
 

Ранко Соколовић 

ПОДГОРА И ЈЕЗИК 
(ПОДДИЈАЛЕКТ ПУСТЕ РЕКЕ) 

 
* 

I   С Р Б И Ц А 
II  Троимено писмо*1 

III  Писано руком винчанском 
 

Они који су професора др Радивоја Пешића, главног проучаваоца и 
систематизатора винчанског писма, прогласили пустим и лудим, треба 
сада да се поклоне његовим сенима 

 
Навикли смо да читамо чланке и књиге из пера неких српских писаца о 
појединим темама из археологије, историје и културе уопште чија је главна 
карактеристика вештина посипања Срба пепелом по глави. То сада 
примећујемо и у фељтону госпође Зорице Мирковић "Писано руком 
винчанском" (објављен у "Новостима" од 9. до 18.јула 2004.г.)*2. 
Све до међународног научног симпозијума "Знаци цивилизације", 
одржаног 26. до 29.маја 2004. године у Новом Саду, званични представници 
науке у Србији говорили су да оно писмо које се сада зове час 
ВИНЧАНСКО, час дунавско, па чак и балканско, није уопште писмо. По 
тексту и духу поменутог чланка госпође Мирковић, чини ми се да они нису 
још са тим начисто. Незванично представници науке у Србији, то јест 
припадници Српске историјске школе, или како их краће зову србисти, 
као и многи страни научници доказивали су у протеклих 30 година да је то 
писмо. 

Дођоше угледни светски научници на поменути симпозијум у Нови Сад и 
рекоше сасвим јасно да је то писмо, а не неке неодређене шаре, како су 
до сада тврдили представници САНУ. Ову горку пилулу морају коначно да 
прогутају наши нордисти и да положе оружје пред међународним 
ауторитетима. Па када је већ то време дошло труде се да нигде не помену 
име неког од србиста. Просто је несхватљиво да на новосадском 
симпозијуму нико од учесника (србисти нису били позвани да учествују!), 
није поменуто име Радивоја Пешића, главног систематизатора 
винчанског писма. Зашто? Па ваљда зато што је САНУ била 
коорганизатор тог симпозијума, другог разлога нема. Они који су професора 
Пешића проглашавали пустим и лудим, требало би сада да се поклоне 
његовим сенима. 

                                                 
1 Извод (интегрално)  из Декларације Савезне Скупштине АС бр. 355 од 14.новембра 2002.године објављене у 
"Службеном  листу"  СР Југославије бр. 61 од 15.новембра 2002.године 
2
  "Вечерње новости" од 01.августа 2004.године, писмо др Јована И. Деретића (интегрално) 



Сада када је озваничено на међународном плану да је реч о писму и то 
НАЈСТАРИЈЕМ ПИСМУ НА СВЕТУ настала је нова игра и посипање 
пепелом, како да се оно назове и ком народу да се припише? Јесте да је 
Пешић то писмо називао "винчаницом" и то је тачно у односу на локалитет 
који је обрађивао, али тај назив не може бити тачан за шире подручје. То 
старо писмо је нађено до сада на око 50 локалитета у Србији. На више 
места нађено писмо је старије од винчанског, па назив "винчаница" 
отпада. На поменутом симпозијуму настојали су да ту писменост назову 
дунавском односно "дунавицом". Отпада и "дунавица" јер су налазишта 
расута по целој Србији све до Македоније. О некаквом називу "балканица" 
не може бити ни говора, јер Балкан као географски назив није старији од 
18. века и увезен је са стране, дакле није аутохтни назив. 
Писменост нађену на обалама реке Нила није нико назвао нилском, него 
мисирском, то јест по народу који је ту писменост усавршио. Исто тако 
писменост са обала Тигра и Еуфрата није нико назвао тигроеуфратском 
него сумерском, по народу коме је она припадала. Откуда сада идеја да 
се писменост нађена у Србији и посебно на Дунаву назива дунавском. 
Па није ваљда река Дунав писала та слова него народ који је живео и 
живи на обалама Дунава, а од најстаријих времена до данас то су 
Срби. Па када је нилска писменост мисирска, а еуфратска сумерска, 
зашто дунавска није србска и зашто се тако не зове? 
ВИШЕ ОД ДВЕ ТРЕЋИНЕ СЛОВА У САВРЕМЕНОЈ СРБСКОЈ АЗБУЦИ 
НАЛАЗИ СЕ У ВИНЧИ! То је уочио и лепо истакао АМЕРИЧКИ НАУЧНИК 
ШАН ВИН (Shan Win). АМЕРИЧКИ НАУЧНИЦИ И СРБСКА ИСТОРИЈСКА 
ШКОЛА ИМАЈУ ИСТЕ СТАВОВЕ по тим питањима. ТО СТАРО ПИСМО 
КОЈЕ ЈЕ НАЂЕНО НА ДУНАВУ И ШИРЕ ПО СРБИЈИ, ЧИНИ 80 ОДСТО 
САВРЕМЕНОГ СРБСКОГ ПИСМА, то јест - СРБИЦЕ. Па да ли је реч о 
СТАРОЈ или НОВОЈ АЗБУЦИ, ТО ПИСМО СЕ НЕ МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ 
ЗВАТИ НЕГО ПО НАРОДУ У КОМЕ ЈЕ ПОНИКЛО И У КОМЕ СЕ 
ОДРЖАЛО, то јест-СРБИЦА. ПА ТАКО ЋЕМО ГА И ЗВАТИ- С Р Б И Ц А. 
У Савезној Републици Југославији, као и републикама Србији и Црној Гори 
(ДЗ СЦГ), све више се запоставља ћирилично писмо, како у званичној тако и 
у свакодневној употреби. У Републици Србији је законом о службеној 
употреби језика и писма прописана службена употреба ћириличног 
писма, наведени су услови за коришћење латинице, као и језика и писма 
народности. У Републици Црној Гори оба писма су Уставом изједначена. 
Већинско становништво Србије и Црне Горе већ скоро десет векова се 
служи ћириличним писмом. Ћирилицом су исписивани документи и 
споменици, најзначајнији  историјски списи, највреднија књижевна дела и 
све друго што представља суштински елемент националног идентитета 
Срба и Црногораца, њиховог заједничког живота, традиције и повезивања. 
Данас се ћирилично писмо све ређе користи. У званичној, а следствено 
томе и најширој употреби, ћирилица бива потискивана латиничним 
писмом. Разлог за то је небрига надлежних органа власти на свим 
нивоима, јавних служби, културних и медијских институција и свих 
средстава јавних комуникација. 
Одрицање од сопственог писма знак је одсуства свести о потреби 
неговања сопствених културних вредности, чувања националног 
идентитета и његових обележја. Оно, такође, указује на комплекс 
ниже вредности и погрешно схватање да ће нас удаљавање од себе 
самих приближити другима. 



За опстанак ћирилице посебно би било погубно да се локализација 
оперативног система Windows и програмског пакета Office, односно њихово 
превођење на српски језик, спроведе на латиничном писму. Апелује се на 
све надлежне органе и све укључене у овај посао да обезбеде да се овај 
подухват значајан за културу српског народа оствари на ћириличном писму. 

 
 

 
                       ТЕОРИЈА О АУТОХТОНОСТИ СЛОВЕНСКЕ  ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

ЗАВЕРА ПОРИЦАЊА 
 

"Оптужујем ћутање јер нема река тече својим током али нека не 
руши кућу. Нећу се бранити бекством. Немам где да се померим, 

то је једина моја земља" 
 
 
 Проф.  др Радивоје Пешић (рођен 1931. а  преминуо 1993.-те), био 
је истраживач изузетне научне упорности и доследности и пре свега личног 
истрајавања и храбрости. Докторирао је и објавио петнаестак књига из 
области  науке о књижевности. Био је члан многих страних академија наука 
и уметности и носилац Златног ордена француске академије. У складу са 
својом великом љубављу и оданошћу научној истини, био је иницијатор и 
један од оснивача Института за истраживање словенске цивилизације 
у Новом Саду. Идеја творца било је мултидисциплинарно, научно, и пре 
свега слободно, проучавање уз посебно формирану архиву; библиотеку и 
информативно издавачку делатност. Циљеви овог Института требало је  
да буду оно што је Пешићев научни рад већ са успехом и показао, а то је 
да словенска историографија  трпи доминантан утицај нордијске 
школе,   да  су   многе   историјске истине фалсификоване из ненаучних 
интереса са  врло тешким и дуготрајним научним, историјским и сваким 
другим последицама. Слободна и темељна анализа како нових тако и 
старих извора требало је да покаже Балкан као прву Европу и источник 
европске писмености и цивилизације, као и аутохтоност Словена на 
његовим просторима. 
 За живота, проф. др Радивоје Пешић није доживео да његови 
радови из обе области буду објављени на српском језику, што сада 
исправља издавачка кућа коју су основали његови наследници под 
именом "Пешић и синови". Они су објединили његова предавања из 
лингвистике и палеолингвистике која је излагао у Риму, Милану и Трсту, 
као и његов скоро четири деценије дуг истраживачки рад на 
Винчанском писму. Тај   рад   се огледао у систематизацији графема и 
откривања законитости које владају међу њима, као и упоређивање са 
етрурским, апи и критским, санскритским, англосаксонским и другим 
писмима. 
 Потврду свом раду проф. Пешић је добио у делу најкомпетентнијег 
европског палеолингвисте Харалда Хармана као и проф. Марије 
Римбутас која је основала Катедру за проучавање Винчанског писма на 



универзитету у Калифорнији. Код домаће научне јавности, на 
жалост таква подршка је изостала, будући да је био највише оспораван 
од нестручњака.  
 Проф. Пешић открио је систем Винчанског писма 1980. године, 
8000 година после његовог нестанка и систем писма Лепенског вира 1985. 
године 10 000 година после настанка. Уједно је и предочио "универзалну" 
генезу писма, доказујући да човек није прво цртао предмете ради 
споразумевања.  У почетку је било слово (у чијој је структури било 
садржано архетипско, креативно и формативно), а не пиктограм, 
хијероглиф или идеограм. Проучавајући писмо Лепенског вира уочио је 
морфологију која се налази у скоро свим архајским системима писма.   
Индијски граматичар Панини (IV век пре н.е.) оставио нам је у наслеђе 
трагање за нултом фонемом, а проф. Пешић за нултом  графемом. 
 Сећајући се Галилеја који нас је упозорио да природа говори језиком 
математике запитао се када се праисторијски човек помирио са природом 
наслутивши њену геометрију. Из прве уцртане тачке произашао је први 
круг. Сложеније структуре су попримиле, према резултатима његовог 
истраживања, различите али СИМЕТРИЧНЕ обрасце. Таква дијалектика 
преображаја форме заједничка је тековина старе кинеске традиције као 
и савремене физике. 
 Цивилизација се дакле родила истог "трена" када и потреба за: 
препознавањем облика и његовим овладавањем, и то не само у избору и 
распореду станишта него  и осећања и "схватања" света. Тај преокрет 
десио се у периоду неолита од VI до IV миленијума пре нове ере и то баш 
(зашто не?) на простору између Црног и Јадранског мора и Карптата и 
Крита.  Радивоје Пешић је први схватио епохалност открића 
археолошког локалитета Винча, а да је тачно његово тврђење да се из тог 
епицентра писменост ширила панонском равницом сведоче 
локалитети: Старчево,  Гомолава, Доња Брањевина, Ватин. 
 Својим делом овај научник на нас преноси  задивљеност чињеницом 
да је већ у раним траговима овог писма, било на керамичким предметима 
за свакодневну употребу, било на жртвеним фигурама, доследан 
синтетизам и прецизност у облицима. Распрострањеност забележених 
порука у свој њиховој сложености сведочи да духовне потребе нису биле 
привелегија повлашћних, него да је интелектуална комуникација била 
својина целе заједнице.  
 Када модеран човек ово схвати,  мора да се још једном замисли 
над   својим површним односом према духовном животу праисторијског 
човека. Тада више не може да се одржи став неких научника о 
митолошкој уместо историјској свести човека тог давног времена. 
Јер наш предак није бележио само елементе свог живота у његовој 
појавности, него и законитости њиховог међусобног односа остављајући 
будућим људима да и они о њима мисле. Ако ово изазива неверицу,  шта 
рећи за најновија истраживања која су доказала писменост човека 
старијег од нас 250000 година.  
 Све до открића проф. Пешића средином 1980. године, богат фонд 



балканске писмености из доба неолита није озбиљно тумачен. Сваки 
пут, међутим када би се тим налазима прилазило са научним поштењем 
били су прихваћени као докази аутентичне писмености. "  Пуна афирмација 
је остварена 1987. у Милану, када је документовано представљен  
систем  писма које је по свом првом и најбогатијем налазишту названо 
Винчанско. Тај тренутак је изменио до тада важећу хронологију која сада 
изгледа овако: 
1. Протописмо Лепенског вира (8000-6000 год. пре н.е.) 
2. Винчанско писмо( 5300-3200 год. пре н. е.) 
3. Сумерско у Месопотамији (3100 пре н.е. - 75 год.н.е.) 
4. Протоеламско (између 3000 и 2000 пре н.е.) 
5. Протоиндијско (око2200 пре н.е.)  
6. Кинеско  (1300 пре н.е. и  траје до данас) 
7. Египатско (3000 пре н.е. - 400 н.е.)  
8. Критско (2000-1200 пре н.е.)  
9. Хетитско (1600-777 пре н.е.) 
 

Вичанско писмо је не само историју померило временски неколико 
хиљада година уназад, него и просторно изменило цивилизацијску карту али 
се померања ту не заустављају. Проф. Пешић у предавању о Словенској 
цивилизацији (1991.год.) прд називом "Завера порицања' наводи низ до тада 
важећих аксиома, који по цену бурних ломова, дефинитивно морају бити 
научно раскринкани и прогнани у поглавље догми. Значи: Слави не потиче 
од Скјави (на латинском: робови) Словени имају, Дажбога, бога сунца, те 
отуда њихов етноним који именује ову цивилизацију као цивилизацију 
светлости. 

Словени нису били без језика све до почетка нове ере и нису чекали 
браћу Ћирила и Методија да им дају прво писмо. Словенима  припадају   и 
Сармати   и  Скити,   Илири и Трачани, Венети и Анти, Дачани и   Готи, 
Дарданци  и други. Истраживања Херодота и Константина Порфирогенита 
нису довољно детаљна и веродостојна   да   би    на   њима почивале науке 
III миленијума (нове ере). Можда се многи ратови не би ни водили у име 
(сада знамо) лажног идентитета. Ни Рим, ни Грчка, ни Византија нису дошли 
на празна пространства. Дух света којег су затекли и на који су наслонили 
своје темеље, надживео их је. 

Настављајући традицију свога оца и примерно обогаћујући српску 
културу, "Пешић и синови" најављују скоро објављивање такозваних 
Изенбекових дашчица названих по Али Изенбеку, руском царском пуковнику, 
који их је 1917. изнео из ратног вихора Русије и донео на наше тло. Због 
незаинтересованости тадашње научне јавности, делови тог древног текста 
дешифровани су и објављени први пут тек 1954. -1959. у Сан Франциску у 
редакцији А. А. Кура,и Ј. Мирољубова. 

Овај необични историјски документ од 10 свезака, под називом "Велес 
књига" постоји до сада објављен само на украјинском језику. Непознати 
писац је на брезовим дашчицама предћирилским писмом исписао историју 



Словена од 650 година пре н. е. до IX века н.е. Ова књига стара десетак 
векова надовезује нова питања о историји Словена.  

 Писана   словенским језиком и писмом, данас представља најстарији  
документ писане историје настанка, развоја и сеобе   словенских   племена. 
Говорећи о просторима који су Словени заузимали у својој најранијој 
историји на 7. дашчици каже:" ... тамо где је пала наша крв, тамо је наша 
земља. То добро знају наши очеви али и наши непријатељи то знају".  
Љубав према земљи дакле Словенима није донело тек хришћанство, већ 
њихово искуство и укупно наслеђе. 

Књига је иначе добила име по 15. дашчици која говори о Велесу, богу 
земљорадње и плодности. Цео запис нам открива суштински принцип 
наше цивилизације у породици и роду као највећој светињи, која 
свему даје смисао. Потпуно посвећени природи наши преци су узроке 
сукоба, сеоба и деоба налазили само у поремећеном односу према 
природи коју су сматрали божанском. 

