство из ових већих и значајнијих операција
показало је да је само пуна сарадња Српских
добровољаца и Југословенске војске у отаџбини
била услов победе над снагама НОВЈ.
У време замашних операција Јужна МораваКопаоник, да би помогли угрожене снаге НОВЈ,
Савезници су зверски бомбардовали најнасељеније делове Београда, Лесковца, Ниша, Смедерева...
и побили још око десет хиљада недужних Срба.
Убијали су и пустошили Србију сада Савезници за рачун комуниста, као што су то радили
немачки окупатори због комуниста.
Жртва је оба пута био невини српски народ.
Када ни војнички, ни политички (британски
притисак на Краља Петра II, смена Пурићеве владе и одбацивање генерала Михаиловића, устоличење Шубашића као мандатара британске политике и његов споразум са Брозом) уз сву обилну
материјалну и пропагандну помоћ, низ зверских
бомбардовања, Србија није поклекнула у својој решености да остане верна себи и својој слободарској традицији, одана Богу, монархији и свом
националном интересу, дошао je нови, одлучујући фактор и последњи чин драме.
Јосип Броз се обратио за помоћ Стаљину и
позвао Совјетску армију да сломи националну Србију. Почетком октобра 1944. године умарширале
су оклопне и мотомеханизоване дивизије III украјинског фронта (група армија) на територију окупираног дела Србије. Потукле слабе немачке снаге, овладале овим простором и предале власт КПЈ
и њеној НОВЈ. Изван овог дела Србије Црвена
армија није ишла даље. Није то даље било потребно комунистима. Највећа национална тврђава
била је разорена и пут ка власти над Југославијом
отворен“(1).
Тог октобра 1944. године дошло је до смене
окупатора, односно, Немачки окупатор је замењен
совјетским – комунистичким. У Београд су ушли
(1)

Ко су били Српски добровољци, Никола Живановић,
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совјетски војници и инсталирали комунистичку
власт домаћих квислинга које су довели на својим
тенковима. Међу тим совјетским војницима једва је
нешто мало били етничких руса, односно већином
су били аазрбејџанци.
То није била помоћ руског народа српском
народу као што је 1914. Царска Русија ушла у рат
да би помогла Краљевину Србију, већ је то била
помоћ једној шачици терориста – југословенских
комуниста, да дођу на власт од стране Савеза Совјетских Република, односно њене армије назване
Црвена баш зато јер није била руска војска већ
војска светског комунизма која је имала циљ стварење Новог светског (комунистичког) поретка.
Да је тако најбоље говоре подаци о броју
војника који су у тим акцијама учествовали а који су
ових дана публиковани на РТС-у. Они кажу:
У протеривању Немаца из Србије и Београда
учествовало је око 300 000 совјетских војника и још
око 100 000 оних који су им пружали тзв. Позадинску подршку, што заједно износи 400 000 људи.
Поред њих у борбама је учествовало и око 40 000
војника у саставу партизанских јединица. Рачуница
каже да је то 10%.
Немци су се спремали на повлачење и они би
се сигурно повукли током те јесени и зиме обзиом
на ситуацију на осталим фронтовима. Међутим, у
том случају тешко да би власт у Србији преузели
комунисти па су они зато, пре свих пожурили. За
њих то није била борба за ослобођење српског
народа, већ револуција, борба за власт, ко ће је
први узети.
КРВАВА РАЧУНИЦА
То што је у тој борби за власт изгинуло око 1
000 совјетских и око 3 000 партизнских војника
комунисте никад није било брига, за њих су људи
увек били само потроно добро. Да није тако зар би,
после „ослобођешња“ жртвовали по њиховим подацима око 30 000 српских младића, из највиђенијих
кућа, које су на такозваном Сремском фронту без
војничке обуке, а често и без оружја послали против укопаних најелитнијих немачких јединица како
би њих – Немце, задржали у повлачењу?
Да то није била борба за ослобођење српског
народа од немачке окупације показују и друге крваве бројке које полако излазе на видело. Према
подацима које је у неколико емисија пренела РТС у
Србији је од 1941. до 1944., до „ослобођења“
изгубило живот око 60 000 људи. Према подацима
Комисије за проналажење тајних масовних гробница у Србији је пописано именом и презименом
око 55 000 оних које су ослободиоци побили и у
тајним масовним гробницама сахранили.
Ово није крајња цифра, а према само овим
јавним подацима (РТС) које смо до сада изнели,
највише српске крви су пролили комунисти спроводећи прво свој устанак 1941. у коме су због убијених око 200 немачких војника, Немци за одмазду
стрељали око 38 до 40 000 таоца. Овај број улази у
оних 60 000.
Ако саберемо жртве немачке одмазде током
1941. због убијања њених војника које су само у
Србији организовали комунсти са бројем страдалих после „ослобођења“ до кога је дошла комисија
за тајне гробнице долазимо скоро до цифре од 75
000 невиних жртава.
Само изнети подаци о олаком жртвовању то-

ликог броја људи говоре да ту никаквог родољубља није било. А ако се још узме у обзир да је
већина од тог броја тајно побијена после такозваног „ослобођења“ онда све постаје јасно.
Следеће велико питање је: Ко су биле жртве
после ослобођења, посебно по структури?

БРАЋА РУСИ
Огромну љубав коју српски народ гаји према
својој словенској и православној браћи врло лукаво
су искористило српски комунисти називајући Совјетски Савез Русијом.
Данас њихова деца покушавају истом обманом да учврсте своју власт доводећи на прославу
„ослобођења“ Председника Руске Федерације
Владимира Путина.
Поново нам се дешава да од лишћа не видимо
шуму. После пада комунизма руски народ се делимично ослободио комунистичких стега. Тамо
данас јача једна велика држава која се зове Русија,
али која то још није. Која, истина, има шансе да то
постане.
Идеологија царске Русије било је православље, идеологија Совјетског Савеза био је комунизам. И једна и друга држава су биле велике и
моћне користећи огромне природне и људске потенцијале простора на коме се налазе. Држава која
данас настаје на том простору и убрзано јача се
зове Русија, а по својој суштини она је једна либерално демократска држава попут Немачке или
Француске. Сетимо се привредног раста Немачке.
Називали смо га „Немачко привредно чудо“ На
материјалном пољу она је много постигла а на
духовном?
Када једна држава иде линијом успеха много
је оних који би да учествују у подели колача. То је
случај са Русијом данас. А када после серије родних година дођу сушне године ко ће тада бити на
бранику отаџбине?
За Русију данас постоји само један одговор: то
је идеологија руског и словенског родољубља, или
да употребимо омржену страну реч – идеологија
руског национализма.
Чини нам се да запад, супротно својим интересима, све чини да Русију увери да њена идеологија није либерална демократија. Она мора да
потражи своју идеологију.
Док се то не деси није поштено, а ни примерено, данашњу Русију поредити са Царском.
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Иван СТОЈАНОВИЋ

5

Лични став

СРПСКА КУЛТУРНА ДОМИНАЦИЈА
КАО НАЧИН ОДБРАНЕ

К

ултуром требамо срушити непријатеље, начети их, разорити им психологију, утерати им синдром страха када
чују реч српски, српска, српско. Доминацијом Београда над малим балканским подлацима повратити нашу величину, вредност и сами дух. Национална култура у свим својим видовима много
лакше од политике препознаје разараче и њихово погубно деловање.
Култура, књижевност, уметност, историја,
филозофија морају бити преузети из окупационих руку невладиних организација. Да би нас
сломили отели су нам културну сцену, начели
духовност, затворили музеје. Сећате се колико
су година држали затворену Народну библиотеку Србије. Ништа није случајно. Направили су
своје издаваче, своје дистрибутере књига, своје
писце, своје новинаре, своје уметнике, своје
парауниверзитетске школе... Али све је то ништа.
Умро је командант Друге Србије Срђа Поповић 1937-2013. Најопаснији међу њима. Нема
наследника тог калибра, сви су остали слаби,
никакви. Тренутно покушавају да се инфилтрирају и прикрију на разним позицијама, у разним
странкама и институцијама, замажу прљаву
прошлост. Умро је и помоћник команданта за морално-политичко васпитање грађански екстремиста Миљенко Дерета (1950-2014). Распада
им се цео систем борбе против српског духа. То
је кључна ствар свесних непријатеља. Они знају
да је српски дух тај који треба да се разори и то
је било знање неколико одабраних попут Радомира Константиновића (1928-2011) или његовог следбеника по мисли Ивана Чоловића.
Тако се ломи српска нација.
Не може се духовност одбранити преко хвалоспева о Слободану Јовановићу и англофилској демократији, не може се ништа урадити преко западних демократских матрица и људи који
верују у евроатлантизам, мора се водити борба
духа против духа. Ми и они.
Њихово дело мржње према сопственој нацији и вери се не заборавља. Сада им треба
утеривати страх због онога што су радили.
Издајници су слаби, утицати им на свест да се
стиде сами себе. Њихово најјаче оруђе је манипулација, они стално манипулишу лекцијама
људских права, демократизације, хомосексуализма, грађанских слобода, ромским питањима и
бројним другим терминима вршећи пресију,
стално намећући тензију. Значи треба им узвраћати истим методама, манипулисати са њима.
Залуђеност евроунијом је њихово дело, залуђеност Југославијом је прошла и откуцава
последње часове. Та велика превара се данас
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лако разазнаје, наша снага је у томе да ми знамо
данас да је то подвала. Наши великани 1918.
нису знали да је југословенство то. То је наша
снага данас. Знамо, та невидљива духовност је
наш покретач. Све што су слабији изабрани
представници нације и наши предводници та
сила духа је све јача. То је наша метафизика,
дијалектика, теза-антитеза-синтеза.
Сада нас пуне бајкама о региону, све је регионално, ништа национално, ништа српско, све
је регион. Али ми знамо шта је шта у региону.
Хрватство олако прелази у усташтво. То је танка
линија раздвајања. Никада нисмо сигурни када
би опет био изграђен Јасеновац или Јадовно.
Превентивно треба разорити „хрватијанску“ јединственост манипулацијом. Најсигурнији метод
је федерализација, децентрализацја, од Далмације треба направити Каталонију, од Дубровника
самосталну републику. Пропагандом их слудити,
стално им сервирати мит о моћном КОС-у, културом их дотући, направити сукоб између правих
Хрвата који говоре чакавским дијалектом и покатоличених Срба штокаваца. Историјски их подсећати на српске трупе како улазе у Загреб
1918., Загреб 1945. Залуђиватих их српским турбофолком, културном моћи Београда, пребројавати им крвна зрнца ко је Хрват српских гена, ко
је Хрват немачких корена, ко је Хрват чешког
порекла. Разоткривати им њихову етничку инфантилност. Вратити им посмртне остатке Јосипа
Броза. Нокаутирати их књижевношћу, филмом,
музиком, спортом. Успут ширити спискове сарадника КОС-а у њиховим редовима. Разлудити их
југоносталгијом.
Црногораштво, чојство примитивизма. На
првом месту рећи збогом и самом помену Милована Ђиласа оцу комунистичког црногорског
идентитета (1911-1995). Нема разлике између
хрватско-усташког писца Мила Будака и Ђиласа. Београд не може бити сигурна кућа за њих.
Због зла које је нанео Ђилас не може имати
улицу, његово име се не може афирмативно
ширити и на крају крајева потребно је утврдити
ратне злочине које он чинио за време Другог
рата и јавно их обелоданити. Недавно је објављена књига ауторке Мире Богдановић „Константе конве-ртитства“ која показује да је он био
обични страни плаћеник у својој дисидентској
фази јер им је неко такав баш требао за игре
мачке и миша са Брозовим естаблишментом.
Афирмисати Србе у Црној Гори, покренути духовну украјинизацију монтенегринства, раздвојити
школе на којима се учи на српском од оних на
„црногорском“ језику, медијски разоткривати криминализацију и довести до слома а потом укинути појам Црне Горе заувек.
Босанскохерцеговачке муслимане вратити
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блискости са Србима. Генеза њиховог отуђивања од нас је почела њиховом хрватизацијом
културе, језика. Сада истом мером им отворити
видике да су им они стварни непријатељи а ми
савезници. Проучити како је усташизација довела до њиховог одвајања од нас и наћи систем
да се то разобличи.
Направити класични опис другосрбијанског
човека. На сваком кораку утеривати срамоту тих
непријатеља. Како су они настали и у чему је
њихова снага? Све је то проста превара, настала као параполитичка формација за провођење циљева атлантистичке политике. Регрутовани су путем новца, преко србофобије, конвертитства, анационалних и мешаних Југословена.
Било је новца за њих, добро се живело, путовало. Многи од њих су то доживљавали као перформанс. Међутим долази време када се морају
испоставити рачуни за мржњу коју су сејали
против српског народа и државе. Рецепт за њих
је култура страха и стида.

наест година од петоктобарске цијашке револуције и опет ништа, нису нас уништили.
Бумеранг их је лупио у главу. Млађи Срђа
Поповић један од вођа Отпора а сада организатор наранџастих револуција је у Арапским емиратима стављен на листу терориста. Тако то
иде. Сада мали Поповић, не знам да ли је у роду са овим покојним великим шефом адвокатом
Срђом Поповићем, живи у страху пуних гаћа
плашећи се и своје сенке.
Ужурбано се издајници пребацују у неутралне, у Српску напредну странку, бришу прошлост. Али тешко, сила нашег ума све зна и све
ће доћи на своје. Нешто стално подиже српски
народ и води га исправним путем. У недавном
разговору дипломата и филолог др Дарко Танасковић је изнео став шта је то у нама што нас
држи и води ван лоших политика:
„То што Србија, упркос свему што су нам
други учинили и штети коју смо сами себи предано наносили и наносимо, ипак није пропала,

Народна библиотека Србије после 5. октобра годинама је била затворена,
а њени фондови уништени
Партизанство као превара, титоизам, ранковићевство, ћосићевштина то није наш образац.
Леве симпатије, хипи опијање, то звучи идеално
али то је превара. Цркао је гадурлук Оље Бећковић и Утиска недеље, Б 92 одбројава последње дане. Атлантистичка петооктобарска осионост је озбиљно уздрмана. Патологија бриселски одрилованих младих новинарки је разголићена. Борци за демократију све је то дим,
људска права свима осим Србима. Суноврат
разарача државе Демократске странке. Та странка која је пред Други светски рат отворено разрала Краљевину Југославију по налогу енглеских служби је зло највишег калибра. Једaн емигрантски политикант по имену Десимир Тошић (1920-2008) је био њихова омиљена величина.
Нешто се дешава, велики преломни тренуци
се одигравају, духовна и идејна борба две идеје
једне против друге се води из дана у дан.
Евроатлантска против Српске. Прошло је четр-

упућује на (онтолошки) оптимизам и на то да у
нас у крилу народа једна скривена и у јавности
недовољно видљива стварна елита постоји и
делује. Било би свакако пожељно да се она на
неки начин и акционо, трансверзално, што никако не мора значити политички, у вези с најбитнијим друштвеним питањима снажније и обавезније огласи. У том смислу има неких обећавајућих наговештаја. Надам се да их самоодбрамбени механизми владајуће просечности и
интереси оних којима садашње стање тешке моралне и вредносне поремећености одговара,
укључујући и немало номиналне „интелектуалце“, неће „правовремено“ детектовати и амортизовати, у чему су осведочени вешти и неумољиви. “
Имамо темеље, велике умове, дела, историју, духовност, традицију, модерност и наша
мисија је да знамо то пренети у наш дух времена.
Владимир МАКСИМОВИЋ

Број 110 - децембар 2014

7

Једно сведочење

СРБИЈА, БЕОГРАД, ОКТОБАР `44.

М

ноги учени људи тврде да је наш човек пун здравог разума. Можда је то
некада било тачно. Али Други светски рат је у многоме порекао ово тврђење. Како
је мало логике било код многих наших људи
током тог рата, па све до данашњих дана. То
осликава овде изнето сведочење. Ово су само
одломци. Намена им је, да поводом прославе „ослобођења“, помогну онима, који их нису доживели, да схвате суштину збивања код нас, у Србији, током тог рата.
10. септембар `44.. Ситуација све озбиљнија. Наших јединица скоро и нема више у унутрашњости, све су на границама. Борбе су сад
много теже него ранијих година, јер сад партизани
имају најбоље „савезничко“ оружје, артиљерију, a
авиони их такође помажу. Ми немамо везе са
нашом командом. На састанку официра видим да
су сви врло забринути због све веће близине Совјета. Одлука о даљем раду мора бити што пре
донета. Сви желе да чују шта мисли о свему
овоме Д. Љотић и шта је у Штабу СДК решено.
Морам зато одмах у Београд као курир. Нема
другога, па се на брзину спремам. Једини воз полази од оштећеног моста, два три километара од
станице свакодневно у 6 часова по подне. У возу
нађем Ђ., свог старог друга, водника једне чете
нашег пука. Он је син угледног домаћина из једног
села на Дунаву. Пре две године напустио је б разред пожаревачке гимназије и ступио у наш пук. Био
је ускогруд, па су га једва примили. Он је храбар,
дисциплинован и бистар, па је лако напредовао.
Од оних борби на Ибру у марту и априлу, изгледа
да га је начела плућна бољка, па иде на специјални преглед у Београд. Јуче је стигао са терена.
Нисмо се давно видели, па ми се чини да се мало
радује да смо опет заједно. Питам га. Шта га тишти
а он отвори срце и прича...
Кад је стигао јуче кући, једва је познао своју мајку. Оседела и остарила, сва дрхти, никако да се
смири. Пита је шта је било, а она прича, прича
причу коју су мајке многих наших другова могле
испричати. Док се он борио на границама, тамо где
главни непријатељ стално кидише, замало му мати и сестрице нису изгинуле у Пожаревцу. За
време напада на Пожаревац, дошла једна група
четника до њихове улице. Онда Власовљеви Руси
изврше противнапад. Његов друг из гимназије 3.
М., који је био један од четника који су нападали,
упадне тад у њихову кућу пуну жена и деце
и почне давати отпор Власовљевцима. Пуцали су
кроз прозоре и са тавана, али их Власовљевци
потисну и притом заробе 3. М.. Одмах упадну у
двориште, извуку све жене и децу налоље, поређају их уза зид и спреме се да их стрељају. Само
случај, да је баш у том тренутку наишао један
полицајац који је интервенисао, спасао их је смрти.
Прича то Ђ. и пусти сузу. Он је идеалиста, отишао
је да се бори не само за себе и своје, него за све,
па и за родитеље 3. М.. А они, уместо да поштују
све мајке и штите децу, понашају се као зулумћари. Уместо да изађу на границе па да се тамо
боре, ако то заиста воле, они седе у сигурној заветрини, играју се рата и притом страдају невине
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жене и деца. И како сад од Власовљеваца тражити
да чувају наше жене и децу, кад их ми сами не
штитимо!
Умирујем га, али му не причам да смо после
много муке успели да из немачког затвора ослободимо 3. М. Док сам га потом пратио кући, стално
се јадао да му је највише жао шпанског пиштоља
који су му одузели. На жене и децу и не мисли, он
је то заборавио, није васпитаван да о томе води
рачуна, па сам га потсетио. Кратко ми је одговорио: рат је, пa мора и понека жена да погине, а
не само они, борци! Главно је тући окупатора, на
остало се не може обазирата! И то је била логика
коју смо чешће тих дана слушали.
Воз полако стиже до Мале Крсне док смо се
ми један другом јадали. Силазимо овде, јер тек
пред зору можемо наставити пут. Последњих дана
савезници свакодневно бомбардују Београд па возови тако саобраћају, да их дан не затекне у станици. Нас око стотину немачки војници терају у
чекаоницу, Једва стајемо сви унутра. Врата се за
нама затварају. Бунимо се, али нас они умирују. To
je због наше сигурности. Мало касније би нам све
јасно.
Преко пута станице, триестину метара од ње
стоји сеоска кафана. У њој гомила људи. Свира
неко на хармоници, a више промуклих гласова певају, надвикују се, запињу из петних жила. Разабирамо речи. Песма у рату испевана коју често чујемо ових дана: „Ја сам мајко војник равногорског
пука,..“ Немац, који са пушком стражари у чекаоници, певуши за њима и смеје се. Одједном одјекну неколико пуцња, диже се велика галама, па
онда све малакса. Питамо Немца шта је то. „Четник“, одговара он. Стално су ту, у кафани, пију и
пуцају. Пре неки дан су напали неке од путника, па
од тада Немци не пуштају никога напоље. Иначе
сад постоји споразум: Немци су пругу од Мале
Крсне па до Белог Потока предали четницима на
чување и ови је заиста добро осигуравају и чувају.
Главно је да је партизани не онеспособе, вели
Немац. Иначе, четници су према њима, врло коректни. Деси се понеки инцидент између њих и
припадника других националних одреда, добровољаца припадника Страже, али су то наше „интерне
ствари“ ми се у њих не мешамо. Слушамо све ово
и мути нам се у глави. Зар је то могуће? Па од
Пожаревца до Мале Крсне једва има 15 километара! Зар је могуће да у једно исто време на
једном тако малом простору, једни исти људи имају толико разних, сасвим супротних ставова, политика и држања! У Пожаревцу нападају Немце,
опкољавају нас, онда дођу траже од нас помоћ, а у
Малој Крсни су у најбољим односима са Немцима
и за њихов рачун чувају пругу! Имају споразум,
испуњавају га и поштују, и са Немцима живе у најбољем пријатељству! Хајд, сад разуми све то,
нађи ту логику! Уздишемо некако у исти мах и
ћутимо. Обојица смо у цивилу, а имамо војне објаве. Али, немамо куд, напред, па шта буде! Око поноћи се наслонисмо један на другога и задремасмо. У неко доба пробуди нас неко комешање.
Погледамо, а оно један од оних из кафане упао у
чекаоницу. Немац га моли да изађе, он тапше
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Немца по дену, виче „ту камерат“ и показује да хоће само мало да види исправе. Противи се Немац,
стао испред њега и прича немачки да они то у возу
имају да раде а не у чекаоници, а онај једва разуме. Гледа редом по путницима и шкргуће зубима.
Разабиремо речи: „ми... боримо се... ви црна берза...“ Упаде још неколико Немаца и одведоше га.
Овај нас потсети на пут који је пред нама. Нико
више у чекаоници не спава, сви ћуте и чекају да
воз стигне, па да идемо. У другом углу угледам
жандармериског водника, који је раније био спроводник овог воза. Питамо га како иде, а он се смеје
каже да је углавном добро. Понекад само се деси
да разоружају неког добровољца или неког из Страже, да неког скину са воза, иначе су пријатељски
располжени. Каже нам да је главна контрола воза
на постаји Дражањ-Шепшин. Немац, главни спроводник воза je yвек у фургону, четници увек од
њега добију дозволу и прегледају исправе. Траже
углавном комунисте и њихове курире. Размишљамо и ћутимо. После стиже воз из Београда који
се враћа назад и којим ми морамо даље. Путника
много, из Београда, јер су бомбардовања свакодневна. Око 3 часа ујутру улазимо у воз и идемо у
војни вагон. Воз одмах креће. Осим нас седи још
десетак особа у вагону. Напрежем се познам свог
старог пријатеља, гимназијалца Ж. из Пожаревца,
који је телеграфиста у неком делу штаба четничког
у Умчарима. Здравимо се најсрдачније. Све до
рата он је припадао Белим Орловима. Кад је чуо
да су четници у Горњаку, није могао одолети жељи
да буде војник и отишао је. Од тада се нисмо видели. Порастао је, раскрупњао се, некако очврснуо
и уозбиљио се. Долази к нама и одмах почиње
разговор. Распитује се за многе из Пожаревца, па
за своје, не заборавља никога. Већ месецима није
био кући. Воз иде, а ми мењамо теме и радујемо се
као мала деца, јер се с њим у свему и потпуно
слажемо. Причамо му ми шта смо доживели. Он се
мучи, уздржава се, а нешто би рекао, па уздише и
вели: најгоре је што заиста нема јединства међу
нама, али је још горе што су и данас, после четири
године, код многих појмови joш непречишћени. Он
се стално бори код својих да их убеди да су комунисти непријатељ број 1, али и данас још многи
сматрају Немце главним непријатељима, а комунисти су за те према резолуцији конгреса у Ба једна од партија, које ће морати у оквиру закона после
ослобођења да се боре за убеђивање народа у
исправност њихових идеја. Наравно, Ж. зна колико
је то тешка заблуда. Мило нам је да се потпуно с
њим слажемо, па бисмо да са њим стално останемо, да се никад не растанемо и останемо заједно. Он мора да иде да нађе некога још у возу па се
на растанку заветовасмо, да ћемо сваки код својих
људи радити да здрав разум и народни интереси
буду руководно начело нашег делања.
Полако се мрак губи, зора иде. Већ лепо на
станицама видимо четнике. Заложили пред станицама ватре, греју се и дочекују возове. Знак за полазак даје Немац из фургона. Онда један од четника салутира, па фењером понови знак за полазак. И воз креће. И тако на свакој станици.
Ево нас пред постајом Дражањ-Шепшин. Како
нам рече онај водник у М. Крсни, ту је главна контрола воза. Ближимо се постаји. Одједном воз
стаје. Пред караулом мноштво наоружаних људи.
Један четник маше фењером и из свег гласа виче:
— „Дражин шешир, главна контрола воза,
задржавање 20 минута!“ И Ђ. и ја се погледасмо.
Од постаје Дражањ-Шегапин направили људи Дра-

жин шешир. Нама је то неукусно, али мало ко то
примећује. Један водник, накићен реденицима, дурбином и бомбама са још двојицом прилази фургону, салутира Немцу и онда иде у први вагон да
прегледа редом исправе и објаве. Ми седимо и
чекамо да видимо шта ће код нас бити. Одједном,
кад је контрола стигла отприлике на средину воза,
диже се галама, зачуше се крештави женски гласови, неко дрекну: „Ено га испод клупе!“, други се
упутише том вагону, наста гужва и на крају извукоше младића од око 25 година и поведоше га ка

караули. За њима иде једна сељанка, маше рукама
и виче: „Јесте, то је комуниста, курир партизански,
знам га ја добро, стално носи пошту!“ Младић једва корача, промукао већ и једва проговара: „Нисам,
браћо, Бога ми нисам, лаже она“! Они пред караулом га прихватају, опколише га и поче неко саветовање. Једни хоће да му одмах пресуде, други да
га воде у штаб, трећи да и жену задрже. Кад она то
чу, покупи се и улете у најближи вагон. Оног младића неко удари, он јаукну и паде. Утом Немац из
фургона нешто упита, онај водник му показа руком
да воз крене, и ми пођосмо. Лакну нам. Мало после
дође један цивил у наш вагон и прича. Тај младић
и она жена су љубавници, па заједно су стално путовали и црноберзијанчили, али је он био неверан
и она му се на овај начин осветила. А ко зна, можда су обоје курири?! Осећамо да се све љуља из
темеља, па немамо времена да жалимо ове људе.
На крају око 6 часова воз стиже до Београда, и нас
двојица се упутисмо у Штаб СДК.
Пред капијом Штаба неколико четника, врло
лепо одевених, са кратко подштуцаним брадама;
на главама им шубаре са великим кићанкама. Срдачно разговарају са двојицом наших офицрфа.
Дошли да npиме неку спрему од добровољаца за
своје јединице. У Штабу сазнајемо да су сад контакти са четницима стални, да нас они стално
посећују и да се Павле Ђуришић са свим својмм
четницима прикључио СДК и сад они улазе у наш
састав као нови пукови. Тражим одмах Д. Љотића.
Нема га. Шта могу, чекаћу. Наш Штаб сваки час
прима извештаје са терена. Код Лесковца се још
увек бије најтежа битка. Авиони нам наносе највеће губитке. И Београд је стално под узбуном,
савезници га стално засипају бомбама. Остајем овде неколико дана. Једно по подне изненада стиже
камион пун жена и деце. Беже из Ваљева, које су
заузели партизани. Добровољац Вранић нам при-
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ча како је страшно било. Батаљони 1. пука сви на
далеким теренима, само је нешто поштедара и
штаблија било у касарнама. Четници су бранили
варош од партизана, али ови изненада упали, продрли у сам град. Наших много изгинуло, а ови се
једва извукли и побегли. Сад већ и сам свакодневно проводим по неколико сати у склоништима.
Једном ме затече аларм на Сави. Пођем у лагуме
поред пристаништа са једним рођаком. Он одевен
по последњој моди, зализане косе, монден од
главе до пете. Мрзи Немце, не може их поднети.
Док седимо у лагуму, прича ми како је Краљ ститао
на Равну Гору и образовао владу. Покушавам да
га разуверим. Говорим му да Краљ није слободан,
да нема могућности да своје стварне поруке нама
пошаље, а да је у Његово име колико синоћ неко
наредио преко радио Лондона да се сви прикључимо Титу. Мој рођак је упоран, не верује ми.
Каже ми да су већ излепљене објаве по престоници о овоме. После узбуне остајем на улици
забезекнут. Има мој рођак право. На све стране
излепљене плакат. У углу тробојница, потписао
их ђенерал Трифуновић, командант Србије, а
текст гласи отприлике овако: „Београд мора достојно да дочека свога Суверена! Заставе такве и
такве да се истакну, улице да се почисте... итд.“
Сви су детаљи наведени. На Вождовцу ми друга
рођака показује на розе папиру шапирографом извучен лист „Глас Београда“. И ту је уводни чланак
„Београд пред ослобођењем“. И овај лист даје последња упуства београђанима како да се понашају
при ослобођењу и како да се привикну на живот у
слободи, који је на прагу.
Одлазим ошамућен. Код свакога на кога наиђем наилазим на исту причу, исту илузију, исто
одушевљење. Сви су као под морфијумом, верују
чврсто да је зло прошло, слобода је на прагу, све
је добро. Наравно, по њиховом причању Совјети
не смеју ни привирити у Југославију. Дража и Тито
ће одржати одлучну битку, па ко победи — биће
господар! А то већ и врапци знају да Тито нема
никога! Победа је Чичина! Колике заблуде!
Београд је иначе ових дана сав весео. Радње
пуне свега и свачега. Вина и ракије као у најсрећније дане. По кафанама Немци пију и плачу. Свакодневно се по неколико Немаца убије из очаја,
већ је заведен специјалан број телефона да се
овакви случајеви одмах пријаве. Многи добијају
писма из Немачке да су им породице тотално уништене од бомбардовања. Плачу, а наши људи их
теше, тапшу их по раменима, пију са њима и искрено их жале. Чујем да су неки политичари одржали састанак на Дедињу и већ саставили „привремену владу“. Други говоре да им то ништа не
вреди, јер „ми имамо једау владу у Лондону“. Толико разних вести, мишљења, схватања и приче,
да ме већ глава боли. Покушавам да се усамим,
да све ово избегнем. Одлазим да прошетам.
Изненада испред „Атине“ сретнем бившег
окружног начелника пожаревачког, сад члана Главне контроле пук. Маринковића. Знамо се из
Пожаревца. Он је био бескомпромисни антикомуниста и борио се противу комуне свим срествима,
одлучно и искрено. Много им се замерио због
овога. Здравимо се срдачно. Прича да се враћа са
гробља, присуствовао је сахрани начелника ваљевског округа Лукића, кога су убили четници. Морало
се десити, вели он! He разумем га, али он прелази
одмах на другу тему. Водимо отприлике овај разговор:
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Шта мислите о ситуацији г. пуковниче?/
„Одлично, овако брзо нисам се надао ослобођењу. Све је већ готово. Влада већ постоји, заседа негде на периферији, прима наређења директно од Краља. Биће кратког предаха, малог
интерегнума али ће за пар дана све то проћи. Савезници су већ предузели мере да осигурају слободно гласање код нас. Тито не може добити ни
сто хиљада гласова, јер нема, осим оно мало
партизана никога за собом. Ви Љотићевци треба
да се првих дана склоните, после ће сваки у месту
свога боравка издржати мало суђење. Прави ће
бити пуштени, а они који имају кривице мораће
одговарати. Наравно, ја тебе добро познајем, па
ћу се заузети да ти ништа не буде. Мени су већ
понудили нов положај и ја сам примио. He могу да
кажем какав, јер сам се заклео да ћутим!“
Прекидам га, чудим се да не помиње више
комунисте, a они су сад по први пут од почетка рата најјачи и најважнији фактор.
„Оставите, молим вас, те приче. To ви збораши направисте од комуниста највећу бабарогу
за одрасле. Није ђаво тако црн као што га ви љотићевци претстављате. Комунисти морају слушати
вољу већине, а већина је за Чичу. Рекао сам малопре, савезници ће контролисати изборе за уставотворну скупштину, па ће се комунисти појавити
као партија и ја дајем главу да ће сигурно изгубити“.
Потсећам га на његов јасан и одлучан антикомунистички став док је био начелник у Пожаревцу па му говорим да ће га прва тројка партизанска која у Београд уђе наћи и убити без суда.
Он се смеје, тапше ме по рамену и одговара:
„He брините ви за мене, ја знам шта радим.
Пазите на себе, стварно ће ми бити жао ако ме не
послушате и залуд главу изгубите. Поздравите оца
и реците му, он ће тек сад добити накнаду што је
лежао у Гестапо-у. Само још мало стрпљења, па је
све готово...“
И све је само после непуних месец дана било
готово.
Пук. Маринковића стрељали су комунисти са
првовм великом групом од око стотину интелектуалаца чим су у Београд ушли.
Наш батаљон је после неколико дана по мом
одласку кренуо у Хомоље, у помоћ једној групи
четника. У тo cy и Совјети прешли нашу границу и
из Бугарске стигли до Хомоља. Наш је батаљон у
борбама са комунистима тада био десеткован.
Четници из Источне Србије добили су били
наређење да се придруже „савезничкој совјетској
армији и заједно са њом наставе гоњење окупатора и петоколонаша“. Од неколико десетина хиљада четника из овога краја, једва их се после
скупило стотинак у Италији. Све остало пало је као
жртва заблуда.
Оно мало људи који су се с муком пробили
кроз совјетски фронт и касније стигли к нама у
Италију, причали су нам о погибији и о томе, да је
народ до последњег часа веровао у савезнике, у
ослобођење, у демократију, срећу и благостање. А
шта је уместо тога доживео знамо сви: Титово „ослобођење“ и Титову „демократију“ и срећу и благостање у “комунистичком рају“!
А. МАРИНКОВИЋ
Записи из добровољачке борбе
Свеска III страна 57-64
„Искра“ Минхен 1955.
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Актуелно

ЦРКВЕНИ КАЛЕНДАР
Н

епрекидна полемика о црквеном календару може да се претвори у таутологију: свака страна ће варирати једне те
исте мисли и аргументе. Због тога сматрамо да је
за сваку културну и сврсисходну дискусију потребан одређени план дискусије. Присталицама реформе црквеног календара предлажемо да одговоре на низ принципијелних питања која су по
нашем мишљењу била заобиђена ћутањем, односно свесно игнорисана.
Наши противници говоре о прогресу и цивилизацији, о потреби за контактима и сарадњом, и,
због нечега, као један од услова за то захтевају
интеграцију културних и историјских традиција.
Остаје нам несхватљиво да наши поштовани опоненти-научници не знају тако очигледне чињенице
да у савременом свету, укључујући и земље које
они сматрају примером ефикасног функционисања друштвених организација и структура, постоје
и делују десетине култних и ритуалних календара,
који су под заштитом закона, као и јавног мњења?
То је прво питање на које бисмо желели да добијемо одговор. Да ли је противницима предањског црквеног календара познато да у Сједињеним
Државама има неколико хиљада религијских организација, конфесија и секти, при чему свака конфесија и заједница има право на свој ритуални
календар? Тако на пример у Америци постоји велика заједница присталица Заратустре - маздеиста, са центром у Чикагу која користи староперсијски календар. У овој земљи се као реликвија
чувају ритуални календари Индијанаца-староседелаца. У низ мистичких секти уведени су староиндијски календари; у неким ашрамима (хиндуистичким „манастирима“) се користе староиндијски
календари. Када би у Сједињеним Државама било
која друштвена организација или група људи
почела да захтева укидање култног календара, то
би се сматрало за нарушавање религијске слободе - једног од основних човекових права, и
ствар би морала да се поднесе суду, јер би се на
то гледало као на дискриминацију религијског
ритуала и психичко насиље.
Неки од противника црквеног календара постојање два календара сматрају опасношћу за пољопривреду и индустрију, неким фактором дестабилизације. Да ли је њима познато да је супертехнолошка држава - Јапан, седамдесетих година
нашег века одлуком парламента изједначила грађански и шинтоистички календар са шездесетогодишњим циклусима и епохама царских династија? Од тада државни и цивилни документи
морају да имају оба датума. Да ли је ова одлука
довела до дестабилицације привредног живота у
Јапану?
Противници црквеног календара говоре да
постојање црквеног календара представља препреку или непожељан фактор у успостављању
веза са развијеним државама. Да ли је њима познато да је у држави Израел обновљен старозаветни календар веома сложен по својој структури, а по просечној дужини године близак ју-

лијанском календару? Зар то смета Израелу да
буде у најтеснијим везама са америчко-европским
светом?
Противници црквеног календара изражавају
бојазан да календар који није везан за годишње
доба може да изазове грешку у времену сетве
различитих пољопривредних култура. Муслимански месечев календар уопште није везан за годишња доба и иде испред григоријанског за 11
дана. Предлажемо противницима црквеног, јулијанског календара да се својим очима увере да
муслимани добијају поприличан усев, а за то није
обавезно да човек иде на пијаце у Истамбулу или
Багдаду, довољно је отићи на нашу пијацу и видети како присталице месечевог (лунарног) календара жустро тргују поврћем и зеленишем, не повлачећи се у овом смислу пред присталицама
сезонског сунчевог (соларног) календара. По овом
питању као експерти могу да послуже жене противника црквеног календара.