Проф. Пешић је први превео "Велсову књигу" на српски, упоређујући 
своја запажања са осталим научницима који су је изучавали, исписујући 
тако странице незаобилазне у тумачењу. Свестан значаја ове писане 
тековине основао је институт у Ахену у Немачкој ради даљих 
истраживања. 
 Откривајући са закашњењем целокупно дело Радивоја Пешића ми 
почињемо да откривамо сопствену историју. 
 



 
 

 
ДА ЛИ ГОВОРИШ СРПСКИ, БРЕ 
 
Ко се брине о нашем језику 
 

Већинско становништво Србије и Црне Горе већ скоро десет векова 
се служи ћириличким писмом. Ћирилицом су исписивани документи и 
споменици, најзначајнији историјски списи, највреднија књижевна дела и 
све друго што представља суштински елемент националног идентитета 
Срба и Црногораца, њиховог заједничког живота, традиције и повезивања. 

Данас се ћириличко писмо све ређе користи. У званичној, а 
следствено томе и најширој употреби, ћирилица се потискује латиничним 
писмом. Разлог за то је небрига надлежних органа власти на свим нивоима, 



јавних служби, културних и медијских институција и свих средстава јавних 
комуникација. 

Одрицање од сопственог писма знак је одсуства свести о потреби 
неговања сопствених културних вредности, чувања националног идентитета 
и његових обележја. Оно, такође, указује на комплекс ниже вредности и 
погрешно схватање да ће нас удаљавање од себе самих приближити 
другима. 
 
Ни толико година после Вука, немамо свеобухватни речник српског 
језика, немамо чак ни једнотомни обимнији речник који би био приручник 
запосленима у медијима 
Oвих врелих летњих дана читамо рекламе излепљене по продавницама: 
снижење летње гардеробе или СНИЖЕЊЕ ЖЕНСКИХ САНДАЛА. Наравно, 
нигде речи ЦЕНЕ. 
Преко електронске поште недавно нам се жали и један корисник да на свим 
телевизијама спикери који саопштавају временску прогнозу кажу: „А сад, 
какво нас време очекује наредних дана", уместо „какво време можемо 
очекивати"... јер не очекује време нас, него ми очекујемо време. 
Има згода и у школама. Питала наставница ученика: „Које је ово време: 
купујем, купујеш, купује, купујемо?" Ученик јој је одговорио као из топа: 
„Време распродаје!" 
Препричаћемо вам и догађај на часу српског из друге школе. Наставник 
пита: „Никола једе чоколаду", шта је ту именица Никола?" 
А ученик одговара: „Изјелица". 
И поред свих, мада недовољно честих, писања по новинама и објављивања 
посебних књига неколицине наших угледних лингвиста, са Иваном Клајном 
на челу, на тему језичких неправилности остају исти проблеми, а јављају се 
и нови. Наравно, њих није могуће отклонити док се из корена, од врха 
друштва до дна, не промени однос према језику. 
То, између осталог, значи више српског језика на свим нивоима 
образовања, од основне школе до универзитета - на којима сада, осим на 
Филолошком факултету, и нема предмета српски језик - више граматике и 
синтаксе, више вежбања писања о различитим темама, савременије и 
једноставније излагање градива... 
Да ли сте знали да је сада збир часова српског језика у нашим гимназијама 
50 одсто мањи од збира часова страних језика? А да се на факултетима учи 
само страни језик? 
У земљама са добрим савременим образовањем, као што су Немачка, 
Енглеска, Француска, Русија, Америка... не може се, међутим, стећи 
диплома инжењера, правника, лекара, професора било којег предмета 
природних наука (о друштвеним наукама и да не говоримо) без одличног 
знања језика. А службени језик државе је обавезан предмет на свим 
факултетима, осим у Србији!. 
Ми, пак, ни толико година после Вука немамо свеобухватаи речник српског 
језика, немамо чак ни једнотомни обимнији речник који би био приручник 



запосленима у медијима. Имају га други народи којима је стало до свог 
језика и културе. 
Шта се онда може рећи о српском језику данас кад је стање исто као и 
раније... О њему се нико претерано не брине. Професори српског језика у 
школама углавном предају књижевност. Ученици због обимног плана и 
програма не стижу да размисле о реченицама које пишу и изговарају. 
Код расписивања јавних огласа за запослење у медијима, у разним 
занимањима, обавезно је одлично знање страног језика, најчешће 
енглеског. Знање српског се не тражи ни у једном случају;  као да ће се 
запослени у свом послу обраћати само странцима?!! Каква је 
будућност народа који се на такав начин односи према свом језику? Ропска 
(робска)и слугерањска! 
Исти је случај и приликом запошљавања у осталим привредним гранама и 
занимањима. Уз обавезно знање рада на рачунару чак и за занатска и 
услужна занимања, знање српског није потребно, знање страног језика је 
обавезно. 
Нажалост, нико од нас појединачно не може исправити криву Дрину уколико 
држава то не преточи у озбиљан национални пројект који ће трајати и 
трајати. 
Скоро никога, осим ретких заљубљеника који нам се редовно јављају, при 
свему томе није брига за стварне језичке проблеме: накарадно грађење 
нових речи - ни српски, ни енглески или и српски и енглески (англосрпски) - 
„гађање" падежима, осакаћена синтакса, погрешно преношење страних 
имена и назива, некњижевни изговор, искривљена значења, погрешни 
преводи, аљкавост у правопису... 
Једино што ми при таквим приликама можемо јесте то да подсетимо да је 
„Политика" у свом електронском издању почетком године отворила 
подрубрику, Језички прозор у оквиру рубрике „Култура". Ту још можете 
прочитати корисне савете и послати свој коментар на језичке грешке. Неко 
од чланова Језичког савета сигурно ће вам одговорити - ако то желите. 
                                                Брука, смор и супер хас 
Оскудан у изразу, сиромашан у лексици: то је данас језик младих. Готово 
нико више не чита! 
Уместо неколико реченица за изражавање одређеног стања или за опис 
осећања, доживљаја, млади најчешће користе само једну реч. То је 
директна последица нечитања. Међу школском омладином ретки су 
појединци који читају, једва понешто из обавезне лектире, углавном се 
гледа - ТВ, најлошији филмови холивудске продукције, са још горим 
преводима, Интернет... Речи које се при том усвајају најчешће су из 
шатровачког или англосрпског жаргона. 
Једноставно, када треба да вам испричају своје виђење неког целодневног 
догађаја у којем су учествовали - чине то са неколико уопштених речи. 
Речник никада није био сиромашнији. Речи којима се најчешће служи 
београдска омладина су: 
Блеја(ње) - не радити ништа, ленчарење, 
брука - нешто дивно, најлепше, најбоље, 



гајба - стан, 
гиље - патике, обућа уопште, 
искулирај - не обраћај пажњу, заобиђи то, 
јаша-јакна, 
кул - јако добар, најбољи, 
маја - мајица, 
опуштено - само полако, без журбе, без нервозе, 
смарачина - досађивање, 
смор - досада, досадњаковић, 
супер - веома добро, изузетно, 
треша - тренерка,  
хас - јело, 
штек - нешто скривено, сачувано, 
тебра - брате... 
 
ФУКС ДЕ ЛУКС 
Драгослав Андрић: „Речник српског жаргона" 
 
Јад - јајара, мућак, псовка од човека, слина, абдика, кер, гмаз; велики гад - 
фукс де лукс; пуштање гасова - фарбање ваздуха, шејтанизација, поздрав 
из унутрашњости. 
Стокућа и амеба 
Јавна кућа - минџин хан, јавњак, рупингер; доћи у нечију кућу - наварити 
се; жена која проводи више времена у туђој него у својој кући - стокућа; 
кућна помоћница - гужвара, змај, кућна бува, зузос; кукавица - зортер, 
цвикос, прле, амеба. 
Видимо се у читуљи 
Видимо се сутра - видимо се у читуљи; власник виле - вилењак; 
крадљивац по викендицама - бунгаловац; виски - глазговача; виц - 
извала, одвала; воајер - рашомонац; страћити време - изблејати. 
Апач и бунгаловац 
Крадљивац - апач, чаруга; ситан крадљивац - јајара; врхунски 
крадљивац - смртњак; крадљивац који чека прилику - шанер; глуп 
крадљивац - ајван; неспособан крадљивац - сисавац; кафански 
крадљивац - комита; крадљивац који узима делове слупаних 
аутомобила - лешинар. 
Штеловање поезије и веверица 
Лагати - басирати, палити бабу, емитовати негативне таласе, штеловати 
поезију, продавати лептире; много лагати -пецати велику рибу; престати 
лагати - одвадити; лаж  мелодија, паљевина, баронија, тандем јаше 
Краљевићу Марку, ухваћен у лажи - труо; лажно представљање - бело 
месо, легенда; онај који налази лажне сведоке - стари сват; лаковерна 
особа - веверица. 
Шлогирани кактус 



Шлогирани кактус - ружан мушкарац; калабура - нос; калаисати - 
обљубити; калдрмарка - проститутка која не бира муштерије; калкулатор - 
пиштољ, герилац - прави човек.. 
Каролина и каћуша 
Каролина - пасивни хомосексуалац; каросерија - женске облине; катран - 
непрерађени опијум; каћуша - дебела девојка; каубој - примитивац, звекан, 
градски ђилкош; пропали каубој - девојка са кривим ногама. 
Печена камила 
Камиказа - онај који конкурише за посао, а нема везу; печена камила - 
девојка склона мењању љубавника; канаринац - издајник, неукусно одевен 
младић. 
Баки пливадон 
Покретна робна кућа - претерано накинђурена девојка; покошен - ћелав; 
покупи уши - не слушај; полирати кљове -љубити се; полтронишу ми се 
пантишке - панталоне ми се увлаче у задњицу; попити канализацију - 
напити се до бесвести; друг - бураз, буразер, фрајер, готивац, орао, 
орлушина, ортак, пајташ, пулен, готивац, баки, компањерос, пајтос, 
пливадон, френд, јара, лик, ортак. 
Дернек, тулум, фрка... 
Политичар - буџа, главоња, дрматор, зверка, гороган, дрмаџија, буџос; 
забава - шоу, акција, ерос, зез, џева, ћићарија, жураја, журеза, журка, 
журкеза, дернек, тулум, фрка. 
Боли глава 
Сјајан - боли глава, бомба, врисак, гром, језив, к'о змај, прва лига, пушка, 
тип-топ, уши отпадају, гала, екстра, мега, страва, супер, фантазија, брука, 
закон, катастрофа, лудница, перверзан, страобалан, турбо, фенси, 
хаварија, хај-фај, хаос, мрак.                                                                        
Страна  реч - домаћа  реч  (српски = англосрпски!) 
Без речи преузиманих из других језика, српски језик (као и други модерни 
језици света) данас не би могао да послужи за нормалну комуникацију. 
Публика се почесто пита - зашто је толико страних речи у нашем језику. Они 
који то питање постављају обично сматрају да нам је језик заправо 
претрпан позајмљеницама и да оне више штете него што користе. 
Двојак је при томе однос према страном наносу. Један, који се противи 
сваком (непотребном) преузимању речи из других језика (поглавито 
енглеског) и други, према тзв. кроатизмима. 
Што се прве примедбе тиче, оправдање је, изгледа, утолико веће уколико 
имамо одговарајућу, нашу синонимну реч. Питање је, међутим, да ли такву 
реч имамо. На пример: насупрот географији стоји земљопис, према идеји стоји 
(за)мисао. Међутим, као мотивисана реч, земљопис (= „опис земље") 
значењски је недовољно „разуђена", док грчки термин географија, поставши 
„наша" реч, подразумева веће поље значења: површину, природна добра, 
поделу земље на државе, народе, климатске услове и др; реч замисао, опет, 
не пружа много могућности за творбу других речи, за разлику од речи идеја 
која такве могућности има (идејни, идејно, идејност и др.). Другачији је положај 
речи страног порекла која, наизглед, има исто значење као наша реч, као нпр. 



енгл. бизнис (: трговина) или шопинг (: куповина). Међутим, бизнис ће се, без 
сумње, ређе употребити у значењу трговина („имам свој бизнис" са 
значењем „имам своју трговину"), а чешће или искључиво у значењу „посао 
који се обавља с великим обртом новца" - за шта, међутим, нема одговарајуће 
домаће речи. Слично је и са енглеским исказом шопинг. Нико не каже: „идем у 
шопинг по хлеб и млеко", јер шопинг углавном подразумева „куповину у 
иностранству" или сл., дакле, посебну врсту куповине, за коју немамо свој 
израз; отуда и шопинг-туре, шопинг-центар и др. Слично је и са речима попут 
билборд, пи-ар, бренд и другима које нам свакодневно улазе и, вероватно, и 
остају у језику. Невоља је што их можемо „преводити", али само описно: 
билборд = велики рекламни пано, слика обично постављена на улици; пи-ар 
(према енглеској скраћеници PR) = онај који је задужен за односе са јавношћу; 
бренд = робна марка високог квалитета и сл. Добро својство оваквих речи јесте 
у томе што се исказују једном речју и махом имају само једно, увек тачно 
одређено значење. Тиме се, начелно, постиже прецизност страног исказа, 
таква коју наша (изведена) реч обично нема. Рецимо, реч фрижидер означава 
само и једино уређај за хлађење намирница, за разлику од наше речи хладњак 
која, осим тога, означава и расхладни уређај у аугомобилу. Посебан случај 
„страних" речи представљају тзв. кроатизми. Разликујемо три врсте ових речи: 
оне које се никако не употребљавају у нас, као: опорба (= опозиција), сустав 
(=систем), твртка (= фирма), скрб (= брига о другима), научник (= шегрт), 
пристојба (= такса), или се и у нас могу наћи, мада ређе, као: криво (= погрешно), 
подука (= инструкција), заступник (= посланик), застор (= завеса) и, најзад, речи 
које се и у нас употребљавају без осећања да су својствене другима, такве као: 
изведба, цеста, бискуп, гмаз, исхитрен, изумитељ, језикословац, казало, ковчег, 
кримић, наслоњача, ногомет, одрезак (= шницла), папир, плин, приуштити (себи), 
доимати (се), садња, зарез и др. 
Међутим, речи са хрватског подручја, за разлику од англицизама на пример, 
унеколико се доживљавају као неприхватљиве. А заправо и једни и други 
представљају средство за богаћење домаћег језичког фонда, чак и када 
имамо „своју" реч. Јер нема опасности да, и поред безброј речи страног 
порекла, српски језик постане енглески, или немачки, нити било који други 
језик. Напротив, без речи преузиманих из других језика, српски језик (као и 
други модерни језици света) данас не би могао да послужи за нормалну 
комуникацију. Уосталом, тога је био свестан чак и сам Вук када је пре скоро 
200 година написао да „данас нема на овоме свијету ниједног језика у 
коме нема туђих ријечи", те да је „опет боље узети туђу ријеч неголи наопако 
нову градити". Дакако, ако се другачиje не може, a y многим случајевима се 
то одиста и не може.  
 