Јулијански, црквени календар сам
назвао космичком поемом, јер он има
космичке оријентире, наведене у
Библији, и његова парадигма излази ван
граница сунчевог система. Јулијански
календар је одразио у себи пројекцију
три сфере: звезда, сунца и месеца као
цртеж вишеспратног здања Васељене.
Противници црквеног календара због нечега
понављају очигледну грешку, сматрајући да Рођење Христово пада у најкраћи дан у години и
овом грешком покушавају да докажу преимућство
григоријанског („новог“, западног, световног) календара над црквеним („старим"). Међутим, дан је
најкраћи 22. децембра, тако да је за потврђивање
њиховог мишљења потребна још једна, сада већ
литургијска реформа: да се анулира Божић 25.
децембра и премести на 22. децембар. Нама се
чини да је то ехо анти-библијске школе, такозване
митолошке: Христа су покушавали да представе
као соларно божанство заједно са Амоном и Митром. Можда противници црквеног календара сматрају да древни астрономи, који су већ, пре Христа, израчунали дужину звездане године са грешком од 20 секунди, нису знали тачан датум
најкраћег дана у години?
Противници црквеног календара се позивају
на одлуку Константинопољског црквеног скупа из
1923. године, за време патријарха Мелентија, који
је прописао да се у Цркви уведе „нови календар“.
Да ли они знају да се овај скуп састојао од свега
девет људи: патријарха, пет архијереја, једног архимандрита и два мирјанина? Због тога он није
био ни свеправославна конференција како се
називао, ни помесни Сабор како га називају противници црквеног календара.
На који начин би овај састанак могао да доноси одлуке у име свецеле пуноте Православља?
Ко је изабрао и послао делегате на овај састанак,
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какве пуномоћи су им биле дате? На Сабору
обично присуствују сви архијереји помесне Цркве
и мирјани - представници епархија. На основу чега
су наши опоненти назвали Сабором састанак и
одлуку групе од неколико људи која је малобројнија од Синода Константинопољске Цркве? Да
ли је противницима црквеног календара познато
да су, осим календарског питања, на том скупу
биле донете одлуке о томе да свештеници могу по
други пут да ступа у брак, о ступању клирика у
брак после рукополагања и томе сличне „одлуке“?
Наши опоненти прећуткују чињеницу да 1923.
године патријарх Мелентије није позвао у Константинопољ представнике Грузијске Цркве ради
учествовања у разматрању календарске реформе.
Због тога је по нашем мишљењу неспојиво са
достојанством аутокефалне Цркве да прихвата
одредбе и препоруке црквеног скупа који је игнорисао њено историјско постојање.
Противници црквеног календара се позивају
на Тбилиски Помесни Сабор Грузијске Цркве, који
је одржан 1928. године. Овај Сабор је изабрао
Католикоса - Патријарха целе Грузије Христофора. На седници којом је председавао ново-изабрани Патријарх, архијереји су донели одлуку да
се у Грузијској Цркви уведе „нови“ календар. На
овом документу су се потписали Патријарх и
неколико архијереја. Питање остаје нејасно: да ли
је то била одлука Сабора или архијерејско саветовање? Претпоставимо да је била одлука Сабора, али зар противници црквеног календара не
знају да саборне одлуке треба да прођу кроз
проверу времена и испитивање самом црквеном
праксом - да њих треба да прихвати сав црквени
народ? А шта се догодило? „Реформа“, пошто ју је
одбацио народ и већина свештеника, у потпуности
је пропала и након неколико месеци је била
укинута. Овај експеримент је још једном убедљиво
показао да православни народ јулијански, црквени
календар сматра органским делом црквеног живота и литургијског Предања.

Говорио сам о мистици и
рационализму као о два различита
облика мишљења. Међутим, треба
истаћи да су рационалисти древних
векова изгубивши мистичко осећање
још чували способност за екстатички
доживљај света, а рационализам
новог времена се све више слива са
утилитаризмом
У уставу Грузијске Цркве, донесеном за време патријарха Калистрата и, са незнатним изменама, за време патријарха Мелхиседека III, садржи се одредба да Грузијска Црква користи
такозвани „стари“ календар. Међутим, противници
црквеног календара изјављују да реформа није
била укинута, већ одложена на неодређено време. Међутим, помесни сабор није надлежан да
решава питања и утврђује правила за далеку и
неодређену будућност; он решава текуће проблеме Цркве. Од свих помесних Сабора Православне Цркве само десет је ушло у Црквени устав
и названо канонским. Предлажемо противницима
црквеног календара да нађу макар један случај у
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црквеној историји и црквеном праву када је помесни Сабор доносио одлуке 70 година унапред.
Указали смо на то да су Цркве које су прихватиле нови календар принуђене да користе два
календара: григоријански - за непрелазне празника и јулијански - за Васкрс и празнике који су за
њега везани. Један од противника црквеног календара изјавио је да се пасхалија израчунава по
звездама, мимо икаквог календарског система.
Скренућемо му пажњу на следећу чињеницу: недеља која је обавезна за Васкрс и седмица немају
никакве везе са астрономијом и звезданом картом; недеља је условни исечак календара.
Неки од противника црквеног календара су
склони да у постојећој ситуацији код новокалендараца виде само прелазни период према григоријанској пасхалији. Подсетићемо их на то да
одлука Првог Васељенског Сабора о дану празновања Васкрса није испоштована у систему григоријанског календара. Право да укине одлуку Васељенског Сабора нема никаква инстанција ни
власт, јер је Васељенски Сабор највиши законодавни орган Цркве. Одлука Првог Васељенског
Сабора је, такође, била потврђена на следећим
Васељенским Саборима. Њено нарушавање ће
увек остати антиканонско дејство, а покушај укидања, не само еклесиолошка „реформа“, него и
еклесиолошка револуција, која руши саме основе
црквеног права.
Дакле, календарска реформа је довела до
стварања календарског хибрида. Бићемо захвални присталицама реформе уколико изволе да
нам одговоре на наша питања не по свом избору,
већ по редоследу којим су постављена.
***
Постављено ми је питање због чега сам јулијански календар назвао „космичком поемом“, а
григоријански календар „сувим књиговодством“?
Неки људи сматрају да је поређење календара са
поезијом или прозом неразумљиво и неумесно.
Мислим да су се у питању о црквеном календару сударила два погледа на свет: мистички и
рационалистички. За мистички је време тајна бића, којој човек може да се приближи преко символа, поређења, асоцијативних доживљаја; за рационалистички поглед време је само фактичност,
објективан услов постојања, спољашња датост,
над којом човек нема због чега да се замишља;
чињеницу треба израчунати, измерити, искористити и онда је „све у реду“, док је остало - област
маште, недостојне трезвеног и пословног човека.
Ова два схватања света не могу да се усагласе,
јер њихови корени иду у ону дубину срца где се
одређује сама људска личност. Рационалистичко
мишљење ограничава средства за сазнање, на
разумску анализу, игноришући остале сазнајне
силе и способности душе. Мистичко мишљење
има друге антрополошке основе: оно је окренуто
ка скривеним знањима душе и ка њеним потенцијалним могућностима као „честице неба“, „даха
Божијег“, ка знањима која су древни мислиоци
називали урођеним идејама, тајанственим присећањем, а хришћански мистици - сећањем срца,
унутрашњим логосом. Ум је за древне Хришћане
био већи од разума, као што је целина већа од
свог дела.
Сада ћемо прећи на конкретно питање: у
чему је сличност јулијанског (црквеног, „старог“)
календара са поезијом?
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Главна својства поезије, по којима се она разликује од прозе јесу ритмика (доследно смењивање слогова под акцентом) и цикличност строфа.
Јулијански календар поседује непревазиђену ритмику - строго понављање свих својих бројних карактеристика; он у себи садржи завршене и
истовремено сједињене строго одређене циклусе.
Основни циклус јесу 4 године (спој три просте и
једне преступне године), који се може упоредити
са строфом од четири стиха - најраспрострањенијом песничким строфом. За поезију су карактеристични ритам и рефрен; аналогија рефрена је преступна година која затвара сваке четири
године, 20 година, 100 година, 1000 година. За
поезију су карактеристични симетријски паралелизми. У јулијанском, црквеном календару су
паралелизми - фазе месеца и дана у месецу, који
су симетрични у 19-годишњем метоновом циклусу
- подударност дана у недељи и бројева у месецу,
у 28-годишњем циклусу.
У григоријанском („новом“, западном, световном, грађанском) календару су периоди, ритмови
и циклуси нарушени и деформисани a пасхални
циклус (Велики индикт) - венац православног литургијског круга је потпуно уништен. Због тога григоријански календар личи на прозу. А проза бројева је књиговодство.
Јулијански, црквени календар сам назвао
космичком поемом, јер он има космичке оријентире, наведене у Библији, и његова парадигма
излази ван граница сунчевог система. Јулијански
календар је одразио у себи пројекцију три сфере:
звезда, сунца и месеца као цртеж вишеспратног
здања Васељене.
Говорио сам о мистици и рационализму као о
два различита облика мишљења. Међутим, треба
истаћи да су рационалисти древних векова изгубивши мистичко осећање још чували способност
за екстатички доживљај света, а рационализам
новог времена се све више слива са утилитаризмом. Нису научна открића 16. века, већ утилитаризам, изазвали рађање григоријанског (западног, грађанског, „новог“) календара и створили
широко поље за његово ширење.
Остаје споран још један проблем, а то је - да
ли рационализам помаже развој науке или само
осиромашује интелектуалне човекове могућности
и духовни живот.

У григоријанском („новом“, западном,
световном, грађанском) календару су
периоди, ритмови и циклуси нарушени и
деформисани a пасхални циклус
(Велики индикт) - венац православног
литургијског круга је потпуно уништен.
Због тога григоријански календар личи
на прозу. А проза бројева је
књиговодство.
Ајнштајн је сматрао да је за научника најдрагоценија способност умећа чуђења. Кад човек
почне да мисли да му је све постало јасно, он
престаје да буде истински научник и претвара се у
научног занатлију. Ајнштајн је за себе говорио да
се стално чудио феноменима простора и времена
(ономе што су други од детињства навикли да
доживљавају као нешто што се разуме само по
себи), и да је због тога могао да дође до теорије

Архимандрит Рафаил Карелин
релативитета. Тим пре је за побожног човека карактеристично да стално осећа трепетно поштовање пред непојамном тајном постојања. Тамо
где очи рационалисте виде само земаљске реалије, поглед мистика проналази нове дубине и
мере, увиђа у материјалном символе духовног и
сазрцава свет у његовом односу према вечности,
као у својеврсној „светлосној димензији“.
Јулијански, црквени календар је био и остаје
генијално дело истинске науке и уметности, дрзнућу се да кажем, и мистичке философије. По
завршетку радова на изради календара, цар Јулије Цезар је изговорио речи које су се показале
као пророчанске: "Мој календар никада неће бити
превазиђен (буквално: „побеђен“). Знамо за нарочите случајеве када је Господ откривао Свој Промисао преко паганских царева (фараонов сан, визија Навуходоносора, итд.). Али, главно је да су
јулијански календар изабрали и оцрковили Оци
Цркве; на њему је саграђена пасхалија и њени
канони су утврђени Саборима; његови периоди и
циклуси су се органски слили са православном
литургиком; по његовим ритмовима Црква живи
ево већ две хиљаде година; он сам је ушао у
црквено Предање; због тога је јулијански календар
златна карика која нас спаја са читавом историјом
Цркве. То је наше драгоцено духовно благо.
***
Већ смо истакли да сваки број и циклус јулијанског, црквеног календара имају строгу аналогију и да су у хармонији са етапама Великог индикта (532 године), како са претходним, тако и са
прошлима. Древни философи и мистичари су
кружницу сматрали за најсавршенији геометријски
облик. Због тога је цикличност јулијанског, црквеног календара, а нарочито Велики пасхални
круг - символ вечности, којој нема краја. Осим тога
сваке 532 године (Велики Пасхални круг) сви
бројчани елементи се понављају, стварајући јединствену хармоничну целину. Због тога се јулијански, црквени календар метафорички може
назвати симфонијом времена и поемом коју је
написао највећи Песник – Бог
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Мање позната историја

ЦРКВА У КРЊЕВУ
ПРАПОЧЕТАК ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ И БЕОГРАДСКОГ ЛИЦЕЈА
ПОЧЕТАК ОБНОВЕ СРПСКЕ ПИСМЕНОСТИ И ДУХОВНОСТИ

К

рњево, крај лековите воде у центру
Србије..... а на крају, овог лепог села
стоји једна запуштена и неизмерно
значајна црква и једна запуштена кућа поред ње,
кућа која је изнедрила српску писменост и духовност... црква Св. Ђорђа Победоносца и прва
сеоска школа у Србији !
Црква је подигнута 1750. године, на темељима старе Цркве... како предање каже...“ од
искона, одвајкада, од незапамћене прошлости ...“. Што се докумената тиче, они су у народном памћењу, нарочито у памћењу народа
Божјег !
А тај народ памти !
Цркву су подигли два брата, који су десетак
година раније (1737.) дошли, из удаљених предела, из Битоља... засновали делатност у овом
крају и у захвалност Богу, одлучише да подигну
цркву! Они се зову Љота и Тома Димитријевић.
Од Љоте ће, у наредних деценија изникнути, најчувенија фамилија у овим крајевима, фамилија
Љотић.

омалтерисана и окречена... све у годинама од
1951. до 1998.
Црква је рушена, паљена и харана али је,
гле чуда, увек васкрсавала. Године 1779, уз
Цркву се формира прва сеоска школа у Србији.
Први, образовани педагог Теодор Јанковић,
овде започиње течај будућим српским учитељима, исти онакав какав је, нешто раније формирао
у Темишвару. Овај податак, недвосмислено говори да су школа и црква, постали нешто, далеко значајније од цркве брвнаре и школе!
Школу, интернатског типа почињу похађати
полазници из шире околине, чак из Пожаревца,
Смедерева и Крагујевца. Први наставници су
били, надалеко познати Павле Југовић, звани
Mађистар и знаменити Јован Ранчић. Кроз ову
школу је прошао кир Анта Протић, значајна личност из времена првог и другог српског устанка,
затим Војин Радосављевић народни посланик,
Коста Манојловић, по коме музичка школа у
Смедереву носи име.
Ослобађањем Смедерева 1805. године шко-

Веома интересантна израда цркве, уздиже
до неслућених граница српско народно неимарство. Без трага тестере, само брадва, секира,
кесера и шарајка... како споља, тако и унутра.
Иконостас, који смо видели је у том духу (руиниран потпуно), док су иконе, рађене руком
неког одличног зографа, нажалост скоро потпуно
пропале... вероватно изразитом небригом? Убеђују нас да ће рестаурација бити успешна....
тамо некада!?
Али су зато, псеудо рестаурације рађене неколико пута. Цигла је на поду дигнута и постављене даске, шиндра је скинута и покривена
црепом и за изненађење, дрвена конструкција

ла је прешла у Смедерево, касније ју је кнез
Милош преселио у Крагујевац, а потом у Београд где је прерасла у Велику школу. Тако је
школа у Крњеву била претеча Београдског лицеја.
Црква и зграда школе су очигледно удариле
темеље српске писмености, те се од 1949. године, уз велико противљење комунистичке олигархије, стављају под заштиту државе. Овај акт,
касније дочекан на нож, „самовољно“ је обавио
директор завода за реконструкцију, М. Панић
Суреп.
Свима нам је познато, да оно што је Свето,
то је и вечно... и ту је наша нада.
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Такође, веома значајно за овај духовни центар, је и то, да је Први Оснивачки сабор Хришћанске заједнице, касније назван Богомољачки покрет, основан овде, код ове цркве и
код ове школе. Наиме, 1920. године, овде је неко
време служио Св. Владика Николај Српски и
он, на дан Св. Илије покреће активности овог
покрета, који је ударио темеље, новом српском
духовном опоравку.
О дану двадесете годишњице оснивања
овог покрета, Свети Владика, 1940. године долази овде и заједно са Димитријем Љотићем,
подупире идеје покрета и тада ову цркву упоређује са Нотр Дам-ом у Паризу, по значају за
један и други народ.
О прослави педесете годишњице Богомољачког покрета, 1970. године, сабором овде испред ове Цркве, верни народ одлучује да се
ударе темељи Новој Цркви, на другом крају
села, која ће бити прва, таква у Србији, дигнута
из темеља и на новој локацији од краја Другог
Великог рата. Тај Нови храм добија јединствену
посвету у Српским земљама, Спаљивање Моштију Светог Саве... као истовремени и спомен
на Покрет духовне обнове, каквог није било од
времена Светог Саве...а све уз молитвено сећање на Светог Владику.
Tада, те 1970 године био је то „прст у око“
комунистичким властима и они предузимају све
да до подизања Цркве не дође, нарочито
беомучном кампањом у медијима где предњаче
„Вечерње новости“ „Илустрована политика“ и
РТС... толико да је свештеник Богољуб „зарадио“ 25 дана казамата, док је брат Драгослав
остао без пасоша. Ипак је црква подизана и
тријумфално освештана од Патријарха Германа, где је саслуживало десет владика и двадесетак свештеника, као и 15 000 верника, 17
Маја 1987 године. Птријарх је и био приложник
са, ондашњих 10 000 динара, што је била позамашна сума.
Нека су друга времена данас и о овом простору се озбиљно размишља, као својеврсном
духовном центру, музеју, Српском Саборишту,
на 12 хектара, у столетној храстовој шуми, крај
лековите воде, у центру Србије.
Даће Бог, да на тај начин одамо дужно
поштовање српском неимарству, српској писмености, српској духовности, учитељима српским,

УЏБЕНИК ЗА ЖИВОТ У
ПРИРОДИ
Тек што је изишла из штампе књига
монахиње манастира Рукумија мати
Атанасије
„Преживети и живети у природи"
скренула је пажњу изузетном опремом и
тематиком, али и угледом њеног аутора
стеченим код читалачке публике својим
досадањим чланцима и књигама, јер се
мати Атанасија већ дуже време
појављује занимљивим текстовима о
здравој исхрани, духовном животу,
лечењу производима из природе и о
животу народа.
КЊИГЕ СЕ МОГУ ПОРУЧИТИ НА
ТЕЛЕФОН МАНАСТИРА РУКУМИЈА:

012/261-121

Црква—брвнара у Крњеву

Св. Владики и фамилији Љотић. До тада, ће се,
само. српски непријатељи радовати, а они који
имају поштовања према српској духовности, чудом ће се чудити, немару и каменим срцима!
Што се нас тиче, овом простору дугујемо
огромну пажњу, из разлога горе поменутих, те је
ово само најава једне веће анализе и фото
обраде, коју ћемо, ако Бог да, сачинити ускоро !
Миодраг НОВАКОВИЋ

Број 110 - децембар 2014

15

Баштина

ОБЕЛЕЖЈЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ СОВЈЕТИЈЕ

Димитрије В. Љотић

С

пољна политика Совјета обележена је прво
именом државе. То је једина држава у чијем
имену нема обележја ни географ-ског ни
етничког. Она није везана ни за један кут земље, ни
за једно племе, народ или расу. Такве државе нема
више ниједне. Свака друга својим именом обележава или један одређени географски или један
одређени етнички појам.
Спољна политика Совјета обележена је затим
грбом државе: кугла земаљска, преко које су укрштени чекић и срп, уз натпис „Пролетери свију
земаља уједините се!“ Овим грбом одбачене су све
друге људске поделе: како оне географске и
етничке, тако и друге, верске, културне, — а од
економских су остали само радник (чекић) и сељак
(срп), и то само као „пролетери“ — бескућници.
Спољна политика Совјета обележена је даље
марксистичком доктрином, која је идеолошка основа
совјетске државе. Она иде за стварањем бескласног друштва у коме ће све друге класе, осим најамних радника, бити искорењене или обесправљене, па је овој класи држава предата под диктатуру која нема задатак да одређује односе међу
класама, већ сву власт и права да да само оној
великој класи најамних радника. А као крајњи идеал
долази светска федеративна социјалистичка држава која треба једином или путем више узастопних
социјалистичких комунистичких револуција да буде
остварена.
Спољна политика Совјета обележена је даље
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Лењиновим доктринама и Стаљиновом линијом,
израженим у кратком курсу „Историја Свесавезне
комунистичке партије бољшевика“. Пошто је на
садашњој својој територији успоставила совјетску,
социјалистичку власт, то је дужност Совјетије да,
искоришћујући будуће заплете и тешкоће које морају доћи услед економских и политичких спорова,
припреми и потпомогне социјалистичку револуцију,
било у етапама, било од једном.
Спољна политика Совјета обележена је, напослетку, познатим Стаљиновим говором на седници
Политбироа ВКПб од 19. августа 1939. у Кремљу,
где је речено:
„Понављам вам да је у нашем интересу да рат
избије... За нас је главно да тај рат траје тако дуго
да обе стране изиђу отуда исцрпљене. Из тих разлога морамо примити тај пакт који предлаже Немачка и радити на томе да рат, једном објављен,
траје што дуже.“
Најзад, спољна политика Совјета обележена је и
следећим стратешким планом:
Мирно продирање Совјета, као носиоца комунизма, што је могуће даље на запад. Продрети на север Европе у Балтичке државе и Финску, и освојити
државе скандинавског блока. У Централној Европи
присајединити или раширити совјетски утицај на
Пољску, Словачку, Чешку и Угарску. На југу освојити Румунију, балканске државе и провести мирну
окупацију Мореуза у европском конфликту, чувајући
формалну неутралност. СССР ће у сваком случају
стати на страну слабијега у циљу продужења рата,
како би се исцрпиле и обескрвиле капиталистичке
државе, све док се код ратујућих народа не развије
незадовољство и не створе кадрови авангарде светске револуције. Тада изазвати револуцију код свих
ратујућих под лозинком „Доле империјалистички
рат!“ Црвена војска и флота употпуњене снагама
држава које су закључиле пакт са СССР, а полазећи са стратегијских и економских база добијених
на начин који је већ изнет, улазе у Француску,
Енглеску, Италију или Немачку као ослободиоци.
Нема, дакле, у спољној политици Совјета ни трага ни могућности за какву год руску или словенску
политику.
Њена спољна политика зна само за једно: припремање, изазивање и извршење светске социјалистичке револуције, а очекујући то и захваљујући
слепилу осталих европских народа у рату у који су
они упали, „мирно продирање“ на запад и југ, у
циљу побољшања стратегијских и економских база,
са којих ће црвена војска и флота поћи у помоћ
револуцијама које ће рат изазвати у Италији, Француској, Немачкој и Енглеској...
...Овде ћемо донети извештај, који смо добили
преко Варшаве, од пријатеља који је остао у Пољској под совјетском влашћу...
... „Можете објавити да Совјети спремају ново
изненађење свету. Да почнемо редом:
1) Цела Финска има да буде покорена и претворена у Финску-Карељску Совјетску Социјалистичку Републику с тиме што ће јој од Норвешке
припасти све на север до Нарвика.
2) Румунија неће остати на миру: Молдавска
Совјетска Социјалистичка Република има још да се
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прошири на штету Румуније, а остатак има да се
претвори у Влашку Совјетску Социјалистиоку Републику.
3) Бугарска има да буде повећана до ушћа Дунава, на северу; до лирије Енос-Мисија на истоку;
нешто на југу према Грчкој и према Србији на истоку, али као Бугарска Совјетска Социјалистичка
Република.
4) Турска има да изгуби Цариград и Мореузе у
корист Совјета. Тај посед у Европи иде до Бугарске,
а у Азији сигурно обухвата Мореузе. Даље се Турска претвара у Турску Совјетску Социјалистичку Републику.
5) Угарска губи у корист Украјине Прикарпатску
Русијју, а добија нека проширења на рачун Југославије и постаје Угарска Социјалстичка Република.
6) Југославија се распада на српску, хрватску и
црногорску совјетску социјалистичку републику. У
Хрватску ССР не улази Далмација. Словеначка
испада изван Југославије, Српска ССР обухвата Србију, Војводину северно од Новог Сада са Сремом и
Источном Босном и нешто Јужне Србије.
7) Јужну Србију деле Албанија, Бугарска и Црногорска Совјетска Социјалистичка Република која
се, поред тога, увећава делом Херцеговине, Југоисточне Босне и Санџака.
8) Грчка без Епира и без оног што губи у корист
Бугарске постаје Јелинска Совјетска Социјалистичка Република.
Совјетија је целокупну своју спољну политику
засновала на следећим мотивима:
а) Вера да ће доћи до совјетске бољшевичке револуције која је заснована на марксистичкој-лењиновској доктрини, револуције у којој ће се сломити
не само буржоаско-капиталистички поредак већ и
савремена хришћанско-духовна настројења, као и
целокупан поредак заснован на националним државама;
б) Уверење да до тога може доћи само путем
светског рата;
ц) Уверење да у том светском рату Совјетија не
сме никако, или бар не са великим војничким масама учествовати, пошто би у том случају због њеног унутрашњег стања избила у њој антисовјетска
револуција, а тиме би стварно била спречена светска бољшевичка револуција;
д) Сазнање да је претходна политика Коминтерне у Европи, преко комунистичке странке у
Француској и радничке странке у Енглеској, доцније
преко Народног фронта у Француској, раслабила
морално Енглеску и Француску, разоружала их војнички, па је то послужило одлично као психолошки
мамац снажењу Немачке и Италије и омогућило
супротстављање та два блока једног другом, без
чега није могућ светски оружани сукоб, а све ово
очигледно не би било могуће да није било претходне политике Коминтерне.
е) Сазнање да је најумнији потез Совјетије и Коминтерне преко комунистичких странака, Народног
фронта у Француској и осталих комуниста и левичара у Француској и Енглеској и осталом свету, спајање Италије и Немачке осовином пријатељства и
савеза; то је спојило два слична револуционарновизионарска темперамента и упутило их је да уједињеним снагама остварују своје планове, чиме је
могућност светског оружаног сукоба доведена до
највеће мере;
ф) Сазнање да Коминтерна — преко комунистичких странака и осталих левичарских елемената у
целом свету који су - за време највеће војне снаге
Енглеске и Француске трубили о миру и разо-

ружању, а сада кад су се Немачка и Италија оснажиле и наоружале, бесомучно раде да рат што пре
дође — раде да сад тај светски сукоб избије али без
совјетског непосредног и масовног учешћа;
г) Уверење да ће тај светски рат потрајати толико
да се клица револуционарног бацила, који ће Совјети подржавати у животу преко свесних или несвесних агената, на фронту и у позадинии, развије,
па тако, најзад, доведе до револуције; ...
...Шест месеци од марта до августа преговара
СССР са Енглеском и Француском, а за то време по
свим европским земљама, демократске странке
говоре на све могуће начине како је пакт Енглеске и
Француске са Совјетима готова ствар. Сећате ли се
само како је Београд изгледао? Сећате ли се Универзитета? Сећате ли се наше „врле омладине“ која
је од Универзитета београдског направила тврђаву
комунизма на коју Краљ Југославије није ногом смео
да ступии на прославу Светог Саве од 1932. па све
до данас? И та „врла омладина“ Београдског универзитета предњачила је у целој земљи академијама на којима је трубила о опасности у којој се
земља налази, носећи на прсима траке на којима је
писало: „Бранићемо земљу“. Не, Отаџбину, разуме
се, него „земљу“. И то „земљу“, написано у црвеној
боји. Ко би смео да се усуди у таквом стању ствари
да помисли да Енглеска и Француска неће успети
да закључе пакт и савез са Совјетима? Цео свет се
био поделио на два табора. Једни веле: добро је да
се закључи, други није добро да се закључи.
Нажалост, ми смо били потпуно усамљени тврдећи:
не бојте се, тај пакт, тај савез између Енглеске и
Француске с једне стране и Совјета с друге стране,
неће се закљиучити.
И једини у целој светској јавности, нажалост,
једини смо тврдили непрестано сваке недеље: савез између Енглеске и Француске с једне стране и
Совјета с друге стране неће се закључити.
Наш „Билтен“ је сваке недеље то свету објављивао, а велика информативна је штампа трубила:
сутра ће се закључити савез, пакт! Смејали се једни, клеветали други, нападали нас трећи.
Било је наших пријатеља који су брижно долазили к нама па говорили: „Молим те, немој тако
писати; обрукаћемо се страшно, закључиће се савез, а ми смо се тако исувише истакли категоричним
тврђењем да се неће закључити. Онда ћемо бити
смешни“!
А ми смо на то одговарали: ми не пишемо ни из
страха да не будемо смешни нити пак пишемо из
каквог сличног разлога; ми у нашем излагањима излажемо истину и трудимо се да на основу истинитих
чињеница доносимо правилне закључке и немамо
страха. Ми говоримо и тврдимо, па макар цео целцат свет тврдио обратно, ми тврдимо: савез између
Енглеске и Француске с једне и Совјета с друге
стране неће се закључити.
Почетком августа десило се следеће: затегнутост
је била у највећем степену. Тада је делегатима у
Москви Молотов у име Стаљина саопштио:
„Време је да пошаљете војну делегацију ради
закључења војног савеза".
Сад је тек велика информативна штампа у целом
свету писала:
„Ево, сад ће и војни савез да се закључи"!
Ми смо, међутим, говорили.
Како може да се закључи војни савез када нема
политичке сагласности између Енглеске и Француске с једне стране и Совјета с друге стране? Како
може под тим условдма да буде закључен војни савез? Не може? То би било као да би се плуг ставио
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испред волова; плуг мора да иде иза волова, а не
може да се стави испред волова.
Али, делегација енглеска и француска — и то
војна — отишла је у Москву. То су били виђени
генерали енглески и француски који знају тачно
намере својих ђенералштабова. Отишли су у Москву. У Москви је настало преговарање између војних
стручњака свакако у циљу да се добро упознају намере и снаге англо-француске, а 22. августа Молотов је запрепашћеним члановима делегације Енглеске и Француске саопштио да је сутра, 23. августа, нажалост, заузет, неће моћи да ради с њима,
јер тога дана стиже господин Јоахим фон Рибентроп, Министар спољних послова Рајха, па ће с
њим закључати један мали пакт о ненападању!
Разуме се, да су чланови енглеске и француске
делегације били запрепашћени. Претпостављам да
су им рекли: „Па зар ви с нама, са Енглезима и
Французима, правите савез уперен против Немачке,
а сад одједанпут Немачку доводите и с њом закључујете пакт?! Преговарали сте шест месеци с
нама и за тих шест месеци прегавора с нама ви
нисте постигли да потпишете два реда, а сад долази министар спаљних послова Немечке и испред
носа нам потписује уговор, пакт о ненападању!“
На то их је сигурно Молотов пријатељски потапшао по рамену. Мислим да је то морао учинити и да
им је рекао да се не љуте, да ће он с њима продужити чим се господиин фон Рибентроп буде
вратио. Е, сад је било доста и енглеској и француској делегацији, па су се оне, колико се сећам,
вратиле пре фон Рибентропа својим кућама. А није
искључено да су и после тога још запрепашћени од
чуда чекали, па тек потом постиђени пошли натраг у
своје земље.
Какав је значај овог пакта? Да ли је то обичан
политичко-војнички пакт као што се често између земаља закључује?
А, не! Овај пакт има други значај. Он је последња
сцена предигре. Његов перфидно сатански карактер
осветљује трагичном црвеном светлошћу саму драму која почиње пред нашим очима да се одиграва.
Зато што смо то знали, зато смо, упркос толиких
и таквих тврђења, могли упорно тврдити да неће
бити постигнут споразум између Енглеске и Совјета.
Немачка је у овој драми изазивач рата. Мотор
рата, па према томе и мотор револуције. Пакт немачко-совјетски од 23. августа 1939. није ништа друго него спајање мотора са крмом, узимање немачке
моторне снаге под утицај марксистичких кормилара.
Зато је тај пакт дошао као последња сцена предигре да би мотор узео онај правац који редитељ
хоће.
Ми смо зато давно рекли да Хитлер постаје несвесни камунистички агент, мислећи да ради нешто
што треба да донесе срећу и величину његовој
Немачкој. Он, уствари, изазива рат и својом огромном, а опремљеном снагом и дисциплинованим народом, удара, управљан совјетским кормиларом о
зид англо-француски, све у циљу који је комунизам
поставио.
У игру улази Совјетија. Скинувши маску с лица
свог, бестидно се баца на сломљену Пољску да
„заштити животе, слободу и имовину своје једнокрвне браће“ — она која у руској земљи погази сву
слободу, смрви десетине милиона живота а одузме
и поништи сву имовину несрећног руског народа.
Али маска већ није много потребна. Маска је требала док не почне драма...
.... Сад се тек види како је пакосно смишљена
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улога ове тајанствене личности која се зове Совјетија.
Заплет драме је, дакле, у овоме:
Немачка је примила с одушевљењем да у тој
драми игра улогу изазивача рата, њеног мотора, па
према томе и мотора револуције. Немачка је то
учинила верујући да до рата са Англо-Французима
неће доћи кад она нападне и смрви Пољску. Јер,
Англо-Французи на Сигфридову Линију озбиљно ни
нападнути не могу, а на други начин Пољској памоћ
указати не могу благовремемо. Ако Англо-Французи
ипак у рат буду ушли због датих гаранција Пољској,
то ће бити платонски рат. Рат без рата. Јер ће Немачка за четири недеље потпуно сломити пољски
отпор, а тада ће пасти влада Пољске која је рат
огласила, а друга ће пољска влада с Немачком
закључити мир, предајући јој Данциг и Коридор.
Англо-Французи ће после тога морати сами мир да
закључе. А ако неће, нека седе на Мажиновљевој
линији. Немачка ће иза Сигфридове линије мирно
уживати плодове своје победе.
То је рачуница Хитлерова.
Али, овај рачун не би био потпуно тачан, као што
смо видели, да 23. августа није успела прва сцена
предигре ове драме, да се крма револуције (Совјетија) није везала за мотор револуције (Немачку).
Хитлер је тога дана веровао да је надмудрио цео
свет. Показали смо већ колико је од тога далеко.
Јер је тај пакт омогућио Совјетији да упадне са своје
стране у Пољску, да овој онемогући сваки отпор и
да заузме велике делове њене земље. Сад је немогућ Хитлеров план о закључењу мира с Пољском,
јер је Пољска не само тучена, већ смрвљена. С
киме сада мир закључити? А кад нема мира с Пољском, како да мир закључе Англо-Французи, који су,
обавезом части, у рат због Пољске ушли?!
Немци су се спремили за муњевит рат, али према југоистоку, а не према западу.
Англо-Французи уопште нису спремни за нападни рат, већ само за одбрану. Али су у рат ушли, јер
су непромишљено дали јемства каја су их нагнала
да уђу у рат, иако Пољској стварно нису могли
помоћи. Мислили су да је већ и то помоћ, што су
ушли у рат. Англо-Французи су доваљно јаки да се
одупру навали немачкој. То и чини главну тешкоћу
војног положаја Немачке, при до сада познатом оружју. Али, иако је одбрана важна, победу је ретко кад
дала само одбрана сем када је била дуга, и тако
измождила и ослабила нападача да нападнути може прећи у победнички напад. Али победа, у том
случају долази, понављам, тек после дуге, упорне и
крваве борбе. А Англо-Французи на то и мисле. Они
говоре о дугом рату. И ја мислим да искрено мисле
на дуги рат.
А оно горње решење, на које рачунају АнглоФранцузи, претставља дуг и крвави рат, где би
Немци прво нападали бесомучно и били крваво одбијени, да затим и сами буду нападнути и побеђени.
Зато и велимо, с обзиром на очигледан и оправдан
страх да људи мање издрже од оружја: дуги и
крвави рат има мало изгледа да се заврши победом... Совјетија рачуна да се дуга и крвава драма
заврши онако како су марксисти замислили.
Има ли изгледа да се драма тако несретно не
сврши?
Зид англо-француски, мотор немачки и крмило
совјетско су главне личности драме.