Пржење Срба за „џ"(абе) 
 
„Хоћемо данас да блејимо уз фука код мене на гајби", питала је једна 
ученица другу желећи да је позове да заједно попију поподневну кафу. Када 
је први пут „оверила место", своје симпатије према непознатом младићу 
друга средњошколка је изразила речима: „Баш је кул онај лик!" Када двоје 



почну да се забављају, они су се смували, а пре тога је он њу, или она њега, 
стартовао, тачније – пришао јој је. 
Кад кажу да је нешто „до бола", то уопште не боли, већ је изразито добро, а 
без поштапалица тебра (брате) и сине, немогуће је замислити разговор 
ученика у било којој школи у Србији. 
Већина младих данас комуницира искључиво у жаргону, па када своје 
„знање" морају да пренесу на папир, углавном се нађу у чуду. Без 
обавезних поштапалица не знају како да се изразе и често се дешава да док 
пишу писмене задатке, толико се концентришу на пристојно изражавање да 
забораве на - граматику. Речник просечног основца и средњошколца 
поприлично је „мршав", слажу се професори српског језика и књижевности у 
основним и средњим школама. 
Стручњаци са Филозофског факултета у Нишу и представници Српске 
академије наука и уметности у својим истраживањима закључили су да ни 
средњошколци нису много бољи. Већина греши при употреби великог слова 
и код присвојних придева изведених од властитих имена. Ученици често 
састављају узречице, па се у радовима старијих ђака може прочитати 
„уствари", „пресвега" и „самном". 
Збуне се чим се „судари" више сугласника. Никако не могу да науче да 
одвајају одричне облике, па пишу „немогу" или „незнам", а суперлативе 
придева, на пример најуспешнији, пишу као две речи  објашњава Јелена 
Петаковић, професорка у једној београдској осмолетки. 
Према њеном мишљењу, ђаци веома мало читају и самим тим им лепо и 
правилно изражавање није у видном пољу. Јако је тешко изражавати се 
правилно, како каже, уколико само слушају како други говоре и то на улици 
или у оквиру телевизијског програма. 
Што се тиче лектира, већина не узима књиге из библиотеке, већ се радије 
одлучују за скраћена издања књига која лако могу пронаћи на Интернету. 
„Посао" им олакшавају и екранизована издања великих књижевних дела па 
читање сматрају готово беспотребним. Оно што већина чита су популарни 
магазини као што су „Топ спид", који је омиљено штиво дечака, и „Свет" 
који махом читају девојчице. 
Како професори објашњавају, младе генерације су поприлично 
незаинтересоване, па им је, како знају да кажу, граматика тешка и глупа, а 
књижевност незанимљива. Код куће углавном не пишу ништа осим, СМС и 
имејл, порука. 
Љиљана Петровачки, у свом делу „Нека запажања о култури изражавања у 
средњој школи", констатује да ни ученички жаргон није претерано развијен, 
јер уколико се дуже време посматра њихово понашање може се приметити 
да они углавном ћуте, слушају музику, а када проговоре користе се 
специјалним реченицама које су замена за развијену реченицу. Као да их 
мрзи да говоре! 
 

 
 
 



 
 
 
Моје  Драгице песма*3 
     (`Леб и артишка - ? Затој!) 

                       * 
Море, мачке те изеле 
мајка сам ти, него кво 
авгус` је бил 
кад си се омачил. 
Избањаше те у врућу,  
После у студену воду,  
па те дадоше мене. 
 
Оно: уста  ти помодрела! 
А ја укај, укај 
укај да те загрејем. 
Тија смо ноћ ти и ја 
Ноћували на сламу, 
          поред кубе. 
Стојна те ујутру избања. 
После дојде посестрима Јана Ђелинска 
донела благу погачу, да будеш питом, 
Станија гу омесила 
                                  и вика: 
- Дај да му туримо нешто да чита! 
 
Туго, реко, немамо у кућу 
никакву АРТИШКУ! 

 
 И она отиде дом 
 и донесе некву новину 
 тури ти гу уз главу: 
 Он је момче, да учи писмо. 
 
 А оно сиротиња, 
         у Бога да се чује. 
 Заложимо талуске само кад те бањамо. 
 Несмо те обукували четерес дана, 
 несмо имали у кво, 
 него у некве пелене, 
            у неки пашквуљи: 
 ја врзујем руке, 
     ноге искачају! 
 Ја врзујем ноге, 

                                                 
3 Моје мајке Јаворке песма – Власта Н. Ценић, Бате ће се жени, 1995.година 



     Руке искачају! 
            На кравај жене издонеле, 
 повоји, погаче, врчке. 
 Само ти баба Љубица оделце донела 
 ујка Вуле беше дошал из планину 
 и кумбаре Лепосава и Олцир, што ти име дадоше 
        (Ранкова Река!) 
 После кад да проодиш 
 тата те врже сас шалче 
      под мишку 
 да не паднеш,  
   и држи те такој. 
 У Тршевине ми жњејемо 
 исто ко и кад оремо у Орнице; 
 у љуљку те носим, на једно рамо 
 а на друго – струна торба 
 и њу ЛЕБ и сирење 
 И кво ти фали саг? 
          ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Ништа мајке! 

 Сем старе гргутаве лепорекости... 
 
       
           ХАЈКА      02. март 2005.г. 
               * 
          Пустош снежна 
           Залеђено моје име, 
                    књиге и Висови Радана 
           Усaмљена мајка 
              и горопадни Влада из Ивање 
           Пречистом трону, 
           Срцу на студени Раседлине светова 
               (Гроб Димитрија Беговића) 
           где смрт рађа живот у трећем колену, 
           хрупи јад (Погана Србија!) 
           Скривницу Косте Пећанца 
                    и ћуп Вojводе Војиновића 
            траже туђинци 
         Небом крстаре, 
              а по Јастрепцу звечарке сеју 
          For sale, for sale,узвикују  
                од мале Бањске 
                    преко Лопарде, 
            до Бањске Врањске 
            Да унизе Честито и Свето       
      ништавилу почасти одају... 



         ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
           И тако,  
        од зоре до мрака нараста, не јењава, хајка! 
          Заборављају наук персијске молитве (Србска Александрида):   
         "Ако нас, о царе, убијеш, 
          тиме ћеш се сам разбојником назвати 
          и законе ћеш царске, нашом смрћу, погазити! 
                                 Шта је са руским филмом*4 
Домаће ТВ станице даноноћно нас засипају холивудском продукцијом 

 
Није спорно да је филм (и ТВ) најјаче оружје политичке пропаганде. Он је 
средство државе, у директној сразмери њене глобалне моћи, да мобилише 
своје ресурсе у остварењу одређеног циља и да истовремено свету шаље 
поруке о томе. Дакле, филм је инструмент помоћу кога актуелни политичари 
праве историју о личностима и догађајима, онако како им највише одговара. 
Стога су одлуке политичког режима сваке државе о забрани увоза филмова 
који би има наносио политичку штету, у одређеном политиком тренутку, 
често експлоатисане а и разумљиве. 
Није, међутим, разумљиво због чега ми данас и даље добијамо руски 
филм на кашичицу. Прошло је више од педесет година од четрдесет осме. 
Трагови идеолошког синдрома нестали су на Голом отоку. Као бараке у 
Јасеновцу. Дакле, разлози за сузбијање одређене пропаганде давно су 
прошли.  
Повод за ово јављање јесте недавно гледани руски филм "Човекова  
судбина", који у нама буди емоције толико различите од оних које дневно 
добијамо из Голивуда. Запитао сам се, зашто немамо више руских филмова 
попут оних као што су "Иваново детињство", "Серјожа", "Четрдесет први", 
"Лете ждралови", филмови са ратном тематиком који немају никакву 
политичку поруку, осим што су, пред нашим очима, снагом уметничког 
духа, испричали ратне догађаје и претворили их у епске трагедије. Само 
руски филм са ратном темом има ту моћ. Зато се питам, због чега ми данас 
немамо прилику избора, кад нас истовремено, са изузетком 
латиноамеричких сапуница, холивудска продукција засипа буквално 24 часа 
дневно? 
Старије генерације знају историјску позадину тих размишљања. Сећају се 
са носталигијом и болом у души догађаја из тих времена, јер су они део 
њихове младости. Млађе генерације су обмануте. Оне су лишене права 
на избор. Шта је истина? Информације о догађајима добијају само са једне 
стране. Типичан пример фалсификовања историје путем филма јесте 
фамозни амерички филм о искрцавању савезника у Нормандију 1944. 
године. Кључна секвенца у филму јесте она кад главнокомандујући 
Ајзенхауер обуздава робусног генерала Патона да не јури превише брзо 
према Берлину, како би пружио прилику и Русима, у деоби славе. "Они су то 
заслужили", каже Ајк великодушно. Холивуд овде искривљава историјску 
чињеницу и прави подвалу гледаоцима. 
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Истина је сасвим другачија. Пре дана "Д" десила се Битка за Москву, у зиму 
1942. године (стварна прекретница рата - први пут није успео Хитлеров 
blitzkrig, блицкриг),  па онда је дошла Стаљинградска битка, која ће се 
памтити док је света и века.  
Својевремено су се могле чути у енглеском Парламенту, у дебати о исходу 
Другог светског рата и доприносу појединих народа томе, историјске речи: 
"Господо лордови, своје лордство дугујемо руском мужику". Ми немамо 
лордство, али за свој биолошки опстанак имамо да захвалимо руском 
народу (сетимо се само шта је Хитлер припремао за словенске народе, 
ропство,  рад у рудницима и - истребљење). 
Разуме се да се овде не тражи друга крајност. Када бисмо то и хтели, не 
бисмо у томе успели, јер је ефекат холивудске филмске пропаганде већ 
постигнут: ми смо генетски затровани Холивудом. Можемо само покушати 
да пронађемо меру, ако и за то већ није касно. Зато предлажем да државна 
телевизија организује, за почетак, неку врсту "клопке" или "замке", уз 
учешће историчара и гледалаца, не и политичара.                                                                                          
 

Реч лингвиста 
(Србин Србину највећи враг) 

 
Латиница није изворно српско писмо, него смо је примили од браће Хрвата 
после 1918. а нарочито после 1945.године. Наше прелажење на латиницу, 
после много пута и буквалног  забрањивања ћирилице, показује нашу 
плитку свест, кратко памћење, крхку одлучност и малу спремност да 
останемо свој на своме и у оном највреднијем што сваки народ чува као 
светињу - језик и писмо.*5 
Енергичних и изричитих захтева да се тај посао уради ћирилицом - још 
нема! Уколико, Microsoft програм не преведемо на ћирилицу, ми се од 
српског језика можемо опростити! Баш као што се опраштамо и од других 
својих националних и духовних  обележја, пошто људи који воде културну и 
научну политику, више гледају да се додворе свету, него да ураде 
неопходне националне послове.*6 
У нашим околностима ћирилица, представља, државно питање. Заштитници 
ћирилице, латиницу искључиво виде као хрватско, а ћирилицу као српско 
писмо. Књижевник Тиодор Росић, један од ретких који се бави националном 
древнином,  тврди да је српски народ остао без имена свог језика, 
образлажући тврдњу следећим речима: 
- То што се десило Србима, није се у новијој историји догодило ниједном 
народу на свету. Српски народ се преко вере и језика, што је јединствен 
случај, претапао у друге народе који су настајали на његовим 
националним развалинама. Од Вукових Срба трију вера – православне, 
католичке и исламске, а једног језика, формирана су три народа и три 

                                                 
5
  Професор Драгољуб Збиљић, председник ИО Удружења за заштиту српског Ћирилица из Новог Сада, 

    Вечерње новости, 30.децембар 2002.године 
6
 Проф. др Драгољуб Петровић, лингвиста, активиста поменутог Удружења (исти чланак - Компјутер 

    без Вука), Вечерње новости, 30.децембар 2002.године 



језика уз настојање да се створи и четврти, поред тзв. босанског и 
бошњачког, и фантомски, црногорски језик. 
Они су свесни чињенице колико ће туђе писмо, преко компјутерских 
програма на латиници, имати утицаја на српску децу да се одвикну од свог 
писма, а дају себи за право да на тај начин што им нуде туђе писмо, крше и 
Конвенцију о правима детета на своје писмо, усвојену у Генералној 
скупштини Уједињених нација, али и основно људско право Срба на своје 
писмо. Забрињава чињеница што их власт због тога не опомиње. Јер да их 
опомиње, не би им пало на памет да Србима протерују и све остатке 
њиховог писма. Педесетогодишње сејање семена заблуда дало је обилног 
плода у сваком делићу овог друштва...  
Одговори на питање у чему су највећи отпори освешћивању у вези с 
улогом ћирилице у српском језику и српском народу, налазе се у чињеници 
да је упорно сејање заблуда дало отровног плода у сваком делићу државе и 
народа. 
„Супротност греху није врлина, него ВЕРА, писао је Кјеркегор. Вера и 
писмо, врлина, припада човеку а вера - једино Богу. 
„Присуствовали смо, написаће Шестов, бескрајном нарастању ужаса у 
Кјеркегоровој души, и управо у тој ужареној атмосфери ужаса родила се 
велика смелост уз коју се човеку чини како му је допуштено да не само 
јунаке библијског приповедања, Јова и Аврама, већ и самог Творца неба и 
земље, макар издалека, учини исто толико немоћним и измученим, колико 
је то и сам: и то је моменат рађања егистенцијалне филозофије (Шестов 
вели философије)". 

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ЈЕЗИКА*7 
Заменом српских речи туђицама мења се граматичка 

структура језика и мелодија говора 
(НОВОГОВОР - англосрпски) 

 
Српски народ је на добром путу да поред ћирилице, која одлази у запећак 
(“теорија” о два писма), остане без, од Бога  датог, српског језика. 
Послужићу се примером из "Политике", коју читам дуже од четрдесет 
година. Извештај са семинара Парламентарне скупштине Северноатланског 
војног савеза у Београду, објављен 22.марта 2003. године, носи наслов - 
“Нови имиџ војске”. Разбацивање страним речима на семинару је само 
пренето у лист. Навешћу неке: темпо, сектор, позиција, модерно, 
флексибилно, ресурси, редизајнирање, регулисање, институције, 
превенција... За дивно чудо, нема популарних речи: имплементирање и 
инволвирање (транспарентно!).  
Све масовнија употреба  страних речи  наводи на закључак да су српском 
народу оне постале ближе, драже, разумљивије и лепше од речи матерњег 
језика. Леп пример за одрођавање Срба је и употреба стране речи 
дијаспора за београдски скуп Срба У РАСЕЈАЊУ, за који организатори 
тврде да служи духовном уједињавању српског народа! 
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Прича се, међутим, не завршава обичном заменом српских страним 
речима. Последице су дубоке и тешке. Мења се граматичка структура 
језика, боја и мелодија говора. Језик губи древност и лепоту. Кида се 
духовна и културна веза са прошлим вековима, континуитет српског језика и 
народа... Укратко, српски језик уступа место новоговору, који се, авај, и 
даље назива српским. 
Французи су пре неколико деценија подигли узбуну када су схватили да, под 
америчким утицајем, француски језик постаје “фраенглески”. У нашим 
редовима још нема панике, па ни питања претвара ли се српски језик у 
“српскоамерички” - англосрпски. 
Напуштање народних и усвајање страних речи за Србе није нова ствар. То 
траје већ столећима. Мало је Срба који знају, на пример, да је више векова 
раније материја називана вештество, аутентично - самобитно, морал - 
нарав, логика – словесност, категорија – оглаголеније, димензија – 
мера, обим, а у новије време географија је још била земљопис, капија – 
двер, итд. 
У српском и у његовој претечи, старословенском језику, за сваку страну 
реч постоји једна или више народних. Показало се штетним по српски 
језик то што се СТАРОСЛОВЕНСКОМ не посвећује потребна пажња у 
друштву, посебно у основном и средњем образовању. Да подсетимо, у 
средњем веку је старословенски био  т р е ћ и   међународно признати 
европски књижевни језик, поред старогрчког и латинског. 
Старословенски је класичан језик српског и других словенских народа. 
Једно од најважнијих обележја народа је језик. Реч језик је на 
старословенском значила и народ. Питање је у којој је мери народ онај 
народ који не може да мисли, говори и пише на свом језику. 
Недавно је на једној скопској телевизијској станици приказан амерички 
докуметарни филм о прошлости и садашњости индијанских народа у 
Сједињеним Државама.        У њему се говори о физичком и духовном 
уништавању ових народа. Потомци староседелаца истичу да је за њих 
посебно болно и трагично то што су им Американци „одузели језик". 
Можда није наодмет присетити се речи Бика Који Седи, Поглавице Апача, 
који је после победе над америчким генералом Кастером изговорио: 
Бели Човече, уразуми се! Једнога дана посећи ћеш и последње дрво. 
Наставиш ли, овако затроваћеш и последњу чисту реку и то ће бити 
ваш крај. Новац не може да се једе ..! 
Срби сами себи одузимају језик. По Орвелу, одлика тоталитарних држава 
није само небрига за језик, већ пре свега његово упропашћавање и 
стварање новоговора. Република Србија, циљно демократска земља, не 
може и даље занемаривати питање употребе, развоја и афирмације српског 
језика и српског ћириличног писма, односно питање њиховог опстанка. 
Неупоредиво већу бригу српском језику морају посветити и гласила. При 
том, то не значи одстрањивање страних речи по сваку цену, већ давање 
права на живот речима властитог језика. Српски језик и писмо су 
вредности које заслужују пажњу и бригу целог српског народа, његових 
установа и организација. Појединцима, којима је поверено вођење српских 



државних и јавних послова, нија дато право да ауторитетом накарадно 
схваћене дужности, „редизајнирају" и дају нови поглед српском језику и 
писму.*8 
 
 

 
Лако је одржати говор, тешко је одржати реч! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Двестотине година од рођења песника Његоша 

(11.08.1813.-11.08.2013.) 
 