Број 110 - децембар 2014

Одабрана дела I
“ИСРА” Минхен 1981.

Документарни филм о изложби

„У ИМЕ НАРОДА“
Д

епресивно кишно вече, два дана после завршетка десетодневне просла-ве
победе у битци за Београд, слич-но као
оно крајем априла када је отварана изложба „У
име народа”, репресија у Србији од 19441953.,није сметало публици да напуни салу
Дома синдиката у Београду. Повод је премијера
дугометражног документарног филма о овој, по
оцени историчара и културних радника, изложби
године.
Пре почетка филма не изненађује велики
број старих грађана, али запажам такодје велики
број младог света који су вероватно знатижељни
да упознају део „прескочене историје Србије”
после септембра 1944. године. На почетку организатор изложбе гђа. Зорица Маринковић даје
реч академику Душану Ковачевићу који се публици обраћа надахнутом беседом, а затим жртва
комунистичке реперсије књегиња Јелисавета
Карађорђевић емотивно излаже погубност комунистичког режима. Потом редитељ филма
Милутин Петровић, човек који је овај документарац од 110 минута направио са минималним средствима и на крају сценариста, историчар др. Срђан Цветковић, уједно и аутор
изложбе.
Филм почиње приказом гласачких кутија са
првих послератних „слободних избора” из 1945.
године, где је и чувена „ћорава кутија”у којој су
куглице звечале, а избори су са преко 90% донели победу комунистима.Ту су и фотографије
људи који су на носилима долазили да гласају.
Затим следи приказ канцеларије ОЗНЕ са писаћим столом за којим седи глумац у униформи
официра ОЗНЕ, а иза његових ледја огромна
слика друга Ранковића по коме је после рата и
Краљево привремено носило име. На бочном
зиду, фотографије и имена значајних руководилаца ОЗНЕ од којих је сваки био послератни
господар живота и смрти. Мини изложба се завршава са групном сликом где је у средини њихов господар Броз. Интересантно од 16 београдских квартовских шефова ОЗНЕ има само
једна фотографија и то мајора Милана Трешњића из 12. кварта-Дедиње. Осталих 15 су непознати, као и преко 20 тајних масовних гробница
које су за собом оставили само у Београду.
У главној сали на поду, велика карта 215
тајних масовних гробница у Србији, на зидовима
фотографије жртава „дивљег чишћења“ – без
суђења,а ту су и витрине са личним стварима и
документима жртава. У првој витрини јастучница
на којој из затвора Сава Поповић-Гембеш седамнестогодишњи фудбалер „Трговачког“ из
Обреновца, пише мајици да храбро прихвати
његову невину смрт, а у суседној витрини опис
судбине Живе Ковановића, гимназијалца из
Баточине погубљеног у 17 години живота, чије су
кости вероватно пронађене 2011. године у кругу

фабрике „Фиат“ у Крагујевцу. И тако од витрине
до витрине да би у једном моменту на целом
екрану заблистала слика лепог и срећног брачног пара и објашњење Срђана Цветковића да је
овај краљев санитетски потпоручник Драгољуб Ђурић убијен, иако је све време рата
радио у Главној војној болници као немачки заробљеник лечећи пре свега болесне војне заробљенике враћене из немачких логора. У делу
изложбе о суђењу армијском генералу Драгољубу Дражи Михаиловићу приказан је цео
ток ове рашомонијаде, која би била довољан
доказ у поступку судске рехабилитације Д.М.
после осам година одуговлачења. Преко пута
прича о конфискацији и национализацији имовине. Например Лексовац „српски Манчестер“.
Овај град тешко бомбардован од стране савезника на краљев родјендан 06.09.1944. скоро
потпуно је докрајчен одузимањем имовине бројним индустријалцима, па је уместо тадашње
српске индустријске перјанице, данас град у
дубокој економској кризи. Даље следи принудни
откуп и колективизација где се види трагедија
српског села која траје до данас, чијом режијом
је Броз хтео да докаже да је радикалнији од свог
учитеља Стаљина. На крају „Голи оток“ којим је
Тито доказао својим партијским друговима да су
советски гулази у неким аспектима тортуре превазиђени. За крај овог текста, препорука да
филм обиђе све градове Србије.
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Историја

ОВО НЕ СМЕ ДА СЕ ЗАБОРАВИ

О

злочинима комуниста током и после
Другог светског рата, у посткомунистичким земљама, почело је да се говори када је пао Берлински зид, 1989. године.
Новоформиране демократске владе отварале су
тајне досијее, откопавале масовне гробнице, правиле пописе жртава и достојно их сахрањивале.
Од бивших југословенских република најпре
се огласила Словенија, откопавајући масовне
гробнице жртава комуниста. Онда је тајне архиве
отворила и Хрватска, објављујући документа о
поратним ликвидацијама у Загребу, да би 31.
марта Загреб повукао први корак раписујући међународну потерницу за 86-годишњим Симом
Дубајићем, некадашњим Титовим мајором, којег
терете за убиство 13.000 ратних заробљеника на
Кочевском рогу 1945. године.
Тако је иронијом судбине Хрватска постала
прва земља бивше Југославије која је расписала
потерницу за једним партизаном. Иронијом судбине јер су комунисти после рата највеће чистке
правили у Србији, где то питање никад није дошло
на дневни ред. Све кривичне пријаве поднете против комуниста до сада су одбијене, забрањено је
откопавање безбројних масовних гробница, док
приступ добро чуваним документима зависи искључиво од сналажљивости појединих ентузијаста. А, такав случај постоји још само у Русији, где
милиони невино побијених људи после рушења
друштвеног поретка још нису избројани, иако су
недвосмислено показали две ствари: прво, једном
покренути талас масовних злочина не зауставља
се чином освајања власти, и друго, пре или касније комунисти почињу да се убијају и међусобно.
Тако је Стаљин поубијао готово целу гарнитуру Лењинових револуционара, да би се потом
окренуо и против својих сарадника. У злогласним
стаљинистичким чисткама убијено је и више од
100 југословенских комуниста – много више него
што их је у Краљевини Југославији убила жандармерија. Нестајали су Срби да би на њихово место
били постављани Хрвати и Словенци.
Од 20 чланова последњег предратног Централног комитета Комунистичке партије Југославије у Москви је 1937. године ликвидирано њих 19.
Саучесник у овим убиствима био је последњи,
двадесети члан Централног комитета – Јосип
Броз Тито. Он је тада постављен на чело КПЈ,
где је наставио да примењује опробани стаљинистички метод: ликвидирати све стварне и потенцијалне непријатеље, почев од оних у својој близини.
У израз „класни непријатељ“, по директиви
Коминтерне, од 9. маја 1941. потпале су две групе
људи: чланови идеолошког покрета националистичког или верског карактера, свештеници, чланови полиције, официри, дипломатски и грађански
службеници уколико одбију да се сврстају на
страну револуционарних снага, као и сви чланови
владајуће династије и свако лице за које се зна да
се активно противило припремама или извршењу
револуције…
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Директива је, дакле, захтевала убиства широког круга људи, што је ускоро почело да се
спроводи у дело. Најпре у Србији. И најпре по
српским варошима и селима. И опет је употребљен познати рецепт са слањем Лењина да диже
револуцију и разбија систем „изнутра“.
Очекујући отпор Срба, 1941. године у Србију стиже 400 професионалних револуционара, пронађених у окупираним европским
земљама, где су се склонили после пораза у
Шпанском грађанском рату. На челу је Јосип
Броз Тито. Пошто се показало да 400 револуционара није довољна бројка, они су потражили савезнике у робијашима одбеглим из
затвора током априлском слома. Тако се у партизанима нашао и најпознатији криминалац у
земљи Дража Глигоријевић, који је априла
1941. чекао извршење смртне казне, затим злогласни разбојник са Космаја Милосав Живановић Чаруга, Александар Живаљевић Цоја,
звани Цоја првоборац, из Крагујевца и многи
други.
Теорија и пракса долазе први пут масовно до
изражаја у Ужицу, једином већем месту из ког су
се Немци повукли без борбе, 21. септембра 1941.
Немци су предали Ужице Жандармерији и Пећанчевим четницима који, видевши да долазе комунисти, позивају највиђеније грађане да прогласе
мобилизацију. Ови, пак, намећу одлуку да се град
преда без борбе, с образложењем: „Да видимо
шта и ова наша деца хоће“. Већ 1. октобра командант Ужичког партизанског одреда, Душан Јерковић, издаје проглас: „Главни циљ наше борбе
јесте уништење наших класних непријатеља“. Ускоро у град долазе све комунистичке структуре.
Богате, угледне и непокорне грађане комунисти
масовно хапсе и стрељају изнад касарне у Крчагову. Један од главних егзекутора, Владан Мићић из Пожеге, сведочио је после да су убили
преко 400 особа. „Неке сам убио и маљевима“ –
рекао је. Последња група од 50 ухапшеника, а
међу њима и академски сликар Михаило Миловановић, убијена је у ноћи између 27. и 28. новембра, уочи повлачења из Ужица.
Стравичну слику комунисти су оставили и у
Чачку. У подрумима катастарске управе и соколског дома пронађени су лешеви без главе, док су
у подруму испод среског начелства нађени људске очи и просут мозак. Немачки извештаји јављали су о клању жртава, а недићевски о убијању
секирама. Главни егзекутор био је Милан Бата
Јанковић, који је симболично носио црвену рукавицу без прстију, на левој руци, а убијао је чекићем. Комунисти су педесетих година сакупљали
потписе да се Јанковић прогласи за народног хероја, али су одустали јер би то ипак било превише. Али, поставили су му бисту, коју су Чачани
првом приликом склонили. Милан је био рођени
брат Милке Минић, супруге једног од водећих
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комуниста Милоша Минића, док је други рођени
брат, Душан, током рата био коректор у једном
листу у Београду. То је био разлог да га после
рата стрељају. Када су му други ухапшеници у
ћелији рекли да ће сигурно преживети, због сестре и шурака, он је одговорио: „Напротив, ја ћу
први бити стрељан!“
Масовна убиства грађана у Ужицу, Чачку и
другим местима где су 1941. успоставили власт,
комунисти су називали „другом фазом револуције“, у којој, према теорији, „треба да се изврши
дефинитивни обрачун са класним непријатељем“.
Под „првом фазом револуције“ они подразумевају
освајање власти свим средствима, а под „другом
фазом“ учвршћивање власти, пре свега ликвидацијом стварних и потенцијалних непријатеља њихове партије. Ту „другу фазу“ почели су да спроводе у новим областима које су освојили: у источној Херцеговини и Црној Гори.
На основу Титових наређења, комунистички преки судови слали су људе у смрт по
кратком поступку и без права жалбе. „Ова
пресуда је извршна и противу исте нема мјеста
жалбе“, писао је Сава Ковачевић, председник
Преког војног суда Никшићког партизанског
одреда. Од 19 оптужених на овом процесу осморо је осуђено на смрт, уз уобичајену конфискацију имовине. Од ових осморо петоро су
били рођаци Саве Ковачевића: Новица, Блажо,
Марко, Мирко и Петар Ковачевић. Првооптужени Новица Ковачевић пре рата је био судија,
док је његов рођак Сава Ковачевић био
кријумчар дувана.
По злу најчувенији злочин у Црној Гори комунисти су починили на Бадњи дан 1942. године (а и
иначе су волели да убијају на велике српске и
православне празнике). У колашинском Лугу, на
десној обали Таре, над телима 240 унакажених
грађана разапели су лешину пса на даскама у
облику крста. Затим су на једној дасци написали:
„Ово је пасје гробље“. Сведок, који је после неколико месеци посматрао откопавање жртава „пасјег гробља“,пише: „Пред језивим призором немо
стојимо сви, нарочито родбина. Она не може да
препозна лешеве својих милих и драгих, јер су
страшно унакажени и без појединих делова тела.
Руке и ноге су им поломљене; зуби повађени
грубим клештима још док су били живи; лобање су
им размрскане дрвеним маљевима, чије су ударце чули становници најближих кућа оне свете
ноћи уочи Божића…“
У прве велике злочине комуниста у Херцеговини спада убиство тројице калуђера у
манастиру Дужи, 23. децембра 1941. Били су то
стари руски калуђери, избегли после 1917. године од бољшевичког терора. Злочини се умножавају после 4. јануара 1942, када је у Херцеговину упућен Саво Ковачевић са делом
Никшићког партизанског одреда. Било је притужби да су херцеговачки комунисти „меки“ у
обрачуну са класним непријатељем, па је врх
партије сматрао да ће им користити особа која
је управо осудила на смрт петоро својих ро-

ђака. Ковачевићева десна рука био је још један
„народни херој“ Петар Драпшин
Српски либерални савет