Неколико месеци пре своје смрти Његош је боравио у Напуљу тражећи 
лека својој болести. Тамо је он донео три веома значајне и за њега 
карактеристичне одлуке: наручио је да му се изради ново издање 
Обилићеве медаље, којом је и до тада одликовао најхрабрије и 
најзаслужније Црногорце, затим да му се израде матрице за ковање 
златника Перун и да му се изради модел велике Косовске спомен-
медаље. Све је то било учињено по његовој наруџбини и свакако по 
његовој замисли: Обилића медаља је чак и искована па нам се сачувало 
издање од 1851. године. Дуго после његове смрти пронађене су на Цетињу 
матрице за ковање златника Перун. На жалост модел Косовске спомен-
медаље, коју је он из Италије понео собом и у Бечу је показивао својим 
пријатељима који су га болесног посећивали, нестао је и до данас није 
пронађен. Сачувао се само детаљан опис у савременим новинама. 
                                                 
8  "Политика", 12.март 2003.године, („Међу нама") 



Тај опис Косовске спомен-медаље објавила је прво земунска "Војвођанка", а 
потом загребачке "Народне новине", још док се Његош налазио у Италији. 
Како он касније није у целости објављиван, нарочито у наше време, ми га 
овде доносимо у целини: 
Његова свјетлост владика и господар слободне Црне Горе од неколико 
мјесецих ради свога здравља бави се у Напуљу, гдје му је благи зрак много 
здравље побољшао. Како Краљ, тако сви у Напуљу, чине све услуге и 
почасти његовој Свјетлости. И Краљ му је својеручно писао једно писмо и 
благодарио му што је участвовао у жалости његовог стрица принца од 
Сапермо, који је прије неколико недјељах умро. За част владике и у 
присуствовању његовом откопали су у Помпеји читаву једну кућу. 
Владика гдје год био да био, он мисли и ради и дању и ноћу о слави и 
напретку србског народа. Тако овдје трудом његовим дао је да се начини 
једна велика медаља за спомен Боја Косовскога. На тој медаљи с једне 
стране стоји шатор Муратов и Милош Обилић како распори цара Мурата; 
идеја је врло лијепа и лијепо изражена и представљена; паше и везири 
зачуђени, а пред шатором виде се Милан и Иван са коњима и држе коња 
Милошева; испод тога пише: "Уби Милош цара под шатором, - Бич свијетски 
Амурата првог". 
С друге стране стоји гроб цара Лазара и Мурата, а у зачељи гроб Милошев, 
сваки са својим натписом. А испод тога стоји с једне стране српско оружје и 
барјак и на њима крупна преврнута: - тако исто с друге стране стоји турско 
оружје и барјак и на њима чалма преврнута, које представља смрт два 
цара. 
Потом наоколо стоје крупним словима написана имена: "Топлица, Обилић, 
Косанчић". А испод тога: "Косово, Видовдан, MSSSLXXXIX". Медаља је у 
форми велика и бит ће израђена врло лијепо, јер ће је радити напољски 
највјештији челикорезац, а пошто буде готова, послат ће се Берлинској 
академији на процјену. И тако надајмо се да ће ова медаља и својом идејом 
и послом моћи се упоредити са првим медаљама у Европи. - Испод медаље 
стоји опет крупним словима: "За спомен бесмртноме витештву дивотника 
српског"(...) 

 
                                  Један неодржан говор 
 
У књизи Црвено и плаво, књижевник ДРАГОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ објавио 
је текст Једног неодржаног говора, а под насловом - С нанулама у ушима. 
Ко су људи с нанулама у ушима?  Драгослав Михаиловић  за  НТ каже:  
Више пута сам у Српској академији наука  и уметности (САНУ) говорио да је 
српска лингвистичка наука неприлагођена Србији, јер 56 одсто Срба из 
Србије не говори Вуковим језиком и не припада српским 
новоштокавским говорима. То изазива велике културне проблеме јер тај 
део Србије сматра да култура њему не припада, не бави се културом, не 
прима је и не ствара је. Пре двадесет година изнео сам у Одељењу за језик 
и књижевност САНУ податак да на српским староштокавским теренима 
ствара 2,08 пута мање писаца него на новоштокавским, вуковским, 



просторима у Србији. Све то говори да је наша наука о језику морала да 
посвети депресираним подручјима много већу пажњу. А уместо тога, 
четрдесетпет година директори Института за српски језик били су 
Црногорци, који су, мала средства намењена истраживању, углавном 
трошили на Црну Гору и у Црној Гори. У исто време довлачили су у 
Институт лингвисте по својим рођачким, братственичким и племенским 
резонима, а не по способностима, који за Србију нису марили. Тако су данас 
од четрдесет радника Института чак двадесетак Црногорци, а из Србије 
један или двојица! У српској лингвистици за људе из Србије нема наде! 
 
Ако је икоји морал доживео на Голом Отоку такорећи потпун слом, 
приказујући све своје најлошије стране, то је био племенски, динарски 
морал. По тврдњама Драгослава Михаиловића, динарски Црногорци, 
склони крајностима и деструктивни, нарцисоидни и хвалисави, за које је 
важније изгледати неголи бити, ослоњени на колективни братственичко-
племенски морал, у којем је добро само оно што је корисно за споствено 
братство и племе и у којем старешине породица, братства и племена имају 
последњу реч... Немају изграђену јаку издржљивост: Моћни у бучној 
гомили и у нападу, када се прорачунатим испадима приказује глумљена и 
стварна храброст, појединачно су, и у поразу, недовољно отпорни. 
Њихово традиционално жртвовање, увек патетичног потеза и пред 
сведоцима, што ће затим ући у колективни мит, има своје наличје у 
појединачној слабости на дуг рок и у моралној лабилности и брзој 
превртљивости, кад су без сведока. Док је колектив старији од њиховог 
братства поуздан и постојан, чврстина им је театралнија и наметљивија од 
било које друге, с увек израженом цртом претераности и жељом да се 
прикаже као примерна. Кад шири колектив, међутим, почне да пада, они се 
стрмоглављују први, незадрживо и дубље од свих. Два удаљена пола, 
обавезна у црногорској митологији, јунаци и издајници, постављени су у 
ствари доста блиско и каткад, зависно од победничке струје, могу и да 
мењају места.*9 

 
                                   АКАДЕМИЈА СЕ МОРА ВРАТИТИ У СРБИЈУ*10 
   
“Опредељивање за Југославију значило је пројектовану пропаст за 
Србију, а САНУ је, у припреми и неговању те пропасти, доста 
учествовала. Јован Цвијић је, у име југословенства и уз помоћ Краља 
Александра, случајано закључио да најбољи људски примерци на 
планети потичу баш из његовог планиског села, а да су сви други-
другоразредни! Вук Караџић је 56 процената народа Србије избацио у 
дијалекат и шутнуо из културе... 
 

                                                 
9 "Недељни телеграф", бр. 348 од 25.децембра 2002. године (интегрални изводи) 
 
10 Реч академика Драгослава Михаилоића, у САНУ, 13.фебруара 2003.године, “Вечерње новости”, 
      21.фебруар 2003.године (интегрално) 



Улазимо у заморан циклус избора новог Извршног одбора Српске академије 
наука и уметности управо у тренутку кад је нестала, по српски народ 
фатална, творевина звана Југославија. На жалост, ми у њеном 
благовременом напуштању нисмо учествовали. Напротив, остали смо још 
до краја затуцани верници и сервилне слуге и дочекали да заједно с њом 
пропаднемо. Жмурећи на животне промене и не слушајући опомене, 
доживели смо да нам бивши председник, кога смо због злочина према нама 
сами морали позвати на правосудну одговорност, допадне на међународни 
суд као ратни злочинац, а ми као народ дођемо у опасност да нас свет, 
правним актима на дуг рок, изопшти из цивилизације као губаве агресивце 
неспособне за живот у миру и демократији. Сада ћемо видети да ли ћемо из 
рушевина Југославије почети некако да се извлачимо – а ко зна да ли ћемо 
у томе успети и када ћемо успети – или ћемо због њене ружне судбине, као 
сажаљења достојне суклате, само и даље запомагати и лице нагрђивати. 
Иако с невеликом надом, ово изговарам са жељом да у наш будући 
Извршни одбор уђу људи који имају спознање и свест да је својевремено 
опредељивање за Југославију значило пројектовану пропаст за Србију, 
да је Српска академија у припреми и неговању те пропасти доста 
учествовала и да је нужно да у свом схватању начини заокрет. А нисам 
сигуран да ћемо и у овом вучењу бити способни да изаберемо друкчије... 
Жртвени јарац 
Ево, већ двадесет и две године, поштоване колеге, с поносом и чашћу 
носим високо звање члана Српске академије наука и уметности. Учинивши 
ми много више од части, Академија ме је под свој кишобран примила само 
годину дана после смрти једног злог вукодлака из цртаног филма, који је 
стотине хиљада људи завио у црно, на чијим сам се злокобним листама 
налазио три деценије и чије су установе за заштиту сопственог имена и 
дела биле у пуном законском замаху. 
 
Али за ових двадесетак година покушавао сам у Одељењу језика и 
књижевности и на нашим скупштинама да објасним да, по мом скромном 
предвиђању заснованом из историјског проучавања, заједничка држава 
Југославија, обитавајући на телу Србије као њен опак и стално 
незадовољан паразит, незадрживо пропада и да ће, исцрпивши носиоца и 
оснивача, неминовно пропасти и то заједно с њеном жалном товарном 
животињом. Српска академија је тај догађај морала да сагледа отворених 
очију и да за нас преузме заштитне интелектуалне мере. 
Нажалост, то се није десило, а оне чија су се немилосрдна предвиђања 
овако погано потврдила, академици су дочекивали жучним 
оспоравањем и  оптужбама  за зле намере. И Академија је рушење овог 
државног бастарда дочекала у дремежу и вери да се није догодило ништа 
важно. Не схватајући у каквој смо се опасности због свог нечињења 
задесили, она на тај начин није довољно учинила ни кад смо при рушењу 
Југославије били изложени черупању и батинању, као улични разбојници 
ухваћени на делу. У другој и трећој Југославији, може се слободно рећи, 
грађани Србије су постали жртвени јарци надлежни за све кривице. 



Историјски слом 
Поштовани академици, ових дана одиграо се судбоносни историјски слом, 
који нас је коштао сто година развоја у цивилизацији и демократији. Тај 
слом наших глупо изабраних идеала морао би нас бар сада пробудити, иако 
не знам да ли ће нас заиста пробудити. У многоме заснована на 
југословенским идејама незрелих политичких идеалиста, Српска академија 
би се морала одрећи доброг дела своје научне прошлости, а ја не знам 
како се она њега може одрећи. Како ће Академија заборавити 
антрополошки део у науци Јована Цвијића који је, у име југословенства и уз 
помоћ краља Александра, случајно закључио да најбољи људски примерци 
на планети потичу баш из његовог планинског села, а сви су други 
другоразредни? Како ће у историји српског језика и културе избрисати 
деловање Вука Караџића, који је, опет зарад сопственог планинског села, 
окљаштрио 56 процената народа Србије, избацивши их у дијалекат и 
шутнувши из културе? А народ који остане изван културе, неће дуго 
остати ни у животу... 
Ова Академија мора да престане да буде интелектуални бастион 
југословенства. Она најзад мора да се врати у Србију, где има највише 
посла. Науке у Србији које сам поменуо припадају, по праву власништва, 
пре свега нама, а никако нашим мрзиоцима, чак иако нетрпељивост 
заслужујемо. Ако их се не можемо одрећи, а вероватно не можемо, 
можемо их у свакодневном научном раду благим средствима 
реформисати. Далеко од жеље да по саставу буде искључиво србијанска, 
Академија по деловању никако не сме да буде АНТИСРБИЈАНСКА, а то 
досад, како год окренули, јесте бар донекле била. Она мора да се лиши 
својих савезних претензија, чиме задужује себе да се и даље пре свега, 
бави пословима изван Србије, увек, разуме се, на рачун нас одавде и на 
рачун наших послова. Између осталог, такав рад ће и код суседа изазвати 
подозрење, а према томе више не смемо бити равнодушни; сукоба са 
светом ваљда смо се већ заситили. 
Кад год се дође у такву прилику, сматрам да се мора размишљати и о томе 
да ли грађани Србије уживају одговарајући реципроцитет на 
тамошњим територијама? Ово се, усуђујем се да додам, нарочито односи 
на већ раздружену Црну Гору, чији су припадници – с изузецима, наравно – 
у двадесетом веку, уз помоћ Александра, Тита и Милошевића, Србију 
највише задужили. Грабљењем повластица и лукративних места овде и у 
иностранству, који им се пасивно препуштају, сваковрсним истицањем 
својих и ниподаштавањем других, нарцисоидним утрпавањем у први ред и 
млатарањем уверењем да се о свему само они могу питати, црногорски 
интелектуалци  су над нама стекли друштвена преимућства, која ћемо 
још деценијама трпети. 
Александар и Слоба 
Психопатолошки поретрети Александра Карађорђевића и Слободана 
Милошевића, и не само њих, довољно нам говоре колико Црногорци умеју 
вешто Србији да потуре крваве рачуне за своје мегаломанске лудости и 
како ћемо ми с њима и у будућности пролазити, не поведемо ли рачуна о 



историји. А и нигде у распаднутој Југославији, као у Црној Гори, не постоји 
таква наказна шовинистичка „академија" као што је она "Дукљанска". 
Стога данас не могу говорити о именим кандидата за нове чланове 
Извршног одбора. Нека имена која сам чуо да се помињу заслужују 
поштовање, али у односу на ово што сам говорио, чини ми се, нису много 
другачија од чланова садашњег форума. А и ови садашњи, наравно, 
заслужују поштовање. 
Саветујем, дакле, поштовани академици, да избором нових часника, 
покушамо сами себи да покажемо да умемо да живимо и изван 
саблажњивих али опасних конструкција, које могу изазвати само неред у 
нашим главама и нерад у нашим установама. А неред и нерад неће нам 
донети добра животу". 
КУДА ПЛОВИ БРОД БЕЗ КРМЕ 
Србија данас - почетком јуна 2008-ме године подсећа на брод без 
крманоша. Заправо, кад сагледате суштину ствари, Србија више личи на 
брод који уопште - нема крму! 
 Брод без крме и крманоша плови све несигурније; опасност од 
бродолома прети, сасвим извесно. Сматрам да ми никако не можемо да се 
снађемо у овом свету, зато што смо прескочили читав један друштвени 
поредак - феудализам! У Србији зато никада није створена хијерархија и 
зато овде нико никога не поштује, чак ни законе. Да није тако, зар би Никола 
Пашић могао без пардона да каже - Закони су за противници! 
 Хуманизам и ренесанса Србије заустављени су османлијском 
најездом Битком на Косову Пољу, о Видовдану 1389-те ... 
- - -     - - -     - - -     - - -     - - -     - - -     - - -     - - -     - - -    - - -      - - -     - - -     - 
- -     - - - 
 Буди ми се осећај велике туге, јер тада није сахрањена само армија 
витезова (мужеви прави!), већ и једна витална (словенска) цивилизација ... 
 

ГОДИШЊА СКУПШТИНА  С А Н У 
 
У Српској академији наука и уметности 01.јуна 2006. године одржана је 
редовна годишња скупштина на којој је поднет извештај о раду ове установе 
у 2005. години и усвојени предлози о избору секретара и заменика  
секретара у три одељења. Тако је академик Предраг Палавестра поново 
изабран за секретара Одељења језика и књижевности, а Предраг Пипер, 
дописни члан САНУ, за заменика. 
Потврђен је и избор академика Василија Крестића за секретара Одељења 
историјских наука, док је заменик постао академик Војислав Кораћ. 
Академик Светомир Арсић Басара постао је заменик секретара Одељења 
ликовне и музичке уметности. Скупштина је изгласала и новог члана 
Председништва САНУ кога је предложило Одељење језика и књижевности. 
То је академик Никша Стипчевић, чији избор није подржао само академик 
Драгослав Михаиловић. 
Након подношења извештаја, за дискусију се пријавио академик Михаило 
Марковић. Скренуо је пажњу на књигу "Политика" Ендруа Хејвуда која, по 



његовим речима, служи као уџбеник на Факултету политичких наука. Та 
књига, оценио је академик Марковић, смишљено и систематски манипулише 
са нашом интелектуалном омладином и уништава њихово национално 
достојанство. Цитирао је примере из "Политике" у којима се говори о 
настојању босанских Срба да створе Велику Србију, што Хејвуд изједначава 
са фашистичким и националистичким тенденцијама Немаца и Италијана у 
Другом светском рату, као и да је НАТО окончао српску окупацију на Косову. 
Иако, по речима академика Марковића, САНУ није директно одговорна за 
овакве појаве, јесте умешана, јер је њен дописни члан, Војислав Становчић, 
написао рецензију ове књиге и похвално се о њој изјаснио. Уследила је 
реплика Становчића који је рекао да није тачно да је "Политика" 
факултетски уџбеник, да он није аутор рецензије, већ поговора за ову књигу, 
као и да је на једном скупу указао на њене недостатке. 
Аплауз за Михаиловића 
Кад је дошло време за дискусију, реч је затражио и академик Драгослав 
Михаиловић који је изговорио беседу под насловом "Рат српске 
академије против Србије". У свом обраћању, академик Михаиловић је 
рекао да, бавећи се другима, Срби немају времена за себе, нити за 
решавање најважнијих питања за опстанак српског народа и за судбину 
српског језика. Према мишљењу академика Михаиловића, наши лингвисти 
се још боре за пропалу доктрину јединствености и даље називајући науку о 
језику српскохрватском. "ТАКО ЋЕ ИСПАСТИ ДА ЋЕ СЕ У СРБИЈИ НЕ 
САМО ВУКОВСКА МАЊИНА НЕГО И ОМАЛОВАЖАВАНА ДИЈАЛЕКАТСКА 
ВЕЋИНА, СЛУЖИТИ ЈЕДНИМ ОЦРНОГОРЧЕНИМ ЈЕЗИКОМ КОЈИ ЋЕ СЕ 
ЈОШ НАЗИВАТИ НЕПОСТОЈЕЋИМ СРПСКОХРВАТСКИМ", рекао је 
Михаиловић. 
Ова промашеност се, по речима Михаиловића, види и у Академијином 
Речнику српскохрватског језика који у 16 томова има мало лексике из 
Србије, једва довољно да се створи речник народа средишње Србије. 
За овај културни промашај Михаиловић је оптужио Одељење језика и 
књижевности САНУ, а посебно "четири његова уважена члана - Матију 
Бећковића, Милку Ивић, Предрага Палавестру и Никшу Стипчевића", 
завршивши своју беседу овим речима:  "Српска наука о језику под 
куполом САНУ мора, пре свега, обављати послове важне за Србију, а 
не за неке друге. Други, ма колико сматрали да су важни, могли би 
овде да дођу на ред тек после Србије, утолико пре што код куће 
поседују сопствене установе". 
Уследило је ћутање, а затим аплауз. 
 

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА СРБИЈУ*11 
 
Ова обимом невелика књижица покреће неколико великих тема и крупних 
питања која су већ могла да буду решена. Али, нису. Над текстовима у овој 
књижици лебди дубока запитаност, може се рећи чак и забринутост: кад смо 
већ као народ, и појединици који чине тај народ, толико дуго времена 
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  Све наше обмане "Политика"-Култура, уметност, наука, 07.10.2006.г., аутор Станиша Нешић 



живели у заблудама, не живимо ли и даље у заблуди да ће се ова питања 
сама од себе решити кад за то дође време? А време је дошло и прошло, 
заблуде су остале. То се лепо види у текстовима Драгослава 
Михаиловића ("Време за повратак", издавач: Зорана Вацић, 2006) за које 
са пуно разлога можемо рећи да су савест већине српског народа данас. 
Реч је о четири текста која су била изговорена и објављена у предходне 
две године: два на годишњим скупштинама САНУ, прошле и ове године, 
један објављен у "Политици" и један изговорен на једном научном скупу, 
а потом објављен у НИН-у, у два наставка, пре две године. 
 
Време за повратак  
                                           (Драгослав Михаиловић) 
Југо-ветеране у пензију 
Речи Драгослава Михаиловића не би имале ту тежину, а можда не би биле 
ни написане, да су се институције и појединци на које се оне односе, 
пренули из хипнотичког сна једне погубне идеје која је појела читав 
век српске историје у коме су нестале безбројне жртве те идеје, идеје 
југословенства. Она на нашу несрећу и даље мутира, ма како је звали, и 
на оним местима и у оним институцијама од којих такве мутације најмање 
очекујемо. Пре две године је можда било време за повратак, што би 
Михаиловић рекао, али данас у новим историјским околностима у којима се 
нашла Србија, ВРЕМЕ ЈЕ ЗА СРБИЈУ, којој је неопходно ДА ТРАЈНО 
УМИРОВИ ЈУГО-ВЕТЕРАНЕ У СВИМ ВАЖНИЈИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, А 
НАРОЧИТО У САНУ. Ако ни мировина не помогне онда смо сасвим 
изгубљени, и ми Срби у Србији и они Срби који су се-плаћањем данка 
југословенству, по било којој основи нашли ван граница данашње Србије. 
Ако Србија не помогне Србији, онда Србија неће моћи ни њима да помогне. 
Када су кратковиди српски политичари седели за версајским мировни сто 
није им била на уму ратовима обогаљена Србија, већ фикција 
југословенства у коју су, као у валпургину врећу, заједно са коњушарима 
једне пропале царевине стрпали и све Србе, и не питајући их да ли они то 
желе. Зачетак ове накарадне и по све јужнословенске народе погубне 
творевине дефинисан је четири године раније у формулацијама ратних 
циљева.  
У првом тексту, који је 25.јануара 2004. године објавила "Политика", 
записане су и ове речи које је вредно стално имати на уму: "Српска 
историјска наука не пружа прилику своме народу да му историја 
постане учитељица живота (...) Зашто ни у једној историјској читанци не 
стоји, јасно и гласно, да смо се - и 1914, и 1918. и свих других година у 
двадесетом веку - преварили?" Почетак самообмане Михаиловић с 
правом види у Нишкој декларацији 1914, која је "кључни српски 
историјски документ из Првог светског рата, који ће закључити 
судбину Србије готово за читав век". Последице те декларације из које 
се изродило југословенство и данас осећамо. 
Други текст, под индикативним насловом, "Колонија Србија", је реферат 
поднет на Конференцији "Културно-историјска баштина југа Србије", 



изговорен 08. децембра 2004. године. Овај текст, по обиму најдужи, а по 
идеји готово програмски, је уствари анализа узрока и последица који су 
довели и Србе у Србији и Србе на тлу бивше Југославије у један крајње 
драматичан, незавидан положај из којег се може изаћи једино ако се, као 
што Михаиловић каже, вратимо сами себи. Последице незавидног 
положаја Србије и српскога народа Михаиловић види у следећем: "У часу 
кад се морала окренути себи и демократском начину унутрашњег живота и 
кад је за то пред собом имала отворен пут, Србија је хтела да силом 
одбрани две промашене и изгубљене државне концепције - 
Југославију и социјализам". 
Данас је Србија, скоро након једног века, суочена са тешким проблемима 
који су плод ових концепција и Србија их мора решавати клонећи се нових 
заблуда. За Србију је данас најпогубније да из једних заблуда падне у 
друге. Једна од њих је, како Михаиловић лепо примећује, неприхватање 
нове јужнословенске стварности. Као што је Србију коштало прихватање и 
неговање идеје југословенства, тако може да је кошта и неприхватање 
нове историјске реалности. Средишњи део текста говори о виталним 
питањима српскога језика и књижевности у светлу нове јужнословенске 
реалности. Тај део је пун егзактних података који недвосмислено указују на 
то да је већинска Србија депресирана научним заблудама мањинских 
Југословена, када је у питању језик и књижевност. То је на плану језика 
видљиво у третирању већинског староштокавског и мањинског 
новоштокавског подручја у српској науци о језику, што се 
најочигледније види на пољу лексике и лексикографије. 
На једном месту у тексу Михаиловић каже: "НЕТРПЕЉИВОСТ НАУКЕ О 
ЈЕЗИКУ ПРЕМА СРБИЈАНСКИМ ДИЈАЛЕКТИМА, КАО ДА ЈОШ ЖИВИМО У 
XIX ВЕКУ, ИМА МНОГО ТЕЖЕ ПОСЛЕДИЦЕ, И КУЛТУРОЛОШКЕ, И 
МОРАЛНЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ". Вукова реформа за Србе у XIX веку била 
важна, али у XXI веку, она, у новим језичким реалијама не може да има исту 
улогу. Са тим новим језичким реалијама се не слажу ретки али добро 
распоређени, носиоци идеје југоловенства и истрајавају на њој 
наносећи још већу штету српској науци о језику, идући чак дотле да и 
даље под окриљем САНУ штампају речник једног језика који никад није 
реално ни постојао. 
Недавно су академици Предраг Палавестра, секретар Одељења језика и 
књижевности САНУ, и Никша Стипчевић, директор библиотеке САНУ, на 
конференцији за штампу изјавили да је припремљен за штампу 
седамнаести том Речника САНУ, али да то због објективних тешкоћа иде 
споро. Обичан човек тешко може да схвати о чему су академици говорили. 
На руку овој манипулацији иде и "Закон о речнику САНУ", донет пре непуну 
годну дана, као и много старији "Закон о службеној употреби језика и 
писма у Републици Србији" где у првом члану дословно пише: "У 
Републици Србији у службеној је употреби српскохрватски језик, који се, 
када представља српски језички израз, екавски или ијекавски, назива и 
српским језиком...". 



Овај Закон је на снази петнаест година. По том закону логично испада да је 
у Републици Србији у службеној употреби српскохрватски језик који је 
истовремено и српски. Један анахрон и сада већ штетан Закон 
приморава грађане Србије да и даље у службеној употреби користе 
непостојећи језик, српскохрватски, јер он ма какве атрибуте имао, не може 
истовремено да буде и српски. Овај, по српски језик, штетан закон, као 
анахроно наслеђе, што пре треба укинути и заменити адекватним решењем. 
Када је донешен "Закон о Речнику САНУ", понадали смо се да ће овај Закон 
ознаконити нову језичку реалност. Али то се није десило. Озакоњена је 
само иста пракса рада на Речнику САНУ, која већ деценијама наноси 
ненадокнадиву штету српском језику, а коју Предраг Палавестра и Никша 
Стипчевић, настављају. Слушајући их како говоре о седамнаестом тому 
Речника САНУ човек не може а да се не упита о чему они говоре. У "Закону 
о Речнику САНУ" нигде не пише да је САНУ, а посебно Одељење језика 
и књижевности, у обавези да ради на изради Речника српскога језика, 
а оно што у Закону не пише није обавеза. Синтагма Речник САНУ, ништа 
не значи. Она може да буде схваћена и тумачена на много начина. 
Текст "Заблуда Академија" изговорен као реч на годишњој скупштини 
САНУ, 2. јуна 2005. године, трезвено је сагледавање новонастале 
стварности у којој се САНУ  нашла у многочему удаљена од те 
стварности, толико удаљена да "она свој народ види негде изван 
Србије", док народ Србије не види као свој народ. Урушавајући на тај 
начин себе она урушава и Србију, а "Ако једина наша поуздана земља 
пропадне - а она се зове Србија, у шта смо се свих ових векова могли 
уверити - нећемо наћи уточиште ни у којој другој. То нарочито нећемо 
моћи ми, који смо, по невољи, Срби из Србије". 
Без велике наде да ће га неко разумети Михаиловић овај свој текст 
завршава речима: "И ја данас пред вама ово и не изговарам са великом 
надом да ћете ме како ваља разумети и да ћете предузети што је потребно 
да се стање почне мењати, јер ће овај посао, вероватно, и даље бити 
препуштен онима који су га овако и покварили, него да предупредим 
нашу обожавану ситуацију која се зове: Ми бисмо нешто урадили, само да 
нам је неко рекао. Јесте, рекао је". Годину дана после ових речи видимо да 
када је у питању српски језик и српска књижевност исти посао воде 
исти они "који су га овако покварили". 
Последњи текст индикативног наслова "Рат Српске Академије против 
Србије" изговорен је као Реч на редовној годишњој скупштини САНУ, 
2. јуна 2006. године. Он на известан начин рекапутулира основне поставке 
претходна три на један експлицитнији, директнији начин. Имајући изразито 
негативну конотацију према употребљеној лексеми, Михаиловић нас пита: 
"Шта смо ових сто година друго радили него ратовали?", и констатује: 
"Бавећи се другима, ми немамо времена за себе". А то нужно доводи до 
тога да: "Ниједан народ који води рачуна о другима, а према себи је 
небрижљив - не може опстати". 
Своју улогу у томе има и САНУ, кроз поједина своја доељења и чланове. 
Имајући у виду стање у коме се САНУ данас налази тешко је за било 



шта, осим за храброст и искреност, приговорити Михаиловићу када каже: 
"ОВАЈ ТАЈНИ РАТ ПРОТИВ СРБИЈЕ У ИМЕ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА 
И УМЕТНОСТИ ВОДИ ЊЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. 
ГЛАВНУ РЕЧ У ТОМ РАТУ ВОДЕ ЧЕТИРИ ЊЕГОВА УВАЖЕНА ЧЛАНА - 
МАТИЈА БЕЋКОВИЋ, МИЛКА ИВИЋ, ПРЕДРАГ ПАЛАВЕСТРА и НИКША 
СТИПЧЕВИЋ - док остали гледају и ћуте. 
Мала по обиму, али велика у истини, књижица "Време за повратак" 
Драгослава Михаиловића, лако ће наћи пут и време до истинољубивих 
читалаца, за Србију. 
 