НЕЈЕДНАК ОДНОС ПРЕМА ЖРТВАМА
ПОСЛЕРАТНЕ РЕПРЕСИЈЕ
И ове године одржана је двадесет пета комеморација жртвама партизанске репресије из
1944. и 1945. године за 852 припадника војвођанска Мађара. Пре 20 година, на Сенћанском
гробљу код Суботице подигнуто је спомен обележје са именима ових жртава. Ове године, на
седамдесетогодишњицу страдања, овим жртвама
се поклонио и председник владе Србије. Комеморација је била на нивоу трагичних послератних
догађања, што је похвално за државу Србију.
Шта није похвално за нашу државу?
Неједнак однос према жртвама послератне
репресије различитих националности. Наиме,
2007. године велики број грађана Београда обратио се индивидуалним предлозима Комисији за
споменике и називе тргова и улица, са предлогом
да се подигне спомен обележје жртвама страдалим без суђења (“дивље чишћење“), у периоду
од 20. октобра 1944. до краја марта 1945. Тада су
почели да раде војни судови чије су многобројне
пресуде после 2006. у поступцима судских рехабилитација поништене. Градска комисија је брзо
реаговала и начелно прихватила предлог. Касније, на мноштво захтева да предлог проследи Скупштини града на коначну одлуку, Комисија ћути. И
тако до данас, упркос томе што је иницијативу
оснажила Државна комисија убијених после 12.
септембра 1944. године, која је и пописала близу
4000 жртава за територију Београда, лоциравши
преко 20 тајних масовних гробница. Највећа масовна гробница је Лисичији поток (преко 1000 жртава), а локацијски најинтересантнија је код Мокрањчевог споменика на Калемегдану, где је покопано око 30 речних полицајаца. На овом месту
грађани предлажу подизање спомен обележија.
Какви су изгледи да се у краткорочном периоду уједначи однос према послератним жртвама?
Нажалост, мали. Наиме, Комисија за тајне
гробнице, која има још много посла на истраживању (нарочито у Београду, где недостаје највише
тзв. Књига антинародних елемената, које је састављала ОЗНА), не састаје се преко две године,
када је секретар комисије поднео оставку. Министарство правде то посматра незаинтересовано,
иако је надлежно за рад Комисје. Ипак, сматрам
да има јос времена да се до краја године обележи
бар једна београдска масовна гробница, у поводу
70 година од ових трагичних догађаја. За ово није
потребна одлука Скупштине града, јер би то
представљало почетак обележавања 215 тајних
масовних гробница у Србији, на шта се Комисија
као државни орган обавезала 2009. године.
Београд, 16.11.2014.
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Слободан Ђурић,
председник
Удружења политичких затвореника
и жртава комунистичког режима
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Од највернијих докумената, који и доказују
Брозову геноцидну политику како против Србакомуниста тако и против Срба-монархиста,
издвајамо управо његове оригиналне наредбе
које се и дан данас могу прочитати у оригиналној верзији.
Ј. Б. Тито је упутио Штабу Црногорскосанџачког партизанског одреда 14. фебруара
1942. oво наређење, које представља класичан
пример ратног злочина, у интегралној верзији гласи: „Морате обавезно стријељати све оне који су
потпомагали четнике и били наклоњени њима.
Исто тако расчистите са лабавим и колебљивим
елементима. При свему томе морате бити потпуно
енергични и без сваког милосрђа. Стријељајте
масу оних који су били прешли из партизана на
страну четника. Послије тог стријељања они који
остану неће више помислити да тако нешто направе… Поред овог, обавезно морате спровести
мобилизацију људства у бјелопољском срезу. Оне
који се не би јавили стријељајте… Упамтите да је
сада за нас важније убити и растјерати четнике
него Талијане.“
Ово наређење не само што није уништено,
него је објављено у „Сабраним делима“ Ј. Б. Тита,
том 8, стране 206-208.
Друго наређење Тито је 10. марта 1942. послао Главном штабу за Црну Гору и Боку, а оно
гласи: „Ликвидацији четничких банди и пете колоне морате посветити сву пажњу. Против четничких банди у Васојевићима морате мобилисати што
више људства. Када то четничко упориште ликвидирате, све ће остало ићи лакше… Ви морате
прибјећи репресалијама против четника. Морате
палити извјесне куће окорелих зликоваца и разбојника, а обавезно све куће четничких вођа и коловођа. Сва њихова имања треба конфисковати.“
„Зборник докумената“ (том 2, књига 3, документ
бр. 34).
Оригинал је чуван у Архиву Војноисторијског
института у Београду, фонд НОР-а, кутија 2, регистарски број 16-2. Уклоњен и вероватно и уништен.
Титово наређење Црногорско-санџачком одреду од 5. фебруара 1942: „Ликвидирајте са свим
четничким бандама на вашој територији… Ликвидирајте све шпијуне, петоколонаше, разби-јаче
народне борбе на вашој територији. Сва њихова
имања конфисковати.“ (Зборник, том 2, књига 2,
323-324.)
У истом духу наређивао је и заступник
Титовог Врховног штаба, Велимир Терзић, 21.
децембра 1942: „Противу четничких села, као што
су Шаховићи и друга која сте споменули у свом
извештају, која служе као четничка склоништа,
гнезда и отпорне тачке – треба да предузмете
оштре и немилосрдне мере… (Све четнике) или у
борби или ван борбе, као и њихове помагаче и
заштитнике, треба ликвидирати на лицу места.“ (Зборник, том 2, књига 7, 151.)
У говору једној српској јединици од 7. јануара
1943, овако је хвалио своје најбоље убице Србекомунисте како убијају своје сународнике, па чак и
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рођаке: „Рука није задрхтала ни када се требало
обрачунавати и са рођеним оцем, ако је он пришао издајницима четницима.“ (Зборник, том 2,
књига 8, 359.)
Тито је највише водио рачуна да комунисти
ратују највише против Срба.
Овако је реаговао на мањи сукоб партизана
са шиптарима на југоистоку Црне Горе, депешом
од 21. октобра 1943, прекорио свог команданта
Пеку Дапчевића: „Нисте требали да се закачите
са Албанцима, већ сте ваше снаге морали уперити према Србији. То је најважнија стратешкополитичка задаћа садашњице да се онемогући
Дража“. (Зборник, том 2, књига 10, 397-398.)
Партизане Тито је исто тако спречавао да се
сукобљавају са окупатором, за рачун борбе
против четника. „Најхитније ликвидирати четничка
упоришта на Тромеђи, с тим да се сада не напада
личка пруга“, стоји у његовом наређењу 1. пролетерској дивизији из октобра 1942. године. (Зборник, том 2, књига 6, 320.)
Тито, Ранковић и Жујовић послали су 29.
марта 1943. следеће писмо секретару Покрајинског комитета за Босну и Херцеговину: „Са 6.
бригадом, појачаном са деловима Мајевичког
одреда или Фрушкогорског, хитно се пребаците
између Горажда и Међеђе на санџачку страну и
чистите терен од четнка у правцу Заборка и Чајнича… На своме путу, тј. приликом пребацивања,
не сукобљавајте се са Немцима, не предузимајте
никакве акције на прузи, јер је то у интересу садашњих наших операција… Најважнији наш задатак сада јесте уништење четника Драже Михаиловића и разбити његов управни апарат, који
представља највећу опасност за даљи ток народноослободилачке борбе.“ (Зборник, том 2,
књига 7, 271.)
Телеграмом од 14. априла 1943. године, Тито
наређује 1. пролетерској дивизији: „За сада никако
не нападати Горажде, нити долазити у сукоб са
тим гарнизоном, као ни са осталим немачкохрватским посадама у долини Дрине.“ (Дедијер,
Дневник, том 2, 432.)
Свом 1. и 2. корпусу, Тито је 5. септембра
1944. године објашњавао циљ „ослобађања“ Србије:
„Упамтите да је у целокупној овој операцији
основни задатак ликвидација четника Д. Михаиловића и недићеваца, као и њиховог апарата.“(Ј.
Б. Тито, Војно дело, књига 1, 273.)
Тито је одржавао добре односе са усташама,
што се види из следећег документа: „Продрли смо
у крај у којем у селима има усташких елемената
(Ракитница, Бјелемић и Ледићи, где су усташке
страже). С четницима смо завршили у првом налету. Стигао је и батаљон који је донео храну
петој бригади. Наишли смо у шуми на једног
сељака са усташком капом. Села се налазе на сат
и по одавде. Послали смо им писмо у којем их
обавештавамо да настављамо својим путем и да
их нећемо дирати.“ (Дедијер, Дневник, том 2, 368369, 202.)
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Извештај генерала Паула Бадера Вермахту
од 10. априла 1942: „Изгледа да је четничка група
Дангић јако разбијена у борбама са хрватском
војском и усташама у садејству са комунистима,
тако да Дангић сада може да постигне само
локалне успехе.“ (Зборник, том 12, књига 2, стране
276-277.)
Колико је ова усташко-партизанска сарадња
била кобна по српски народ Источне Босне, казује
извештај пуковника Ериха Кевиша од 20. априла: „Прелазак српских избеглица, скоро искључиво жена и деце, преко Дрине у Србију није се
делимично могао спречити због слабо поседнуте
границе на Дрини. Хрватске усташке и муслиманске јединице поклале су велики број избеглица
који су хрлили ка Дрини, а делимично их побацале
у реку. Међу онима који су побегли у Србију хара
глад и пегави тифус.“ (Зборник, том 12, књига 2,
306-307.)
Кардељево монструозно писмо Брозу од 2.
августа 1941: „Код неких другова постоји бојазан
од репресалија (не у руководству), од уништења
села и људи итд. Баш тај страх највише кочи
одлучније приступање мобилизацији хрватских
села. А ја држим да ће баш репресалије пребацити хрватско село на страну српског села. У
рату се не смијемо плашити уништавања читавих
села. Терор ће безусловно довести до оружане
акције. У том духу смо и донијели сада наше конкретне закључке… Образовати одреде заједно са
мачековцима. Треба изазвати њихову акцију. Терор против мачековаца подићи ће тек читаву
Хрватску у отпор.“ (Зборник, том 2, књига 2, 31.)
Тито није послушао Кардеља, али ово монструозно писмо сведочи о њиховој геноцидној
политици према Србима. Иначе, не може се пронаћи ниједно наређење Ј. Б. Тита које би се
косило са хрватским интересима.
Титови најближи сарадници такође су водили
геноцидну политику против Срба и то нису крили.
Када је 12. августа 1941. Светозар Вукмановић Темпо добио писмо Ђуре Пуцара о покољу 650 људи, жена и деце у околини Приједора,
после чега се очекивало да ће Немци узети Србе
у заштиту и укинути усташку власт, он је одговорио:
„Много више ме је забринула вијест да су окупатори ишли на укидање усташке власти у Приједору и да је читаву власт у граду преузела
регуларна војска НДХ. Уколико окупатор почне
стварати стање у коме ће се према Србима примењивати неки праведнији закони, то може да поколеба велики дио сељачких маса и да угрози
развој оружане борбе.“ (Светозар Вукмановић
Темпо, Револуција која тече, страна 210.)
У писму Титу од 28. априла 1942. Раде
Хамовић отворено говори о „весељу“ због убијања Срба: „Сјутра судимо тринаесторици лица
ради пљачке у Борчу. Надам се весељу – биће
ваљда половина за стријељање. Замах другова из
Херцеговине је обухватио и нас, јер заиста се не
може никуда док се најприје у корјену не само

ликвидира пета колона, него и они који ће да то
буду за још 20 година… Све те петоколонаше
ћемо да немилосрдно побијемо. Сутра баш реорганизујемо Обаљски батаљон. Смијенили смо
све досадашње старешине, а сјутра ћемо да
многима и судимо и заувијек пресудимо.“ (Зборник, том 4, књига 4, документ број 104.)
Пљачка коју Хамовић помиње је, иначе, измишљења. Ових 13 Срба-партизана стрељани су
у одмазди што су нанели губитке усташама
приликом напада на њихову борачку тврђаву.
Пошто је најзад попустио пред српским притисцима да се ово злогласно упориште нападне,
Тито је направио план да се усташка главнина
безбедно повуче, а онда је групу партизана оптужио за „саботерство“. (Саво Скоко, Крваво коло
херцеговачко, књига друга, стране 298-320.)
Пролећа 1942, у Херцеговини, комунисти су
ликвидирали толико много српских цивила, да су
их у једном селу напале голоруке жене. Командант нападнутог Краљевачког батаљона 1. пролетерске бригаде, овако описује тај догађај: „Слушајући ове несрећне српске жене, које су се усудиле
да голим рукама насрну на митраљез, свесне тога
како се све ово може завршити, покушао сам да
дођем до одговора на загонетно питање. Све је,
међутим, било узалуд. Оне нису хтеле ни једну
једину реч да изусте. Из очију им је севала неодољива мржња. Остала је и таква и она која је
животом морала да плати покушај не само да
морално до презира унизи Краљевачки батаљон
1. пролетерске бригаде, него чак и да доведе у
питање и његов опстанак.“ (Павле Јакшић, Над
успоменама, књига 1, страна 235.)
Наређење које је у име Ј. Б. Тита издао Арсо
Јовановић, 27. децембра 1941. године. Под тачком 3, у овом наређењу се каже: „Против окупатора комунистичке јединице не могу се борити,
зато што је окупатор исувише јак, што је способан
и спреман да уништи једним замахом целокупну
нашу организацију…“
Тачка 4 гласи: „Такође и са усташама
бесмислено би било да се води са наше стране
ма каква војна акција с обзиром на њихово
модерно наоружавање од стране окупатора, а
друго што усташе у овом по нас згодном времену
истребљују српски народ који је у огромној већини
против нас…“
Тачка 9 делује нестварно: Ово наређење
први пут је објавио Радивоје Н. Брајовић у
„Американском србобрану“ бр. 1128, од 2. августа 1955. године.
„Ми се никад не можемо одрећи употребе
сваког лукавства, сваке подвале и преваре,
сваког незаконитог пута, или методе, гажења
задате речи и изобличења саме истине.“ (Лењин, „Дечје болести комунистичких левичара“,
књига 15, Москва 1920.)
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Поводом појаве паmфлета „Ко су Љотићевци“

Први наставак

КОМУНИСТИЧКЕ „КОРИСНЕ БУДАЛЕ“
Неколико месеци пре великог београдског
Сајма књига, у издању „Погледа“ из Крагујевца
појавила се књига „Ко су Љотићевци“. Ми смо
већ навикнути на бројне такве наслове које је и
до сада објављивала ова издавачка кућа такозване равногорске оријентације. Углавном нисмо
реаговали јер су били толико испод нивоа да ни
полемика није била могућа. Ова књига је што се
нивоа тиче испод доње границе. Ипак ћемо овог
пута направити изузетак и појаву овог памфлета коментарисати.
Наведена књига-памфлет је први пут објављена 1954. године у Чикагу. Њен аутор је извесни Предраг Д. Ивановић, а стварни аутор
или наручилац Др Слободан Драшковић, човек
који се много година касније у књизи „Којим
путем“ хвалио да је најзаслужнији за такозвани
амерички раскол СПЦ са епископом Дионисијем.
Како каже наша народна пословица: Чега се паметан стиди ... се поноси.
У овом и следећем броју објавићемо један од
коментара који је, поводом појаве те књиге-памфлета објавила минхенска „Искра“ у броју 84 од
01. септембра 1954. године.

О

д како је у свету политичке борбе, употребљава се лаж и клевета као
средство да се унизи, облати и оцрни
политички противник. тим се средствима служе по
правилу непоштени и неспо-собни људи, они који
преко политике и помоћу политике теже да
остваре себичне, шпекулантске — своје личне или
групне циљеве, а не могу их постићи
привлачношћу идеја и програма које проповедају и
заступају.
И у старој Јелади било је лажова, клеветника
и фалсификатора у јавном животу. У „Политеји“
Платон их — кроз уста Сократова — назива „политичким надрилекарима“ који никада не знају да
разликују племенито од простачког, добро од зла,
праведно од неправедног. Све што њима изгледа
као корисно — говори Сократ — они проглашавају
за праведно и лепо, ма колико да је то бескрајно
далеко од исправног и моралног. Они нису уопште
у стању ни да осете ни да другоме објасне шта је у
ствари праведно и лепо. Тај тип политичког човека
је по природи својој кукавица. To су ситне, бедне
нарави, које ништа крупно нису направиле ни у приватном ни у јавном животу. Они живе недостојним
животом, изван истине. Деца од таквих очева, и
васпитаници таквих васпитача јесу бастарди,
малоумници, људи ниже вредности — каже Сократ
у свом разговору са Адеимантосом.
Велики енглески сатиричар, Јонатан Свифт,
у огледу „Вештина политичке лажи“ такође је овековечио тип политичког лажова, клеветника, фалсификатора. „Ко је први од лажи начинио вештину
и применио је у политици“ — каже Свифт — „то се
у историји не може утврдитм, иако сам у том
правцу вршио неуморна испитивања. Али је утврђено да поједини политичари користе ту вештину
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како би дошли до власти и на њој се одржали“...
„Политичка лаж“ — наставља Свифт — „јавља се у
глави једног пропалог политичара и он је пушта у
свет да би је фукара неговала и миловала. Он
ништа у себи од вредности нема сем неисцрпне
резерве политичких лажи, које широке руке расипа
лево и десно. У издашности којој нема равне, он
заборавља на своје лажи и услед тога, већ пола
сата доцније, почиње да пада у противречности.
Он не размшља да ли је нека тврдња тачна; он
мисли само на то да ли му се у извесном тренутку
исплати да се послужи вештином лажи...“
На жалост, и у нашем политичком животу, лаж
и клевета биле су одомаћене, а није се презало ни
од обичних фалсификата да би се напакостило и
нанело штете политичком противнику. Међутим, та
погана, кукавичка, честитог човека недостојна особина није својствена нашој народној души и никако
се не слаже са схватањима и гледањима нашег
народа. Напротив, ништа срамотнијег и грђег нема
у очима нашег народног човека него бацити се
лажју и клеветом на другога, па макар то био и
највећи непријатељ. На стотине начина, и живом
речју и ставом и понашањем, наш је народ изразио
та своја схватања и осећања. Лажов и клеветник је
у нашем народном друштву приказан као губавац,
као нека врста наказе, као много рђаво и неваљало биће, кога треба да се свако клони. Облагати и оклеветати човека за наш народ представља нешто најнеправедније у овом животу; то
је тежак грех који се тешко прашта. Краљевићу
Марку, јунаку и хришћанину, говори Јевросима
мајка: „Ни по бабу ни по стричевима, већ по правди Бога истинога“. Мајка овде каже сину Марку да
се држи истине (правде), да буде праведан, објективан. Или оно другом приликом: „Боље ти је изгубити главу него своју огрешити душу“ А најлакше је
„своју огрешити душу“ кад се не говори истина, кад
се говори криво, кад се лажно сведочи. Пре мртав,
дакле, него сведочити лаж!
Лаж и клевету у наш јавни живот унели су
несавесни, неморални политички људи, у првом
реду они школовани и полушколовани, у суштини
одрођени и однарођени, па ма колико се они китили националиим перјем и позивали се на народне светиње. Преко тих политичара и њима сличних
других јавних радника, у којима је усахла народиа
душa, лаж и клевета ушле су и у шире народне
слојеве, где су њихови носиоци били партиски
кортеши, ђилкоши и клуподери, који су „хлебу од
мотике“ претпостављали много лакши и удобнији
живот, стицан политиканским подвалама, корупцијом и уценама. „Привежи му канту“ — што значи
служи се лажју клеветом против свога политичког
противника — остала је чувена ова срамотна изрека једног нашег политичара, упућена као савет и
наук његовим присталицама. To је отприлике оно
што се чуло код Француза: „Calomniez, caloraniez! II
en restera quelque chose!“ („Клеветајте, клеветајте,
ипак ће остати нешто од тога!“).
КЛЕВЕТНИК ЈЕ КУКАВИЧКИ
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ПРЕЋУТАО ОДГОВОР
Ни у емиграцији, где би се морали добро замислити над гресима наше политичке прошлости
који су допринели да смо се, наш народ и ми, нашли у положају у коме се данас налазимо, нисмо
поштеђени од лажи и клевета у међусобној политичкој борби. Тај „метод“ политичке борбе (тежак
грех и прљава работа) и овде се продужује. На
том плану далеко испред осталих предњачи Др.
Слободан Драшковић, са својим политичким
друштвом. To je дошло до пуног изражаја у књизи
„Ко су Љотићевци“, објављеној у тобожњем. Издању „Српског књижевног удружења“ у Чикагу, уствари спремљеној и штампаној од стране Српског
културног клуба „Св. Сава“ (раније покрета „Душан
Силни“).
Поводом ове књиге, уствари памфлета најодвратније врсте, у „Искри“ од 1 јуна 1954, упућено је
од стране Јакова Љотићаотворено писмо Слободану Драшковићу. To је писмо имало за циљ да се
пред лицем наше јавности утврди да ли Слободан
Драшковић има моралне куражи да стане иза
најновијег „чеда“ свога „покрета“ или не. Један политички акт — а то може бити и један написан
чланак, поготову једна књига — или је поштен, па
се иза њега може и морa стати и сносити, заједно
са формалним починитељем тога акта, пуна морална и материјална одговорност; или је непоштен
онда се од таквога акта мора оградити, нарочито
један јавни радник који има претензије да буде
најбољи Србин и патриота!
Обзиром на многе елементе, сваком мора
бити јасно да је памфлет „Ко су Љотићевци“ рађен
и објављен са знањем Слободана Драшковића.
Као што је у писму Јакова Љотића речено, следеће чињенице недвосмислено указују на то:
1. „Писац“ овог памфлета је извршни секретар
Сpncкor културног клуба „Св. Сава“ од оснивања
његовог (види се у памфлету на страни 190);
2. „Податци“ за памфлет прикупљени су преко
пододбора Српског културног клуба „Св. Сава“ (изјава „пишчева“ у „Српској Борби“ од 8. априла
1954. године);
3. Тај је памфлет, и пре и после његовог објављивања, дуто рекламиран кроз лист „Српска
Борба“, који се сматра главним органом Српског
културног клуба „Св. Сава“.
Поред предњег, ево још једне чињенице:
Ha страни 182. и 183. овог памфлета штампан
је оригинал и превод писма Роберта Г. Голдблата у вези његовог „вештачења љотићевског
летка и апела“.
Голдблат се не обраћа ни аутору П. Ивановићу ни тобожњем издавачу, „Српском књижевном удружењу“, већ Српском културном клубу —
што је још један доказ више да је овај клуб радио
на прикупљању материјала и издавању памфлета.
Упркос овим фактима, Слободан Драшксвић,
који је претседник Српског културног клуба „Св.
Сава“, остао је све до сада нем после питања да
ли је спреман да јавно стане иза памфлета. Он је
једноставно сваки одговор прећутао. После оваквог његовог држања шта нам друго преостаје него
да закључимо да Слободан Драшковић није смео
јавно да стане иза једног политичког акта за који
он у првом реду сноси одговорност, само зато што
је био свестан да је тај акт непоштен. Међутим,

кукавичлук Слободана Драшковића није овим исцрпљен: он се показује и у чињеници да он није
смео до сада ни да се огради од памфлета „Ко су
Љотићевци“. Докле се у првом случају плашио моралне и материјалне одговорности, дотле се у
другом случају боји презрења својих сопствених
присталица.