ЛИНГВИСТИЧКИ ДУДУЦИ КАТОЛИЧКЕ ЦРНЕ ГОРЕ* 
                       (Михаило Шарановић, интервју) 
 
„Мања разлика у говору између Цетињана и Јагодинаца него рецимо 
Шумадинаца и Црнотраваца" 
1. Прокоментаришите став "Дукљанске академије наука и уметности" по 
којем би непостојећи црногорски језик требало да назову по свом 
географском одредишту? 
Дукљанска академија илуструје унутрашњу располућеност Црне Горе, којој 
је изгледа мало једна Академија, ЦАНУ, једна црква – СПЦ и један језик, 
српски језик. Њена законска позиција је, с обзиром на чињеницу да је 
регистрована као невладина организација ДАНУ, минорна, али је њена 
формална функција далеко изнад тога. Оно што је великој мјери 
девалвирало научну прокламованост циљева ове невладине организације 
је исполитизованост рада неких њених чланова, невјероватна 
нетолерантност дела тог чланства која нема слуха за дугачије мишљење. 
Куда води таква политика и такав речник довољно је ослушнути речи једног 
од главара ове куће. Он је пре пар година изјавио да су Црногорци прво 
били католици, па их је тај геноцидни Сава Немањић поправославио. 
Међутим, по речима овог „проповједника", кад Црна Гора, „оповргне 
аутокефалну цркву, онда ће са „њенијем морем, доморјем и узморјем, у 
којој ће католичанство бити знатно заступљено, заједно формирати 
унију са Албанијом и Хрватском"! У таквом контексту, неки чланови ове 
организације сада на сва звона највљују преименовање српског језика у 
црногорски, са тобожњим ослонцем на географске и друге квазинаучне 
чињенице. Оно што радује, јесте чињеница да се нико од лингвиста којима 
је стало до научне истине и који су стварни лингвисти, не бави овом, у 
основи ненаучном и прљавом наканом. 
2. Значи да и даље сматрате да би промена имена српског језика у Црној 
Гори представљала међупотез ка некаквом католичењу Црногораца? 
Све Никчевићеве граматичке писаније ишле су на дораду у Загреб. Као 
загребачки ђак, Никчевић је за своје лингвистичке накараде имао огромну 
подршку загребачке лингвистичке школе. Хрвати имају добре лингвисте и 
они одличну знају да је Војислав Никчевић лингвистички дудук, али им 
одговара даље парчање српског језика, јер ће на тај начин, најцелисходније, 
оправдати поступак преименовања српског језика у хрватски. Хрватима не 



иде на руку ни то да је на већини озбиљнијих униврзитета у свету име језика 
остало непромењено, или се враћа назив српскохрватски! 
3. Уколико се, ипак догоди да се српски језик у Црној Гори преименује, које 
би све последице то донело, које би писмо било фаворизовано и које би се 
диференцијалне црте указале? 
Дубоко сам убијеђен да се то не може догодити из простог разлога што у 
Црној Гори није дошло, још увек, до толиког срозавања научне и 
националне свести да би се могло посегнути за оваквим поступцима. 
Питање имена језика дубоко засеца у традицијски и културолошки склоп 
говорника и сваки неозбиљан приступ овом питању би донео огромне, 
непредвидиве тешкоће и проблеме. 
Друго, Црногорци су од искона свој језик називали српским, и тај назив 
језика је дубоко утемељен у њиховој духовној вертикали припадања народу 
исте вере, уско скопчан са свешћу и психом заједничког историјског 
памћења. Због тога би вештачки и насилни пут мењања имена српског 
језика у Црној Гори, минирао психичку матрицу његових говорника и донео 
низ ланчаних реакција. 
Могуће је претпоставити, с обзиром на чињеницу да професор Никчевић 
своје књиге штампа у зеленој латиници, да би латинично писмо било 
главно. Све би то условљавало инсистирање на неким разликовним 
обележјима, неприродној и парадној ијекавици, локалним лексичким 
слојевима... 
4. Можете ли нам ближе илустровати примером те разлике? 
Много је мања разлика у говору између Цетињана и Јагодинаца или 
Ужичанина и Никшићанина него ли пак између Шумадинаца и 
Црнотраваца, па Црнотравцима не пада на памет да траже свој 
језик, мада би - по логици црногорских граматичара, то и могли! Даље, 
граматичка структура говора мога Дробњака је осетно другачија од говора 
околине Цетиња или залеђа Бара. То значи да Црну Гору пресеца оштра 
граница старијих и млађих штокавских говора, па свака унификација 
дијалектске базе у Црној Гори далеко је од фактичког стања у 
народним говорима. 
5. Група професора, писаца, новинара, јавних радника, и посленика 
културе, на чијем је челу Јован Чађеновић, највила је оснивање Удружења 
за одбрану српског језика и ћирилице у Црној Гори? 
Осионост политичке моћи је, неретко, повезана и са њеном 
кратковидошћу. Ако се томе додају и разни калкулантски потези зарад 
јефтиних и краткорочних политичких циљева, онда је то довољан разлог за 
додатну инспирацију истинским научницима да се ослободе политичких 
замки. Сетите се шта се десило са екавизацијом Републике Српске! 
Сетите се и да нам је требало пар година, четири научна скупа, на десетине 
јавних, научних и стручних наступа, да срушимо ту исхитрену одлуку. Та 
одлука је могла да нам на мала врата доведе хрватски језик до ваљевских 
планина, а Црногорци би већ тада добили свој - хрватски језик. Баш онако 
како га је још 1981. године картографисао Томо Матасић у књизи Ein 
Lehrbuch des Kroatiscehen mit Anhang fur Serbusch, издавач  Mah Hueber, 



Минхен: тамо гдје је ијекавица то је хрватско, а тамо гдје је екавица – 
српско! На тој Матасићевој карти Црна Гора је просторно и језички у 
оквирима велике Хрватске! 
 
У КОРИСТ СВОЈЕ ШТЕТЕ*12 
 
Са др Милошем Ковачевићем (1953), професором лингвистике на више 
српских универзитета, стручњаком за синтаксу, семантику, стилистику и 
историју српског језика говоримо у увођењу бошњачког у Рашку област, 
стварању црногорског језика и непостојању српског филолошког програма. 
- Наше Министарство образовања је дозволило употребу бошњачког 
језика у Санџаку, у Рашкој области? 
Та одлука је, чини ми се, врх брега антисрпске језичке политике. Не мора 
министар просвете знати непосредне научне чињенице, али се мора 
потрудити да што мање буде у завади с научним чињеницама. Тако 
министар, како новине наводе, изјавио да су распадом бивше СФРЈ "сви 
народи добили правну могућност да устроје своје језике и изаберу име 
језика". Та могућност заиста постоји, јер ни једном народу нико не може 
забранити чак да измисли језик какав год жели. Али, понављам, нема 
правне могућности, нема је у правним документима светских организација 
које се баве правима народа и националних мањина, да неки народ по 
својој вољи преименује књижевни језик који је узео од другога народа. 
Према томе, министар и његови сарадници нису могли нити смели признати 
бошњачко, а камоли босанско име за српски језик у Новом Пазару, односно 
Рашкој области. 
По Европској повељи о регионалним и мањинским језицима заиста 
проистичу и обавезе државе према језику мањина. Само, које то право није 
поштовано у Новом Пазару: да ли неко брани муслиманима да користе 
латиницу, да ли им неко брани да употребљавају ијекавски изговор, да ли 
им неко забрањује да чешће употребљавају турцизме у свом језичком 
изразу... То потпада под поштовање права, али нема нико права, па ни 
министар, да укида српско име језику у Новом Пазару, односно да признаје 
српски језик под другим именом код муслимана. Према томе, српско 
Министарство просвете не сме ићи против научно неспорних чињеница, не 
сме надређивати политику науци, односно ништити науку политиком, и још 
посебно када је то у корист српске штете. 
- Премијер Владе Црне Горе Мило Ђукановић признао је да је 
измишљање црногорског језика политичко, а не лингвистичко питање. 
Али, када су то већ урадили Хрвати, па и муслимани у Босни, зашто не 
би и Црна Гора? 
Мило Ђукановић је начуо да постоји и некаква "језичка политика", а у свему 
што је политика он сматра да је неприкосновен. И тако се и понаша. Он 
мисли да, попут Стаљина, може да укида и производи језике, да ништи и 
васпоставља лингвистичке теорије. Он себе замишља и као научну и као 
политичку власт, заборављајући да су у језичкој политици на власти 
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  Интервју са Милошем Ковачевићем, "Политика", од 12. марта 2005. године 



лингвистички критеријуми. Иако Мило Ђукановић и његови трабанти, међу 
којима има и лингвиста, упориште за свој наум могу наћи код муслимана и 
Хрвата, ипак ни ту стање није потпуно подударно. Муслимани и Хрвати 
српски језик под несрпским именом не намећу онима који се још Србима 
зову, док Ђукановић управо жели да и Србима у Црној Гори наметне српски 
језик под црногорским именом. Тамо је, наиме, више од 60 одсто 
становника на изборима као матерњи навело српски језик, а тек нешто око 
20 одсто проглашава већином, док оних 60 одсто подводи под мањину. 
Управо на таквим политичким критеријумима премијер темељи тзв. 
црногорски језик. Свакоме је јасно колика је лингвистичка и политичка 
чврстина таквих темеља црногорског језика. 
- У растакању српског језика учествовали су и неки српски лингвисти? 
Никад српски језик не би доживео судбину какву доживљава, некад не би 
био изузетак над изузецима, без припомоћи српских филолога. Део српске 
филологије, и то онај најутицајнији, уградио је себе у разградњу српскога 
језика, а све зарад виших општих или, чак чешће, личних интереса. Кад се 
подробно анализирају поступци већег броја српских филолога, од Ђуре 
Даничића до данас, долази се до готово невероватног закључка да су ти 
поступци више у складу са хрватским, него са Вуковим српским 
филолошким програмом. И кад то данас неки лингвиста помене, одмах му 
се припише шарлатанство, анимозитет према великанима српске 
филологије и не знам шта још не. Нико неће да погледа истини у очи, и да 
каже да више тако није добро радити. И све док заступање несрпских или 
антисрпских филолошких програма као српских буде пробитачно, или 
доносило чак и друштвена признања, дотле не може доћи до прекида са 
традицијом антисрпске језичке политике у српским земљама. Они који на то 
указују биће проглашавани "црним овцама", уз покушај да се потпуно 
маргинализују и изопште из јавног и научног живота. 
- Има ли начина да Србија сачува и заштити свој најважнији, како се 
данас каже, бренд - српски језик? 
Начина има. Ако желимо да сачувамо српски језик, мора се направити 
српски филолошки програм. У темељу тог програма морају бити уграђене 
неспорне филолошке истине. И нико ни од српских политичара ни од 
српских филолога, све док се српскима зову, не би смео, зарад личних 
интереса, те истине пренебрегавати. Без тога, тешко да истина о српском 
језику има шанске чак и код Срба. Јер, као да многима и у српској 
филологији није мило што је истина таква каква јесте, па би радо да јој 
претпоставе дневнополитичке манипулације. Посебно и зато што 
последице истине често нису баш пријатне за оне који је заступају. 
А зар то најбоље не потврђују и следеће речи једног српског митрополита: 
"Ко науми да каже истину нека је при коњу, ко је заусти нека је на коњу, а 
ономе ко је каже ни крила од анђела неће помоћи". 
Професор Драгољуб Петровић је у својим истраживањима, скоро пре три 
деценије, истако да у Хрватској нема говора ближих књижевном језику него 
што су то ијекавски говори српског становништва. И то је факат, као што је 
факат да су главни промотери босанског језика Исмет Смаиловић и Џевад 



Јахић, докторирали на српском језику на Филолошком факултету у 
Београду! Војислав  Никчевић  "одјездио" је  у   Загреб   да докторира, иако 
су у Београду Катедру за српски језик представљали Црногорци. Пред 
научним величинама као што су били Радослав Бошковић с Орје Луке, 
Михаило Стевановић из Пипера и Радомир Алексић из Берана, није смео ни 
поменути идеју о црногорском језику, али је тој идеји у Загребу приређена 
добродошлица. 
Опасно клеветање! 
Овде није реч о лингвистичким проблемима већ о одбрани српског језика од 
ситних шићарџија и измећара. Свако оклевање да ове јефтине политиканте 
не анализирамо и пред народом не именујемо, даће им додатну илузију да 
раде добро дело, а неук свет ће збунити галамом о неопходности 
оформљења локалног фолклорног самоспева, оличеног у такозваном 
црногорском језику". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
НЕПИСМЕН  СВАКИ 15. ЦРНОГОРАЦ 
У Црној Гори неписмено је 6,5 одсто становништва, односно сваки 15. 
грађанин, објавио је јуче Монстат - Републички завод за статистику. 
Неписмено је 2,6 одсто мушкараца и 10,3 одсто од укупног броја жена у 
Црној Гори. 
Већина земаља из окружења има мањи проценат неписмености него Црна 
Гора - Хрватска 2,4, Румунија 2,1, Бугарска 1,7, док је удео неписмених у 
Еврпској унији око 1,5 одсто. 

("Политика", 17. август 2004. године) 
 
НЕПИСМЕНО   30.000   ЦРНОГОРАЦА 
 
Више од 30.000 становника Црне Горе је неписмено, што је процентуално 
више него 1991. године, када је неписмених било 5,9 одсто, процена је 
црногорског Министарства просвете и науке, извештава Танјуг. Према 
процени тог министарства, до негативне промене дошло је због великог 
прилива избеглица и расељених у Црној Гори током 90-тих година, међу 
којима велики део чине стари и неписмени. Помоћник министра просвете 
Ћазим Фетаховић, изјавио је да Министарство због тога сматра потребним 
организовање програма за описмењавање одраслих и остварање основних 
школа за такве полазника. 

("Глас јавности", 05. фебруар 2005. г.) 
НАЈНЕОБРАЗОВАНИЈИ ЦРНОГОРЦИ 
 
Црна Гора је држава са најмањим процентом академски образованих људи, 
само пет одсто од укупно 660.000 становника, саопштено је из Америчког 
демократског института Црна Гора, а преноси Срна. Државна заједница СЦГ 
има само 12 регистрованих патената, што је сврстава на зачеље у Европи. 

("Глас јавности",  26.01.2005.г.) 
 



                                     СРБСКО-СРПСКИ РЕЧНИК 
Етимологија - кључ историје Срба 

A/СРБИ... 
* 

Тако један римски мозаик из четвртог века (дакле на самом крају античке 
епохе) приказује гладијатора док  кратким копљем убија неку велику мачку, 
могуће пантера, а изнад је натпис   S E R P E N I I V S.  Ову реч латински 
речници не познају и наравно, не тумаче; зато ћу је глатко прочитати 
серпенијус - "српљанин" (по аналогији "копље-копљаник"); а то је по свој 
прилици врста гладијатора попут "самнита" на пример, па је овај серпенијус, 
дакле онај који се бори по српски - "кратким копљем, баш као што 
гладијатор рецимо трачанинове" не подразумева неког борца из Тракије, 
већ онога, који се бори трачким стилом и трачким оружјем! По истим тим 
срповима... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
А-1/Атријум 
              * 
Атријум је дакле оно што му име каже - ватријум, ватриште - огњиште, 
место где је увек требало да буде жара и, макар нешто, вруће чорбе за 
укућане. Atriensis - надзорник двора (lat.) односно чувар ватре и од ватре. 
 
А-2/ Босна 
             * 
Још је у X веку смушени Константин Порфирогенит означио Босну као 
простор који насељавају Срби, и тако је остало до нашег времена. 
Димитрије Богдановић говорећи о Мирослављевом јеванђељу, пише да 
исто открива и разјашњава порекло безмало све ћирилске писмености у 
средњовековној Босни од 11. до 15. века. 
 
А-3/Варвари 
             * 
Варвари - барбари. Плутарх; варварин = негрконелатин (странац). Барбар 
долази од наше речи барабар, бити исти с неким, једнак у групи, у ширем 
тумачењу - саплеменик. Барабар идемо = Идемо заједно. 
 
А-4/Веверица 
              * 
Бјелка (у староруском тексту Нестора Кијевског). Веверица - долази од речи 
врвети, али и вртети се; врви-брбља и тресе гране верући се (веверући) по 
дрвећу. 
 
А-5/Полусрби (Рагуза - Дубровник) 
               *  
Од постанка, Рагуза или Дубровник, угњезден је између две класичне 
српске области - Травуније и низводног Захумља, односно Хума. Према 



сачуваним документима из града, беспредметна је расправа ког су порекла 
дубровачки Словени, јер су у град могли да доспеју само из залеђа,  које је 
српско. Појмање лепог поменутог изворног Хрвата огледа се у фолклору, 
где је врхунски домет  лицидерско срце, праћено повиком: ена пура, два 
пандура. Укмећени, гледали су Хрвати из Провинције у Србе Граничаре са 
страхом, а за мржњу се побринула католичка црква, доливајући уље кад год 
је то требало. То је онај елемент који је довео до дефинитивног 
уобличавања тзв. "КАСТРАТИВНОГ ТИПА" народа, како је то генијално 
поставио Јован Рашковић. Ти Хрвати су они који се вечито жале, стално су 
у нечему закинути, и, наравно, ударају мучки. 
 
А-6/Перун 
           * 
У Словенској митологији Спасоје Васиљев врло лепо објашњава Перуново 
место у Пантеону - свебонеју "старих Словена". Добро, кратко и јасно 
дешифрује: ..."Пер(у) што значи бијем, силно ударам, отуд прати што 
значи ударати...", али и он се колеба у основном значењу, наводећи 
могућност да реч долази од кише односно испирања неба. Перо, перје 
(удари по води) води ка речи - Перун = Ударач. 
Испердаши тија зид сас малтер! Ћу га испердашим (изударам, испуним - 
Југ Србије) 
 
А-7/Вино 
          * 
Вино је пошло у свет са Кавказа, преко Црног мора и источног Медитерана 
и његовог Трачког приморја. Vitis (lat.) - чокот (односно VINVM). Српско вин, 
долази од нашег вијан - онај кога вијају, прогоне, а истог је порекла као 
војник, која настаје од вој. 
 
А-8/Граница 
              * 
Битка на реци Граник*, прва је Александрова победа у Азији, на којој је он 
потукавши Даријеве сатрапе 334.г. старе ере, развалио "двери Азије", како 
још Граник назива Плутарх. Граник готово додирује извориште Скамандра с 
којом затвара Залеђе Хелеспонта (Дарданела), чинећи природну међу 
Дарданије и Тројаде према континенту. Граник је у Азији оно што је Рубикон 
у Италији, линија раздвајања два света. Грана је једна од ретких речи за 
коју су и заробљеници "германске мудрости" попут Скока и Симе 
Ћирковића, морали да признају  како је "прасловенска". Као таква 
прихваћена је и од Немаца у измењеној и прилагођеној форми која за 
границу звучи - гренце. 
Граник односно граница је леп доказ да је српство старије од словенства, 
јер ако није тако, шта раде Словени (чија је граница, неоспорно) на јужној 
обали Мраморног мора у IV веку старе ере, јер они су тада - по жрецима 
берлинско-бечке школе, били ко зна где, ако су уопште и постојали!?! 
 



А-9/Демократија 
                  * 
Демо-кратија = руљовлада. Нема дома, без дима, читај - без огњишта. А у 
истом том огњишту живи и појављује се у облику дима предачки дух, 
заштитник димон - демон. Османлије су разрезале порез раштрканим 
Србима и Власима - не по глави, него по диму - огњишту. Број огњишта = 
задруге братственика. Демократија - димна завеса која скрива полуге 
власти, нетранспарентна власт, магловлада или буквално, димо влада. 
 
А-10/Пед - десет 
                   * 
Десет = дво - пест или две пести, две песнице (пестница-шака). Највећи 
број такозваних турцизама представља деформисане остатке речничког 
блага разних народа, с којима су ти неки турци долазили у додир. 
Уосталом "турски" не би толико ухватило толико корена код балканских 
Срба да у својој структури није имао, и на свесном и на несвесном нивоу, 
препознатљив код, компатибилан првом и најстаријем нашем, језику. Пет 
долази од пед (педаљ), пед и пест приближавањем, збијањем шаке, 
прерастају у пет и десет. 
 
А-11/Драма 
             * 
Драма у основи је српско - ДРМ, дрмеж, дремка, дрмеж, дрмање и на крају - 
драма, дионизијски транс - мала смрт. 
 
А-12/Остракон 
                  * 
Остракон је дакле парче поломљеног ћупа - амфоре, а како је тај комад 
оштар по ивицама прелома отуда стиже и остракон, у ствари острак, 
оштрица. Острига је оштра по ивицама, остригати значи оштрим сећи. Грчки 
цреп је ту немоћан (вишак) Острог (на кршу оштром), Оштрељ. У Грка нема 
слова "ш", па је наше оштро постало њихов: - о стро! Што би мајка моја, 
покојна Драгица, рекла - Рашо, купи брашно бело, тип четристо, онај - о 
стро! 
 
А-13/Даса 
            * 
Dasa (даса) - лопов, грабљивац, демон, зао, у нашем свакодневном 
говору, због огромног непознавања језика (пусто незнање!) овај израз 
користи се да означи човека којег краси све супротно од наведених 
негативних особина. 
КЉУЧ НАСТАНКА НАЦИЈЕ И ЈЕЗИКА*13 
                                   * 
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Не једном су ме питали пријатељи - па добро, побогу брате, како то сви 
европски народи постадоше од Срба, и Грци и Латини и Немци? Много је, 
бре! 
Увек сам им одговаро исто, подсећајући их да се ту, практично пред нашим 
очима, и за наших живота, догађало нешто сасвим објашњиво и логично, 
а што би за пар стотина година могло да постане тајанствено и недокучиво. 
Ради се о постанку одређеног народа, јер заиста за само пола века уназад, 
од српског стабла отпадоше четири народа: Црногорци, Македонци, 
муслимани (алал вера) и Југословени... 
 
ПРОШИРЕНО СРПСТВО ПОГУБНО ЗА СРБЕ*14 
                        (Бојан Јовановић) 
 
„Оштрију критику нашег познатог писца и академика Драгослава 
Михаиловића појединих Цвијићевих и Вукових схватања ваља схватити у 
њеној суштини, која се огледа у реалној оцени трагичних последица 
погрешног одређења српског културног и националног идентитета. 
Грешка се састоји у издавању и представљању дела српског 
националног бића као његове целине. Узет са повишеним вредносним 
предзнаком тај део је представљао улог у заједништво и мит о 
југословенству, при чему је запостављен и крајње негативно одређен 
остатак српске културе, у централном делу Балканског полуострва. 
 
Спорно југословенство 
Иако је Цвијић указао како на негативне црте динарског, тако и на 
позитивне особине централнобалканског  психичког типа, неоспорно је да 
је динарски тип, коме је и сам Цвијић припадао, приказан у знатно 
повољнијем етнопсихолошком светлу. За разлику од идеализованог 
динарског психичког типа, у оквиру кога је и стваран мит о „цвету српства 
и расном југословенству", централнобалкански тип је крајње негативно 
одређен рајинском психологојом и моралном мимикријом. 
Несумњиву спорност Цвијићевих идеализованих представа о динарском 
типу увећавају и потоњи истраживачи који ће на хипотези о посебним 
расним одликама Динараца стварати и конструкцију о јединственом 
југословенском психичком типу. Југословенство се настојало утемељити и 
изградити на концепцији о проширеном српству, па је тако и видовданска 
етика, заснована на косовском култу, према Милошу  Ђурићу, сматрана 
битном карактеролошком одликом југословенске психе. Најдаље у овом 
настојању отишао је Владимир Дворниковић, који је својом волуминозном  
„Карактерологијом...", читавој концепцији нове нације дао димензију 
својеврсног научног мита. Не узимајући у обзир како етичке, тако и 
националне, културне, верске и цивилизацијске разлике које су спречавале 
амалгамисање у нову синкретичку југословенску нацију, Дворниковић је 

                                                 
14

 Бојан Јовановић, научни саветник Балканолошког института САНУ, „Вечерње новости" 
        од 25.фебруара 2003.године (интегрално) 



инспирисан Цвијићевим тумачењима, извршио карактеролошку интеграцију 
психичких одлика народа обједињених заједничком државом. 
Сматрајући да су стварањем нове државе створени услови за формирање 
јединствене нације, аутор „Карактерологије Југословена", сагледава њено 
духовно и културно заједништво као израз њеног јединственог расног, 
психичког и карактерног типа. Тиме је идеја југословенства добила свој 
највиши, али и, научно, најспорнији облик. 
 
Жртве мита 
Југословенство као проширено српство показало се погубним управо за 
Србе, који  су олаким одрицањем свог националног идентитета и 
прихватањем југословенства, постали највеће жртве тог научног а потом и 
идеолошког мита о новој нацији. 
Опседнутост југословенством указује, међутим на једну битну карактерну 
црту Срба склоних  како  да   фиктивном  и  идеалном    дају   често  
знатно  већи   значај   од животних реалија, тако и да у тежњи да остваре 
те идеале прекорачују границе сопствених могућности и неминовно 
доживљавају највеће животне поразе. Суочити се са тим поразима и 
њиховим узроцима, први је корак ка стварном изласку из националне 
агоније и дубоке духовне кризе. Зато је за преиспитивање управо 
погрешних идеја и идеала које смо доследно и глупо следили до садашњег 
поразног стања, потребна необична храброст, одлучност и поштење.  
 
Име пораза – Југославија 
Имајући, дакле, у виду велике, трагичне и катастрофалне последице 
поједностављеног тумачења целине српског националног бића, његов 
издвојени део на основу кога је грађена идеализована слика пријемчива за 
погубно југословенско заједништво, постаје утолико спорнији. Уместо 
реалног националног идентитета Срба грађен је лажни југословенски 
идентитет чији је историјски пораз и повод преиспитивању и 
превредновању управо оних ставова на којима је и темељен мит о 
Југославији, којом се данас могу назвати поразни исходи највећих српских 
победа у прошлом веку. 
Несумњиво је да се актуелним питањима националног идентитета, као 
својом обавезом и дужношћу, треба да бави и САНУ. Зрелост те активности 
подразумева и адекватан однос према будућности и визионарско отварање 
перспективе. Уколико те зрелости нема, онда и од академика не треба 
тражити и очекивати немогуће".   
Срби, закопајте ратне секире*15 

* 
Ових дана сам се сетио покојног Мата Бобана, председника ХДЗ-а и првог 
човека Херцег-Босне. Имао сам прилики да се, као председник општине 
Требиње и Српске аутономне области Херцеговине, први нађем за 
преговарачким столом у Грудама, са Бобаном. После су уследили 
састанци делегација Срба и Хрвата, неколико пута. Сви ти наши сусрети 
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били су у циљу заустављања рата и враћању  преговорима, али се рат 
разбуктао толико, да је то било ван утицаја наше моћи. Но, ја сам се ових 
дана присетио Бобана, читајући "Вечерње новости", а рећу ћу и зашто. 
Једном приликом је Бобан испричао страшну причу: 
"Како год да се заврши рат, ви Срби ћете бити губитници. Причао ми је 
Стипе Шувар да га је уочи смрти, позвао на разговор Јосип Броз. 
Саопштио му је да је одлучио да обави разговор са шест Хрвата, пре 
него што оде на онај свет, да им упути савете: - Стипе, свему дође крај, 
а ево дошао је и моме животу. Ја ћу брзо умрети, али на моме 
споменику неће бити петокраке. И њој је дошао крај, дошао је крај и 
комунизму. Ви Хрвати морате бити паметни, чим ја умрем, ви 
отворите прозоре и бацајте све што је црвено, од мајице до 
петокраке. Прихватиће вас Запад и пружити вам сваку помоћ, а тај 
комунизам, богати, оставите овим Србима. Они ће ратовати и бранити 
га педесет година после његовог пада". 
Видите колико је „Стари“ злобник био далековид. Читајући "Вечерње 
новости", видим како и данас ратују партизани и четници. Ово није 
измишљена прича, за столом је било више еминентних људи, од који је 
већина и данас жива. Ја нисам ни четник, ни партизан. Четници су ми 
ухапсили старијег брата и предали га Италијанима у злогласни затовор 
"Мамула" (острво код Херцег Новог), а сестру су ми стрељали партизани, 
бајаги као троцкисту. Моја покојна сестра је одрасла на селу, завршила 
четири разреда основне школе, удала се и имала троје деце. Тврдим да 
никада није ни чула да је постојао Лав Троцки. Зато ја нисам ни четник, ни 
партизан. Ја сам Србин из Херцеговине! Ми смо у овом "последњем", дај 
Боже и "најпоследњем" рату, све учинили да направимо национално 
помирење и у томе сасвим успели. 
Таман су се млади и млађи нараштаји помирили, а ви опет сејете мржњу. С 
киме мислите да живи ваша унучад? Ви бисте и унучад поделили на 
четнике и партизане. 
 
Тито и Јужни Словени у рату против Србије 1914 - 1918*16 
У овоме страшном рату најгори су били Словени из Аустрије - Хрват, 
Личанин, Словенац и Војвођани. Ружна и цинична Монархија затровала је 
добре нагоне Словена. Хрвати и остали, пуцали су на свој Исток, а Личанин, 
који у Аустрији може бити само пандур или подерани исељеник, бранио је 
свога госу...  
Уместо да на аустријску обаву рата Србији одговоре крвавим 
незадовољством, аустријски Словени пошли су на Србију с ропском 
мржњом.... 
С каквом су мржњом јуришали Јужни Словени у аустро-угрској војсци, 
изузев Срба, на положаје српске војске, како су кидисали на српске 
војнике, по правилу никад им не дајући "пардона", видело се то свуда, на 
свим местима на којима су вођене борбе 1914. године. Само кад би 
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били сасвим разбијени, и кад би им преостало још једино да изаберу 
смрт или да се предају, они су дизали руке увис...   Такав је случај  био 
пред  Београдом, у децембру  1914. године, у оним жестоким борбама на 
Торлаку, где је свој гроб нашао навећи део 79. Јелачићевог пука аустро-
угарске војске. У овом пуку, састављеном навећим делом од Хрвата, а који 
је био остављен да штити одступницу главнини аустро-угарске војске која је 
напуштала Београд, било је нарочито много Личана. Засипани 
артиљеријском ватром са српске стране без престанка, они су решили да се 
предају тек кад их је на ногама остало још само неколико стотина... 
Разочарење у Србији у Јужне Словене постало је потпуно кад се 
сазнало за злочине које су они, заједно са мађарским и аустријским 
војницима, починили у Мачви над цивилним становништвом. Упадајући 
у села попут војника Џингис-кана, истеривали су из кућа читаве породице, 
не обазирући се на узраст и здравствено стање, да би их затим везане 
конопцима, које су носили са собом, гонили испред себе кад су наступали 
према положајима српске војске. Тако су поступили, између осталог, у селу 
Лешници, где су, претходно, убили више сељака, сељанки и деце... 
Према извештају учитеља Велимира Јонеића, међу становницима 
Лешнице, који су употребљени као живи заштитни зид, налазило се више 
жена са децом, која још нису била проходала. 
Перо Блашковић, командант батаљона у Трећој босанско-херцеговачкој 
регименти у лето 1914. године, изнео је у својим успоменама да су његови 
војници, и уопште сви припадници његове регименте, у рату против Србије 
показали да спадају међу најбоље војнике на свету. 
Већину у Блашковићевом батаљону, па и регименти, чинили су муслимани 
и Хрвати, први углавном из Тузланског округа. 
Пун хвале за храброст својих бораца, Блашковић није могао да прећути 
да су и они, као и војници других аустро-угарских јединица, починили у 
Мачви, посебно у Шапцу, многа зла. Делом што су то сами хтели, а делом 
што им је то било заповеђено... Шабац је, наиме, био први град у који су 
уше аустроугарске групе истовремено први град у којем је пљачка била 
наређена. Улазећи у Шабац са својом јединицом, у зору 18. августа 1914. 
године, Блашковић се суочио са језивом сликом..."Свугдје смо наишли на 
каотичан неред. Тако пијано стање војске у једном освојеном граду нисам 
могао ни замислити. Док смо марширали улицама прилазили су војницима и 
официрима пијани санитеци и трењаки па су им нудили вина, женских 
ципела, рубља и шешира, дејчјих играчака, крзна и тепиха, све то 
опљачкано по домовима одбјеглог становнишва..." 
Наводећи примере "јуначког држања" Хрвата и муслимана из своје јединице 
при нападима на положаје српске војске, Блашковић је поменуо и Гвида 
Стипетића, активног поручника, који је са исуканом сабљом повео своју чету 
на јуриш на једној висоравни између Горње Врањске и Церовца. Кад је он 
пао, освета Босанаца над Србима била је - "врло тешка..." 
Као главни доказ за велику борбеност Хрвата и муслимана у сукобима 
са српском војском, Блашковић је навео податак да је од око 80 официра и 



3 хиљаде војника његове регименте - половина официра и око 1200 
војника остала на бојном пољу у Мачви... 
Међу трупама аустро-угарске војске које су се с нарочито великом 
жестином устремљавале на српске војнике налазила се и 42. 
домобранска дивизија из Загреба. При другом преласку преко Дрине, 2. 
септембра 1914. године, она је пуна три   дана   као   фанатизована     
налетала   на   ровове  српске   војске   на    Ади   
Курјачици, настојећи да се пребаци на десну обалу Дрине и да, дејством 
долине Јадра, потпомогне акције трупа јужно од Лознице и северно од 
Лешнице. Она је нанела велике губите јединицама Дринске дивизије II 
позива, које су јој се овде супротставиле. На српској страни пало је 9 
официра, 6 подофицира и 550 војника... 
У саставу ове аустро-угарске дивизије, јуришао је на српске положаје и 
ЈОСИП БРОЗ, касније назван ТИТО, у то време припадник 10. чете 25. 
пуковније. Шта је тада све доживео и преживео, он о томе није никад 
хтео да говори, ништа није казао чак ни свом биографу Владимиру 
Дедијеру. "Чињеница је", изјавиће Дедијер после његове смрти, "да је Тито 
избегавао да ми говори на питања о свом учешћу у Првом светском 
рату. Он помиње како је био у 25. домобранској пуковнији и онда 
прескаче првих шест месеци рата и говори о Петроварадину..." 
Дедијер, иначе, износи (у Новим прилозима за биографију Јосипа Броза 
Тита, у другој књизи), да је имао у рукама три Титова аутобиографска 
текста - из 1935, 1945. и 1952. године, и да само у једном од њих, у оним 
из 1935., Тито говори о учешћу у рату против Србије, од августа до 
децембра 1914. године. Кад је хтео, на основу првог аутобиографског 
текста из 1935. гоидне, да пише о Титовом учешћу у операцијама на 
српском фронту, добио је, наводно, директиву од Милована Ђиласа да 
то не чини. 
Као и Тито, у 42. домобранској дивизији ("Вражјој дивизији", како је још 
називана), у 25. пуку, против Срба борио се и Влатко Мачек, вођ 
Хрватске сељачке странке. 
За разлику од Тита, Мачек је у својој аутобиографији, објављеној у Њу 
Јорку, описао у којим је све биткама учествовао са својим пуком у 
Србији. Поменуо је да је учествовао (а то значи и Тито)  и у крвавим 
окршајима код села Попинци и Пећинци са српском војском која је 
била прешла Саву, а затим у бројним борбама на Колубари. 
У Мачековом и Титовом 25. домобранском пуку, командант 
"докнадног" батаљона био је Славко Штанцер, који ће 1941. године 
постати први човек у војсци усташке, односно хрватско-муслиманске 
државе. Био је "разглашен као највећи јунак 42. домобранске вражје 
дивизије", каже Ј. Хорват. Јуришајући испред својих војника, он је већ 
у првој недељи рата у Србији изгубио десну руку. 
Припадници "докнадног" батаљона били су углавном добровољци. Међу 
њима, како се тврди с много уверљивости, налазио се и познати првак 
Хрватко-српске коалиције и крупна политичка фигура у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца - Србин Светозар Прибићевић. 