ЗАШТО ОДГОВОР НА КЛЕВЕТЕ?
И баш тај факат је оно што нас нагони да се
уопште бавимо овим памфлетом. За нас није интересантан формални писац његов, Предраг Ивановић. Ни његови „сведоци“. Ни сам. Слободан
Драшковић као приватна личност. Оно што нас је
нагнало (три месеца чекали смо на Драшковићев
одговор) да пишемо поводом овога памфлета, то
је чињеница да људи типа Слободана Драшковића
и данас још играју извесну политичку улогу у нашој
емиграцији. To je оно што треба да забрине сваког
родољуба. To је озбиљан симптом болесног духовног стања емиграције, то је нездрава, отровна појава коју треба демаскирати и оштрим изразима
жигосати. Политички црноберзијанци типа Слободана Драшковћа задали су у недавној прошлости
нашој отаџбини, слободи народној и милионима
људских жртава смртни ударац. He сме се допустити да се та политика, и поред свих страшних
последица, и данас подгрева, да се чак и као
једина исправна и спасавајућа и за будућност
заговара и препоручује, — на страх, ужас и срамоту народну, а на радост, потсмех и корист комуниста. Ма колико данас последице оваквог наопаког и суманутог рада многима изгледале наивне и
безопасне, сутра могу постати болне и преболне,
тешке и крваве. У суштини, та иста политика јуче
је била инспиратор и узрочник највећег броја несрећа и страдања народних. Данас је она највећа
сметња и препрека остварењу слоге и јединства
националних антикомунистичких снага у емиграцији. Сутра би, у земљи, могла поново постати оно
што је јуче била. Сервирајући свету најодвратније
лажи, изврћући опште познате истине о узроцима
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пропасти Југославије и о народним страдањима у
време последњег рата, политика лажних родољуба и несавесних политичких црноберзијанаца потстиче и распаљује општу међусобну мржњу и тако
с предумишљајем припрема терен новим међусобним убијањима, клањима и покољима. На овакве
се појаве не сме ћутати. He сме се дозволити да
разни Драшковићи, једном већ крваво плаћеним
лажима и заблудама, поново постављају замке и
стварају основе за нова страдања и погибије
нашег народа.
ДРАШКОВИЋ У СОПСТВЕНОМ ОГЛЕДАЛУ
Памфлет „Ко су Љотићевци“ подељен је у три
дела. Први је део посвећен предратном раду Димитрија Љотића и „критици“ његових политичких и
филозофских схватања; други део „обрађује“ делатност Српских добровољаца владе ђенерала
Милана Недића за време окупације; трећи део је
напад на послератну активност „љотићеваца“. Но,
нити први део приказује читаоцу личност и погледе
Димитрија Љотића нити други део упознаје читаоца са борбом српских добровољаца нити пак
трећи део даје стварну слику активности „љотићеваца“ у емиграцији.
Оно ште читаоц може да види у првом делу памфлета, то је поразна интелектуална закржљалост и плиткост формалног писца и његовог
„идејног“ вође Слободана Драшковића, да схвате и
најобичније истине, као и невероватно оскудна политичка и морална спрема њихова.
Димитрију Љотићу нико из националног табора никад није оспоравао родољубље, честитост и
добре намере. За Димитрија Љотића ниједан
озбиљнији човек из наших некадашњих партија,
против чијег се рада Љотић одлучно борио, није
могао да каже да се он у својој борби руководио
себичним, противнародним и антидржавним мотивима. Напротив, чак и највећи његови противници,
они које је он својом упорном критиком шибао,
признавали су му и родољубље и народољубље и
исправност личну и добронамерност у политичким
побудама. Критиковали су његове идеје, оспоравали су му реалност у политици, називали су га
фантастом и занесењаком, нападали су појединце
из његове околине, али њега лично нису сматрали
ни себичњаком ни проданим човеком, a све се то
сада каже у овом памфлету. Само комунисти —
чији је Љотић био, по њиховом сопственом признању, најљући и најопаснији противник — за Љотића су рекли оно шта му данас каже Слободан
Драшковић и његово друштво. Али, ипак ни они не
на овакав одвратан начин као што дакас чини
Слободан Драшковић, алиас Предраг Ивановић. И
зато, ко год познаје Димитрија Љотића као човека,
мислиоца, политичког радника и родољуба — а
прочита овај памфлет — мора да буде запањен
чињеницом да његови писци уопште могу да играју
такву политичку улогу у овако трагично озбиљном
положају нашег народа и његове националне емиграције.
У другом делу памфлета читалац се сусреће
са типичним подметањима најниже, често и жалосно комичне врсте. Памфлету Слободана Драшковића (уосталом као ни сваком друтом памфлету)
није циљ да да стварну, објективну критику политичке делатности, противника из једног периода.
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Памфлет полази и овде са унапред „утврђеном тезом“ да противника пошто пото оцрни, дисквалификује, не мерећи речи и не бирајући средства. Ту
се ствари уопштавају, генералишу. Настоји се да
се помоћу појединачних примера и разних трикова,
срачунатих на брзо обмањивање читалаца, „сруби“
и целина која им се не свиђа и која им политички
смета. У својој необјективности и захукталости
мржње и зле воље, писци памфлета превиђају да
„љотићевци“ никад нису ни покушавали да бране
појединачне преступе и злочине из периода о коме
је реч у овом делу памфлета. У колико су учињени
такви преступи и злочини, они се не могу ни
бранити ни одбранити нити могу застарети. Они
подлежу — као и сви други преступи и злочини из
тога времена — редовним и законитим судовима,
кад се у слободи у земљу вратимо. Кроз редове
српских добровољаца прошло је двадесет хиљада
и више људи. А и ти добровољци су били „наши
људи“, којима у крви такође лежи „севап“ и „инат“,
па често и насиље, нарочито кад их нико не
контроллше. Ипак је чињеница да су добровољци
били и остали, по признању свих непристрасних
непосредних посматрача, права војска у којој је
владала веома строга дисциплина, са редовним
војним судовима, па су они, већ самим тим, могли
учинити најмање и преступа и злочина у грађанском рату који је земљу потресао. Аутори памфлета, кад и наводе појединачне примере, они то
не чине да би жигосали преступе и злочине Јанка
или Марка, већ да би жигосали све добровољце
скупно. Другим речима, хтело би се рећи да су ти
преступи и злочини били политичка линија „љотићеваца“, да је то била „љотићевска“ политика под
окупацијом, а не тежња да се, у колаборацији са
непријатељем, мир и ред у земљи очувају, да се
комунисти сузбију и из земље протерају, како би се
избегле окупаторске казнене експедиције и одмазде. Пред судом свога слободног народа, „љотићевци“ су спремни да одговарају за свој целокупан
рад под окупацијом и сматрају да сваки појединачни утврђени преступ и злочин, извршен из
редова добровољаца треба да добије заслужеиу
казну.
Трећи део овог памфлета указује на очајну
немоћ аутора да чињенично стање употребе у
своју корист, па су због тога принуђени да се лате
обичног криминала у виду бестидних фалсификата. Фалсификат у политичкој борби заиста је најниже и најсрамније средство. Фалсификат је нешто
и много горе од лажи и клевете. Политички фалсификат далеко је већи криминал од обичног фалсификата, рецимо фалсификата једне менице.
Фалсификатори менице лакше се хватају и на њих
се аутоматски примењују закокске санкције. Али
зато они, који се у политичкој борби служе фалсификатима, било против једне личности било
против једне групе, сносе бескрајно већу моралну
одговорност за своје гнусно дело и тешке санкције
морају кад тад доћи. Ми ни једнога часа не сумњамо да ће заслужена казна стићи ауторе овога
памфлета, за оне фалсификате, које су направили
да би облатили своје политичке противнике и
штету им нанели.
Далеко би нас одвело кад би демаскирали и у
правој светлости приказали само и један незнатан
део неистина, клевета, подметања и фалсификата
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којима се формални писац Предраг Ивановић и
његов шеф Слободан Драшковић служе у овом
памфлету. Рекли смо већ да нама и није циљ да
полемишемо са тим политичким скоројевићима, којима је и овај памфлет, већ сам по себи, донео у
нашој јавности заслужену пресуду. Поред све вашарске рекламе и неукусне пропаганде, тај памфлет се не тражи (спуштена му је и цена — па ипак
не иде), а коме дође до руку, тај га брзо, са разумљивим гађењем, баца тамо где му је и место. И
ко да га чита и зашто да га чита? Та у њему се
само шегртски понавља оно што су комунисти већ
давно лагали и подметали.
Па ипак, ми препоручујемо свима родољубима
у емиграцији да се савладају у своме гађењу и да
прочитају памфлет „Ко су Љотићевци“. Јер ће тако
и само тако, сигурно сазнати ко је Слобсдан
Драшковић.
Упознаће „логику“ клеветника, „сведоке“којима се
служи и „метод“ који употребљава.
„ЛОГИКА“ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ
КЛЕВЕТНИКА
„Логика“ клеветника се најбоље огледа у противречностима његовим. По логици ствари, клеветник не може бити доследан. Ево примера:
Аутори памфлета су посветили нарочиту пажњу трагедији у Крагујевцу, из
октобра 1941. године. И они, као и комунисти и њихови репови, мисле да је
управо то оно место где се „најсигурније“
могу оклеветати и „погодити“ „љотићевци“ и српски добровољци из тога времена
(Искра је, у броју од 1. новембра 1953,
исцрпно писала о трагедији у Крагујевцу).
Несрећа је само Драшковића што је он,
или неко од његових блиских сарадника,
већ о томе писао. Његова „Српска Борба“, број 71, од 23. октобра 1952. године,
у чланку „21. октобар 1941.“, на првој
страни, масним словима, донела је: „Борити се против окупатора је дужност и
јунаштво. Подметнути невино и незаштићено становништво да страда за убиство неког окупаторовог војника из заседе, гнусан је злочин“. А оне који су „подметнули невино и незаштићено становништво да страда“, исти напис „Српске Борбе“
назвао је „кукавицама и злочинцима“. Тако је тада
мислио Слободан Драшковић.
У памфлету, сматрајући да му се у овом тренутку, као већ рутинираном политичком црноберзијанцу, исплати да удари само по „љотићевцима“,
Драшковић уопште и не спомиње узрочнике трагедије у Крагујевцу: он сада прећуткује и „гнусни
злочин“ — изазивање репресалија и „кукавице и
злочинце“ — изазиваче одмазде. Преко свога „сведока“ за Крагујевац, Борисава Н. Димитријевића,
он сада, тргујући „мртвим душама“ те наше опште
националне не среће, подмеће да су за трагедију у
Крагујевцу криви српски добровољци Владе генерала Недића, са Марисавом Петровићем на
челу. „Љотићевци су знали да Немци спремају
стрељање у Крагујевцу... али не само што нису хтели да известе грађанство да се на време склања и
сачува, него су у своме одвратном измећарењу
непријатељу ишли му на руку и помагали у потка-

зивању невине српске деце, жена и људи“.
Овај Драшковићев „сведок“ само три странице
пре предњих навода каже да су „неколико дана пре
21. октобра 1941. годике ... немачки авиони бацили
летке у којима је писало да ће за сваког убијеног
Немца бити стрељана стотину Срба...“ Али, по
плану и у редакцији Драшковића, „сведок“ не говори ни речи о оном нападу на Немце код села
Љуљака, који су извршили „кукавице и злочинци“
— како је раније писала Драшковићева „Српска
Борба“ — а не „љотићевци“, и због чега је и дошло
до стрељања у Крагујевцу.
Српски добровољци су били зато и створени
да народ чувају и штите од опасности окупаторових одмазда. Цела делатност српских добровољаца и живом и писаном речју у то време сводила се
на обавештавање народа о свим опасностима у
које су га гурале „кукавице и злочинци“, како их
Драшковић назива. To je опште позната истина и
зато је најобичкија клевета она наведена тврдња
Драшковићевог „сведока“ како су „љотићевци“ „знали да Немци спремају стрељања у Крагујевцу...“ а
нису хтели да обавесте
грађанство. Српски добровољци су знали — као
што су то морали знати и
изазивачи крагујевачке одмазде — да одмазда свуда и на сваком месту долази после безумних напада на окупатора. Али да
ће Немци за своје војнике,
изгинуле код Љуљака, извршити одмазду баш у
Крагујевцу, то нико није
могао знати па ни добровољци (о том случају види
„Искру“, број 64, од 1.
новембра 1953.).
Беда и противречност
„сведока“ Драшкови-ћевог
за трагедију у Крагујевцу
кулминује у оним наводима, где он приказује како су спасавани гра-ђани
од стрељања. Ево шта он
о томе каже (стр. 54.):
„Немци су одводили гру-пу по групу Крагујевчана на губилиште. „Када су одводили и последњу
групу било је око 4 сата. Тада је неколико
љотићеваца, са Марисавом на челу, пошло од
групе до групе (на пољани смо седели у групама
30-40 људи и над сваком групом је био стражар).
Марисав је посматрао људе и на кога је пружио
прст (подвлачења су свуда наша, пр. Ур.), тај би
морао трчећим кораком да оде на одређено место.
Ово издвајање су љотићевци вр-шили без икаквог
учешћа Немаца и без икак-вог критеријума.
Односно критеријум је био само Марисављев ћеф.
Дошавши и до мене, Марисав је пружио прст и на
мене. Отрчао сам на одређено место као и остали.
Тамо је већ било око три хиљаде људи. Пред сам
мрак командант нам је објаснио: Сад видите, они
који нису издвојени остају као таоци“.
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ЈОШ ЈЕДНА КЊИГА О 27. МАРТУ

T

or дана ујутру влада и Врховна команда још су се налазиле на Палама, где
је стигао командант позадине генерал
Данило Калафатовић, коме је Симовић том
приликом предао дужност начелника штаба Врховне команде и, у својству председника владе,
издао му писмено наређење да закључи примирје с Немачком и Италијом. У том наређељу,
поред осталог, стоји:
„Господине Ђенерале,
Краљевска влада, на својој пленарној седници од 13. овог месеца на Палама, донела јс
следећу одлуку:
...С обзиром на стање наше војске после првих неуспеха и нарочито с обзиром на деликатну
ситуацију наше војске због догађаја у Хрватској и
Далмацији, Краљевска влада Вас овлашћује да
одмах затражите примирје од непријатеља, како
би се добило у времену и олакшала ситуација
војске. Ваше одлуке у томе погледу Краљевска
влада примаће за своје. О Вашој одлуци и условима обавестите најбржим путем Краљевску
владу.
Даље мере предузмите сходно ситуацији.
Краљевска влада налази се на путу ка Боки
Которској и о свом месту обавестиће Вас што је
могуће пре“.
После овога влада је, заједно с осталим
главним пучистима и придруженим Хрватима,
отпутовала аутомобилима за Никшић и 15. априла се нашла у тамошњој домаћичкој школи,
где је генерал Симовић примио извештај од
генерала Калафатовића да је овај преко парламентара дошао у везу с Немцима и Италијанима
и да они као услов за прекид непријатељстава
траже безусловну капитулацију југословенске
војске. Симовић је ово саопштио влади и она је
донела одлуку да се функција врховног команданта пренесе на генерала Данила Калафатовића и да му се стави у дужност да с непријатељима закључи уговор о капитулацији југословенске војске.
Пошто су тако „славно“ завршили рат, пучисти
су истог дана, 15. априла, на никшићком аеродрому сели у државне авионе и побегли у Грчку.
Поред себе су посадили своје жене, децу, зетове, таште, свастике, другу блиску родбину и
служавке и понели са собом злато и друге
ствари од вредности...
Безусловна капитулација
Добивши од председника владе Симовића наређење и овлашћење да с непријатељима закључи примирје, генерал Калафатовић је одмах
наредио командантима група армија и коман-

28

дантима армија да непријатељу упуте парламентаре, који ће од њега тражити обуставу непријатељстава и означавање места где би се имали
упутити опуномоћеници Југословенске врховне
команде ради вођења преговора о примирју.
Истог дана, 14. априла, команданти група армија и команданти армија су упутили Немцима и
Италијанима парламентаре и добили одговор да
је услов за обуставу непријатељстава и примирје
безусловна капитулација југословенске војске и
да пуномоћници Врховне команде треба да се
упуте у Краљево, те је генерал Калафатовић исте вечери послао тамо команданта позадине Врховне команде генерала Михајла Бодија и потпуковника Радомира Тројановића, а истовремено
је известио владу да Немци траже безусловну
капитулацију, што је влада прихватила и донела
одлуку да се функција врховног команданта
пренесе на генерала Калафатовића и да му се
стави у дужност да с непријатељем закључи
уговор о капитулацији југословенске војске...
...У међувремену генерал Вајкс је ове услове
већ био послао Југословенској врховној команди
по једном свом капетану и, пре него што су се
генерал Боди и потпуковник Тројановић вратили
у Сарајево, генерал Калафатовић је био опуномоћио генерала Радивоја Јанковића и бившег
министра спољних послова Цинцар-Марковића
да потпишу уговор о капитулацији, што су они и
учинили 17. априла у Београду. У име Немачке
тај уговор је потписао генерал фон Вајкс a y име
Италије Луиђи Бонефати (Luigi Bonefatti), италијански војни изасланик у Београду, и у њему се,
поред осталог, каже:
„Потписивањем уговора о примирју југословенска оружана сила има да капитулира безусловно и одводи се у ратно заробљеништво ...
Према војницима који се после закључења
примирја и извршеног прикупљања удаље из
својих јединица примениће се смртна казна ...
Ххх Дунавска флотила има да се прикупи у
земунском пристаништу до 25. априла 1941
године ...
Сва недостајућа акта у Председништву владе, Министарству иностраних послова и Министарству војске имају се предати најдоцније у
року од 3 дана уколико је могуће. Места чувања
има да се саопште. Гарантује се за потпуну и
неоштећену предају тих аката ...
Органи жандармерије и полиције који су
морали да напусте своја мирнодопска места са
одступајућим трупама имају се сместа упутити
на своју редовну дужност ...
Сва копнена и обалска утврђења имају се
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предати са оружјем, муницијом, материјалом и
плановима, као год и постројења сваке врсте ...
Ко буде учествовао у борби против сила
Осовине, са њиме ће се поступити као са
франтирером ...
Ратна морнарица остаје у својим лукама.
Минска и обалска запречавања имају се назначити. Одбранбена постројења ратне морнарице
имају се предати. Излажење трговачких бродова
је забрањено.
Бродови који се налазе у вожњи имају се позвати натраг у југословенске или луке сила Осовине ...
Сва уређења и постројеља војне силе и привреде, урачунавши и саобраћајна средства, имају се предати неоштећена ...
Потнуна предаја оружја и прибора: муниција,
коњи, возила, моторна возила, погонски материјал, резервни делови, радионице, одећна и остала опрема (нарочито чизме, кожа), логорска
опрема (нарочито шатори, карте и томе слично),
храна, санитетски и ветеринарски материјал, ваз
-духопловни материјал и ваздухоплови“.
Уговором је предвиђено његово ступање на
снагу 18. априла у 18 часова, те је генерал Калафатовић његову садржину 19. априла доставио
подручним командантима с наређењем да је
тачно изврше и поднесу извештај.
По овом наређењу је одмах поступљено, те
су остаци југословенске војске положили оружје
и делом се вратили кућама а делом спроведени
у заробљеништво, а сво наоружање и остали
ратни материјал предати су непријатељу. Поред
осталог, предата му је и благајна Министарства
војске са 202.295.200 динара.
Судбина злата
Највећи део југословенске резерве злата,
који се састојао од 7.344 златне полуге, пренесен је 20. маја 1939 год. разарачем „Београд“ у
Лондон и смештен у Енглеску банку, одакле је
доцније један део тог злата, у вредности од
47,000.000 долара, пренесен у Америку и депонован у Федералну резервну банку у Њујорку.
Остатак, који се углавном састојао од кованог
злата и износио 204 сандука, сваки сандук од 60
килограма тежине, пучисти су 6. априла пренели
у Ужице, а одатле 9. априла у Мостар, одакле је
ноћу између 13. и 14. априла транспортовано за
Никшић и 15. априла стигло на никшићски аеродром.
Пошто нису имали у авионима довољно места за сво злато, натоварили су у њих 20 сандука,
од којих су један, по приспећу у Атину, петнаесторица пучиста, мећу којима су били генерал
Бора Мирковић, мајор Живан Кнежевић и капетан Крста Жикић, расковали и злато из њега
мећу собом поделили, тако да је сваки добио по
једну кесу од четири килограма злата.
Од оног злата које је довезено на никшићки

аеродром а није утоварено у авионе пучисти су
50 сандука послали на Цетиње и предали на
чување Стојану Шпадијеру, бившем народном
посланику и комунистичком симпатизеру, 42
сандука су послали у Херцег-Нови, где је предато Интендантском штабу за Боку Которску, 10
сандука су пренели у манастир Острог, где је
доцније пало у руке комунистима, a 82 сандука
су оставили у згради Среског начелства у Никшићу.
Стојан Шпадијер је примљених 50 сандука
злата сместио у двориште куће Милована Џаковића, a одатле је после неколико дана пренесено у трезоре Банске управе, одакле су га Италијани транспортовали у Италију.

Особље Интендантског штаба за Боку Которску разбежало се куд ко, a 42 сандука злата које
је у тај штаб било смештено узели су Италијани.
Такође су Италијани узели и превезли у Италију
и она 82 сандука злата који су били у Среском
начелству у Никшићу.
Југословенско злато које је пренесено у Италију остало је у Риму до 1944 године, а тада су
га Немци пренели у Немачку, где су га након
рата пронашли Американци и предали га Титу.
И злато које су понели са собом и оно које се
затекло у иностраним банкама пучисти су расипнички трошили на своје плате и друге личне користи, a оно што је остало непотрошено „савезници“ су предали Титу.
(Делови завршних поглавља књиге)
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НАША НОВА КЊИГА
Предговор првом отаџбинском издању
књиге Илије Павловића „Критички осврт на
књигу Сећање из Рата од Звонимира Вучковића“

О

ва књига је сама својим садржајем
нашла своје место. Натерала нас је
да је објавимо. Ево како се то де-

сило.
Часопис „Недељни Телеграф“ је 11. маја,
ове 2014. године објавио текст под насловом
Ово је једини Србин којег је Хитлер одликовао
„Гвозденим крстом“ Трагајући за пореклом те
клевете дошли смо до књиге „Сећања из рата“
од Звонимира Вучковића у којој је он први ту
клевету измислио. А „Недељни телеграф“ је
додао још лажи, како би све још више замутио,
нашавши слику добровољачког официра који
има исто презиме Терзић као и онај оклеветани
Вучковићев официр, само се име и чин разликују.
На слици у Телеграфу је добровољачки
подпоручник Душан Терзић, док је у наведеној
књизи оклеветан капетан Државне страже, со-
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лунски борац и носиоц Карађорђеве звезде
Рајко Терзић, чије је убиство организовао лично
Вучковић, да би осветио свог пријатеља,
партизанског официра Момчила Смиљанића
и који се тиме чак и поноси. „Недељни телеграф“ је ову клевету узео са неког нацистичког
сајта, а после објављивања у Телеграфу та лаж
је присутна на скоро свим таквим и њима
сличним сајтовима. Књига која је дала одговор
на ову лаж је управо овај критички осврт Илије
Павловића на Вучковићеву књигу „Сећања из
рата“.
Али није ово једина клевета коју је капетан
Звонимир Вучковић, најближи сарадник ђенерала Драгољуба - Драже Михајловића пласирао
нашој јавности. Априла 1993. године на предлог
равногорског капетана Звонимира Вучковића на
Равној Гори је подигнут споменик Крсти Кљајићу равногорском команданту који се прославио убијањем српских добровољаца углавном из
заседе. Хвалио се да их је убио чак 25!? На
споменику је уписан текст – „Убили га љотићевци“.
Крста је са својим војницима у заседама
сачекивао и на препад нападао добровољце да
би се осветио за рањавање у руку у једној борби
са њима. На крају су добровољци морали да га
зауставе. Организовали су они њему заседу кад
је ишао у своје село горње Црнуће под Рудником. Вучковићевој причи о Крсти Кљајићу,
Илија Павловић је у овој књизи додао, други
део. Онај који који је Вучковић „случајно“ заборавио. А то је убијање добровољаца из освете.
Сада вам је, драги наши читаоци, жељни
истине, јасно на који је начин ова књига све нас,
сама натерала, да буде објављена и овде у
Отаџбини.
Поред ова два наведена разлога постоје и
бројни мањи, али исто тако важни разлози који
оправдавају њено излажење, а то су пре свега
они који потврђују да се равногорци у Србији, у
духу инструкција из Лондона, нису борили против окупатора, то јест Немаца. Они су се борили
само против припадника Недићевог државног
апарата који је у свом деловању стално и једино
настојао да се држи Хашких конвенција које
регулишу однос између окупираних и окупатора
и да штити српски национални интерес колико је
то под немачком окупацијом било могуће, док су
их равногорци у таквим акцијама стално ометали.
Иван СТОЈАНОВИЋ
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Nova Iskra

Друштво
11 070 Н. Београд; Р. Дакића 11
(011) 2674-126; 063/387-980

ПОЗОВИТЕ ДА СЕ ДОГОВОРИМО

01. САБРАНА ДЕЛА I до IX
Димитрије В. Љотић

9 000 д

23. ПРАВОСЛА. ДОГМАТ. БОГОСЛОВ.
Архиепископ Макарије

500 д

02. МИЛАН Ђ. НЕДИЋ I и II
Станислав Краков

1 000 д

24. МОНАХ КАЛИСТ
Миливоје Јовановић

500 д

03. ИСТИНА О М. НЕДИЋУ
Бошко Н. Костић

350 д

25. СВЕТОСАВЉЕ И ПРАВОСЛАВЉЕ
Др Димитрије Најдановић

130 д

04. ЗА ИСТОРИЈУ НАШИХ ДАНА
Бошко Н. Костић

500 д

26. О НЕПОГРЕШИВОСТИ ПАПЕ РИМ.
Надбискуп Ј. Ј. Штросмајер

130 д

05. ГРАЂАНСКИ РАТ У СРБИЈИ
Боривоје М. Карапанџић

800 д

27. ТРИЈУМФ ПРАВОСЛАВЉА
Патријарх Варнава

250 д

06. ИСТИНА О КРАГУЈЕВ. ТРАГЕДИЈИ
БоривојеМ. Карапанџић

400 д

28. СРПСКО ПРАВОСЛАВ. И НАЦИЈА
Свети Платон Бањалучки

250 д

29. КРОЗ ЈУЖНУ СРБИЈУ
Станислав Краков

350 д

07. АЛБУМ СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ
Стеван Пироћанац

22. БОГОМОЉЦИ
Бранислав А. Жопж

1 200 д

У припреми

08. ИЗДАЈНИЧКИ ИМЕНДАН
Др Мирко Косић

250 д

30. СРПСКЕ КОМИТЕ
Стеван Симић

1 500 д

09. ЗАВОД У СМЕДЕРЕВ. ПАЛАНЦИ
Бранислав А. Жорж

600 д

31. МЕМОАРИ од I до III
Војвода Василије Трбић

1 500 д

10. ЗБОР И КПЈ
Милутин Пропадовић

500 д

32. ПЛАМЕН ЧЕТНИШТВА
Станислав Краков

500 д

11. ДРУГИ СВ. РАТ И Д. В. ЉОТИЋ
Ратко Парежанин

800 д

33. НАШЕ ПОСЛЕДЊЕ ПОБЕДЕ
Станислав Краков

300 д

12. КОЧЕВЈЕ ТИТОВ НАЈКРВИЈИ ЗЛО. 300 д
Боривоје М. Карапанџић

34. ГРАЂАНИНОВ ВРТ
Момир Николић

250 д

13. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА КЊИГУ
350 д
УСПОМЕНЕ ИЗ РАТА - З. Вучковића
Илија М. Павловић
НОВО

35. ИЗГУБЉЕНИ ПУТ
Милан А. Фотић

450 д

36. СРПСКА ОСЛОБОД. ИДЕЈА
Др Ђоко Слијепчевић

350 д

14. ПАКТ ПУЧ И РАТ
Никола М. Томић
15. ПУЧИСТИ НА ТУЂОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
Никола М. Томић

400 д
НОВО
У припреми

16. КОМУН. НА БЕОГРАД. УНИВЕРЗ.
17. ПЕСМЕ СРПСКИХ
ДОБРОВОЉАЦА 1941 – 45.

350 д
250 д
НОВО

18. РАВ. ГОРА - РЕЗОЛУЦИЈА КОНГ.

250 д

19. РАВ. ГОРА ЗАБЛУДЕ И САМОУНИ. 250 д
Др Димитрије Најдановић
20. ЈУ- ДЕ – НА - З
о. Радован Миљковић

300 д

21. О НАВОДНО ОСЛОБОД. БОРБИ
Светомир Р. Пауновић

350 д

37. МИСИЈА СРБИЈЕ
Др Мирослав Спалајковић

130 д

38. ОФИЦ. ПУЧЕВИ И ПОЛИТИЧАРИ
Бошко Н. Костић

350 д

39. МОНАРХИСТ. ДОКТРИНА ШАРЛА... 450 д
Др Владислав Д. Стакић
40. НАРОДНИ НАЗИВИ РОДБИНЕ...
Јован Ф. Иванишевић

180 д

41. КАМИКАЗЕ - ПИЛОТИ САМОУБ.

400 д

42. МЕМОАРИ од IV до VI
Војвода Василије Трбић

У припреми

(Подвучени наслови нису наша издања)
ЦЕНЕ - САЈАМ КЊИГА - БЕОГРАД - 2014.
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У сусрет Божићу

РОЂЕЊЕ У ПОДЗЕМЉУ

Н

е приличи ни Богу ни човеку водити борбу
са сатаном истим оружјем. Против сатан
-ске антилогике борбу треба водити небесном логиком. Против његове лажи истином, против богомржње и човекомржње богољубљем и човекољубљем, против надувене охолости и гордељивости смерношћу и кротошћу. Претпоставимо,
да је сатани дато на вољу да бира место где би се
он родио, он би ван сваке сумње изабрао најраскошнији царски двор на некој видној висини земаљској. И то би одговарало његовој антилогичној
охолости. Не тако Исус, Син Свевишњега и Бог —
Логос, не тако. Он који ће доцније похваљивати
ниште духом и кротке, обећавајући првима царство
небесно, а другима наслеђе земље (Мат. 5, 3, 5),
сам се показао као последњи из ништих, родивши
се, не у палати нити на некој видној виси ни земаљској, чак не ни на земљи него у подземљу, и
као кротко Јагње Божје у стану овчијем.
Да се Месија роди у Витлејему, како је било
проречено, томе је допринео кесар Октавијан Август својом заповешћу да се попише „сав свијет",
(Лука, 2, 1), то јест, сва римска империја. Ми не
знамо шта је тај попис требао љигавом али крвавом
на следнику Јулија Цезара, но знамо шта је требао
Богу. Тре бало је учинити, да Јосиф дође из Назарета у Витлејем, у град свога претка Цара Давида, са бременитом Девом Маријом, да би се
Месија родио у томе граду, како је јасно писано. То
је уствари и био стварни и словесни смисао заповеђеног пописа. Једно мисли човек, а друго Бог.
Далеко је Назарет од Витлејема, далеко за оно
време и за ондашња подвозна средства. Јосиф је
морао пешачи ти и водити магаре, на коме је јахала
света Девојка са дозрелим благословеним плодом у
телу своме. Био је већ крај деветог месеца од
архангелске благовести њој у Назарету и сасвим
близак час њеног порођаја. Зато се морало ићи
лаганије. А пут је и иначе трајао пуна три дана. И
дуг и напоран. Али ето, требало је дати „ Кесару
кесарево" (Мат. 22, 21), како је Он доцније и
говорио. У Витлејему није се за њих нашло места,
ни у гостионици ни у хану нити у приватном дому.
Најбоља места заузета су била од римских официра пописивача и њихових тумача. Остало је све
било претрпано хиљадама душа „Из кољена Давидова" (Лука 9-58). Све птице летилице и лукаве лисице нашле су себи склоништа, а „Син човечији није
имао где главе заклонити " (Мат. 8, 20). Но што се
није мого наћи за Њега међу људима, нашло се
међу животињама. Нашла се једна празна пећина
недалеко од града, слободна и отворена за бескућнике.
Много има лепих пећина у Палестин и, где станују људи или стока, али ни једна није тако скромна

као ова пећина у Витлејему. Пећине у Колораду, у
сравњењу с њом, праве су палате. Пећина Витлејемска је у подземљу, управо под земљом. У њу се
сада силази низ стрме степенице урезане у стени .
Ниска и мрачна али издубљена као вајарском руком
у једном каменом станцу, огромном и на веки непомичном. Једина удобност те најскромније од свих
пећина јесте то што је на врућини прохладна, а на
зими топла. Нису могли пастири у тој пећини држати своја стада, као што се обично мисли, јер је
сувише тесна и за најмање стадо. Него су свакако
ту привремено држали тек не колико ојагњених оваца са јагањцима. Јер се и каже, да су пастири оне с
вете ноћи „чували ноћну стражу код стада својега" (Лука 2, 8). У пољу, подаље од пећине . А у то
време, у зиму о Божићу, овце се још нису п челе ја
њити, те je пећи а била празн. А да су свети гости
из Назарета приспе ли у пролеће, кад се овце јагње, тада не би нашли места за конак ни у тој худој
пећини. И то је дакле било устројено унапред по небесној логици.
У том необичном, нељудском, жилишту роди
Дева Марија „Син а свога првенца". Да , првенца и
мезимца, једног и јединственог. Јер родивши Сунце, било би смешно да продужи рађат и метеоре. „И
пови га и метну га у јасле" (Лука 2, 7). Без доктора и
бабица и двориља и лекова и цуцла, без чега у
нашој цивилизацији мало која мајка усуђује се рађати децу. Него онако сасвим просто по сељачки.
Сама га роди, без ичије помоћи, сама га окупа, пови
у пелене , подоји својим млеком из својих груди, и
положи у јасле на слами да спава, да би и она,
после благодатне молитве Богу, спустила се на
земљу у подножју јасала да се одмори.
Да ли је то било онако случа јно, да се Месија
Спаситељ света роди баш у мрачном каменом вертепу? Није случајно. Ако игде нема слепог случаја,
нема га заиста у животу Христовом. У току историје
цркве јавили су се антихристи, који су тврдили, да
се Христос чак није ни родио. Али та титанска камена пећина угонила их је у лаж. Јер од свих оних
гостионица и ханова у Витлејему, где је Јосиф куцао и тражио конака, не постоји ниједан. Ни једна
кућа, ни један зид од куће. Све је временом порушено и ишчезло у прашини. Да се, дакле, Христос
родио ма у којој од тих зграда које су пропале, антихристи би лакше успевали са својом пропагандом,
да се Он никад није ни родио. Али пећина стоји
цела и нетакнута, стоји са својим непомичним сведочанством о Његовом рођењу. Није се дакле Он
случајно родио у пећини, него по небесној видовитој
логици. Кад је Бог стварао и уобличавао земљу, Он
је уобличио и ту пећину и одредио ју за колевку
сина свог јединородног.

Свети Николај Српски

П Р Е Т П Л А Т A
За земљу са урачунатом поштарином: 500 динара годишње. Молимо да о извршеној уплати
известите редакцију писмено или телефоном, јер банке често достављају неподпуне податке
о уплатиоцима. Уплате вршити на жиро рачун број 265-1100310005984-42
За европске земље и Русију са урачунатом поштарином: 12 € годишње, или одговарајући
износ у другој валути. За Америку, Канаду и Аустралију са урачунатом авио - поштарином: 16
USA $ годишње или одговарајући износ у другој валути.