Од разбојишта, на којима је навише пало Хрвата и муслимана на једној, 
и Срба из Србије на другој страни, међу најпознатије спада МАЧКОВ 
КАМЕН. У септембру 1914. године, овде су српски војници "падали као 
снопље пред непријатељском снагом", сведочи пуковник Милан Ј. 
Радојевић. Преполовљене су две српске дивизије - Дунавска дивизија I 
позива и Дунавска дивизија II позива... 
Најкрвавија битка чини се да је ипак вођена на ГУЧЕВУ. Против српске 
војске ту  су дејстовале јединице 13. загребачког корпуса. Бајонети су у 
много случајева   овде   одлучивали   све...    
Истина   је  да  су  Хрвати  у  аустро-угарским униформама на Гучеву 
задали Србима много јада, али је такође истина да су и они сами били овде 
у маси покошени најбриткијом косом смрти... На српској страни 
НАЈНЕУСТРАШИВИЈИ  су  били  припадници  ЧЕТНИЧКОГ одреда  
ВОЈИНА ТАНКОСИЋА, једног од извршилаца династичког преврата од 
1903. године и истакнутог припадника "Црне руке". Али они су највише и 
страдали... Од 700 његових бораца (Руднички одред) само је 50 њих 
преживело борбе на Гучеву и борбе на другим местима вођене потом. 
Загребачки 13. корпус био је у операцијама на Колубари ударна 
песница аустро-угарске војске. Јединице овог корпуса (36. и 42. 
пешадијска дивизија) нарочито су се истакле у борбама против 
Моравске дивизије I позива, на десној обали Љига, у периоду од 18. до 
25. новембра 1914. године. Рачуна се да је од куршума и бајонета 
припадника Загребачког корпуса убијено 4.200 бораца Моравске 
дивизије... Међу погинулима налазио се и вођа српских социјалиста, 
Димитрије Туцовић, који је, како се види из његовог дневника, наслућивао 
да ће пасти "од руке брата с друге стране". 
Када је српска војска. 3. децембра 1914. започела противофанзиву 
(Прва армија под командом Живојина Мишића, потоњег војводе) и већ у 
првом налету разбила 16. аустроугарски корпус (претежно састављен од 
Херцеговаца и Далматинаца), Загребачки 13. корпус је опет био онај који 
се српској војсци и нажешће и најуспешније супротставио, а нарочито 
42. пешадијска дивизија. Тек кад је Моравској дивизији пошло за 
руком, после многих јуриша на бајонет, да сломи отпор 36. пешадијске 
дивизије, почела се 42. дивизија, немајући другог излаза, повлачити са 
мостобрана Чавка - Вражје брдо... 
Живко Продановић, лекар, резервни санитетски поручник, који се по 
мобилизацијском распореду нашао као Србин у Загребачком корпусу (у 26. 
пучко-усташкој пуковнији из Горњег Карловца), оставио је 
сведочанство трајне вредности о одушевљењу хрватског грађанства 
при испраћају пука у рат против Србије. А затим и о томе како се пук 
тукао у рату против Србије и какву је пустош и какав јад остављао за собом. 
"Цео Карловац је био у заносу од весеља и од среће", стоји у 
Продановићевом тексту. "Сад ће једном Влахе да истребе. Што Хрвати 
нису могли напред, томе су само Срби криви били. Зато доле са 
Србијом, клицало се на све стране". 



По речима Продановића, "већег одушевљења за рат не беше зацело ни 
у Пешти, ни у Берлину. Нека потајна сила све је слојеве Хрвата 
дражила и најумеренијим скоро мозак заврнула. Хтело се по сваку 
цену крви и то најрођеније". 
Официри пуковније отворено су говорили, да је рат са Србима добро 
дошао. "Јер откако је Хрвата није било згоднијега тренутка за нашу 
ствар. Велика Хрватска може само на рушевинама Србије да се 
уздигне, јер велика Србија и велика Хрватска не могу никад једна 
поред друге постојати. Или једне или друге мора нестати". 
Опште одушевљење за рат са Србијом појачавали су у Карловцу војна 
музика и на брзину састављени војнички хорови, који су као навијени 
понављали: "Тралала, тралала, Србија пропала..." 
Тако како је било у Карловцу, тако је било и у другим градовима Хрватске. 
Загреб је при том предњачио у свом одушевљењу за рат против Србије. 
Град је, како каже Јосип Хорват, "у коловозу 1914. добио нов ритам, који 
удараше топот чета у штукасто-сивим одорама и сасвим неочекивана 
песма: 
 
   "Ој, хрватски храбри сине, 
   Превези ме преко Дрине! 
   Освећена крв још није 
   Фердинанда и Софије... 
 
И никоме видљиво није била та пјесма зазорна... Становништво Загреба 
без разлике сталежа, које је некоћ одушевљено пљескало бунтовничким 
песмама омладине, сад је исто тако одушевљено пљескало војсци на 
поласку на бојиште. Дапаче из кругова, који нису били франковачки, чуле су 
се оштре ријечи против Србије, јер да је она скривила рат..." 
Исидор (Исо) Кршњави, хрватски политичар и професор Свеучилишта у 
Загребу, овако је пак, у бечком листу "Естеррајхише Рундшау", у броју од 
21. октобра 1914. године описао одушевљење Загрепчана за рат против 
Србије: 
"Одједном се појавише хиљаде на улицама, чују се гласни повици: Живио 
наш краљ Франц Јосиф. Доле са Србијом! Освета!" 
Податке о ратовању Хрвата и муслимана у Србији целовито је прикупио 
Славко Павичић, хрватски војни историчар (у књизи "Хрватска војна и ратна 
повјест и први свјетски рат", која је објављена у Загребу 1943. године), 
иначе учесник у свим борбама у Србији 1914.г., поред осталог и на Гучеву. 
До краја Првог светског рата у Хрватској и БиХ, мобилисано је најмање 
500.000 војника.  
"Најхрватскија" војна јединица био је 13. загребачки корпус, а 
најелитнија формација била је 42. домобранска дивизија названа 
"вражјом". 
Дивизија којој је припадао Славко Штанцер, а затим Влатко Мачек и 
Јосип Броз Тито, а чији је командант једно време био Стјепан Саркотић, 
похваљена је више пута за своје подвиге у Србији. Интересантан је детаљ 



из војних архива који потврђује да је Драгољуб Михаиловић, у својству 
српског капетана, најмање једном односно два пута заробљавао Јосипа 
Броза alias Jozefa  Ambroza fon Augsburga, оба пута га је с групом 
заробљеника кобајаги југословенске оријентације, пуштао на слободу... 
Када се Србија, пак, у јесен 1915. нашла на удару не само Аусто-Угарске, 
него и Немачке и Бугарске, "Хрватски народни дневник" (у броју од 12. 
октобра) објавио је чланак по називом - Казна за гријех. Уз истицање, да је 
"Србија на свршетку", ту је речено и то, да је "и сам Бог на њу заборавио и 
препустио ју црној судбини, јер сва њезинма дела била су у протимби са 
законом и поретком божјим". 
У Словенији главни сејачи мржње према Србији били су: Словенска људска 
странка, као највећа политичка партија, штампа, Католичка црква на челу са 
љубљанским бискупом, "кнезошкофом" др Антуном Бонавентуром 
Јегличем. Иван Тавчар, председник општине у Љубљани и првак 
Словеначке либаралне странке је, са балкона градске куће, уверавао 
словеначке војнике да одлазе "у борбу за словеначки народ".  СРБЕ НА 
ВРБЕ! Узвикивао је Иван Тавчар, прихватајући хрватски поклич. 
У Првом светском рату 1914.-1918. Србија је, што војника а што цивила 
изгубила 1.247.435 (милиондвестотинечетрдесетседамхиљадачетири-
стотинетридесетпет) људи - 28 одсто од целокупног броја становништва 
1914. године, кад је рат почео. Ратне сирочади и инвалида, преко милион 
душа, у опустошеној Србији. 
Мачва, којом је клала, жарила и палила 42. ("Вражја") дивизија имала је (у 
односу на попис из 1910. године) јула 1916. г., за 76.706 мање 
становника!?!?` 
Монструозност и систематичност у организованом вршењу злочина према 
Србима која је карактерисала аустроугарске трупе у Посавини - Шапцу, 
Прњавору и другде, може се поредити једино с крволочношћу Бугара у 
Јужној Србији - Пустој Реци, Јабланици, Судулици, Нишу и на Косову и 
Метохији.  Заједничка  им  беше заповест: 
"РЕЧ СРБИН НЕ СМЕ НИКО ДА ИЗУСТИ..."   
                                          
Где су савезници*17 
Не знам шта пише у Кумановском споразуму, нити у Резолуцији 1244, али 
оно што се догодило после повлачења наше војске и полиције описао бих 
овако: Ми (читај КFOR) створићемо атмосферу у којој ће се Срби  осећати 
беспомоћно и незаштићено (пример 17. март 2004. г.) и омогућићемо нашим 
савезницима Албанцима куповину српске имовине јер се Срби плаше за 
своје животе. За католички ("демократски") свет ова куповина српске 
имовине је у потпуној легалности у, за нас Србе, ненормалним условима. 
Док смо имали ко да нас штити ми нисмо ни помишљали на продају, а сада 
се наша имовина купује прљавим новцем - од дроге. 
И све се то догађа у присуству КFOR-а, који се свачим бавио на Космету, 
само заштитом Срба и других неалбанаца није. Па, ми нисмо слепи, видимо 
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коме је све помогнуто у распаду Југославије. Помогнути су они народи од 
Словенаца до Албанаца који су били сарадници фашиста, а ми Срби 
изгледа плаћамо сада ту несарадњу и борбу против  фашизма. И сада 
нам кроје капу и судбину наши традиционални непријатељи, почев од 
Немаца, Аустријанаца и других. 
Питам наше политичаре: Да ли можемо да се одбранимо од тог новог 
фашизма (сада у другом паковању)? Да ли ми Срби треба на сваких 50 
година да гинемо јер по аустријским тајним архивама Србија не смеју 
да пређу границу по броју становника? И немојте ви у Београду да јурите 
да испуњавате све обавезе и према Хагу и према Европи. Нека они почну 
нешто да испуњавају према српском народу. И где су сада ти тзв. наши 
савезници у ратовима против фашизма, или нам изгледа, никад и нису били 
прави пријатељи. 
Ко стоји иза Сарајевског атентата?*18 
У последње време је више пута писано о потреби провере и измене 
представљања неких догађаја из наше историје. Овде бих хтела да 
изнесем другачији приказ повода за Сарајевски атентат. 
Преводећи књигу о политичкој активности последње руске царице, наишла 
сам на податак да је "Србину који је убио аустријског 
престолонаследника у Сарајеву плаћено новцем шпијунске службе 
Потсдама". 
Књига коју је издао члан   е н г л е с к е   контраобавештајне службе за 
време Првог светског рата, а написала царичина дружбеница из 
најранијег детињства, а потом и њена дворска дама, делује врло 
убедљиво, обилује местима, датумима, именима, телеграмима 
учесника разних догађаја, па се може узети и као историјски документ, 
те се и наведени податак може сматрати тачним. 
Атентатор је брзо ухваћен, што наводи на чињеницу да је био познат, а 
велика је могућност да је планирано да атентат, који би био приказан као 
дело српског патриоте, послужи за уцену Србије и почетак рата, са надом 
да ће цар Виљем као победник остварити своју неизмерну жељу да 
НЕМАЧКА завлада добрим делом света, а истовремено се ослободи и 
ривалства аустријске круне. 
Собзиром да му је пиштољ којим је извршио атентат, наводно уручио 
сарадник - обавештајац Драгутина Димитријевића-Аписа у кафани "Златна 
моруна" на Зеленом венцу, у Београду, то указује на могућност да је и 
Војно-обавештајна служба – не и Влада Србије, имала некакве везе с 
таквом позадином Видовданског атентата 1914. године. 
 
КАНОН ЛЕКЕ ДУКАЂИНИЈА КАО НАЧИН "ЛИЧЕЊА" НА КОСОВУ И 
МЕТОХИЈИ*19 
 
На крају двадесетог века најмоћније оружје у рату косовских Албанаца 
против Србије, нису били ни НАТО авиони, ни разни богати лобији већ 
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само две странице њиховог средњовековног законика. За разлику од 
енглеског превода где је албански израз "леција" преведен  као "забрана", 
хрватско-српски преводилац је са правом одабрао израз који неалбанском 
читаоцу сугерише јединственост, свеобухватности и тежину ове "забране". 
Читајући текстове објављене о Албанцима и косовском проблему 
последњих година, приметићете да домаћи аутори изузетно ретко помињу 
"Канон Леке Дукађинија". Народна библиотека Србије у својим каталозима 
не поседује податак да је икада објављен српски превод ове књиге. У 
београдским библиотекама наћи ћете једино хрватски превод Халита 
Трнавција који је 1986. године објавила загребачка "Стварност". 
Албанце није могуће разумети без познавања њиховог јединственог 
Канона. Ако желимо да докучимо албанску борбу против Срба, морамо 
на тренутак да заборавимо на исламски фундаментализам и тероризам 
и фокусирати се на овај, канон. То не значи да на Косову и југу Србије 
нема фундаментализма и тероризма, већ да ОВА ДВА ЗЛА МАСКИРАЈУ 
КОРЕН ПРОБЛЕМА са којим ће се Србија  суочавати и у наредним 
годинама. 
Најпотпунију верзију овог неписаног средњовековног канона у коме се 
препознају утицаји Душановог Законика и византијског права, скупио је 
један фрањевачки монах крајем осамнаестог века. Може се рећи да овај 
канон представља једини истински "Куран" (или "Библију") Албанаца. 
Албанци, када желе да истакну да је нешто праведно, кажу "тако је 
остало од Леке". Упутства и обавезе које сугерише ова књига, они 
колоквијално називају "правим путем" и "судом добрих људи". 
У Канону је садржан и опис кључног и најефикаснијег дела стратегије 
албанског сепаратизма.    На  крају   вадесетог  века   најмоћније  оружје  
у   рату   косовских  Албанаца против  Србије, нису били ни НАТО 
авиони ни разни богати лобији, већ само две странице њиховог 
средњовековног законика. Вероватно негде половином прошлог века 
Албанци су на косовске Србе применили казну описану у хрватском 
преводу Канона као "ЛИЧЕЊЕ". За разлику од енглеског превода  ("The 
Code of Leke Dukagini", Gjonlekaj Publishing Comapapny, New York, 1989) где 
је албански израз "лекција" из 156. члана Канона, преведен као "забрана" 
("The Ban"), Трнавци је са правом одабрао израз који неалбанском читаоцу 
сугерише јединственост, свеобухватности и тежину ове "забране". 
Албанци су, вековима, "личили" најгоре међу собом. Осуђени на ову 
"забрану" ГУБЕ СВА ПРАВА. Са њима се не сме трговати, нити им се 
сме било шта давати или узимати. Албанско одбијање да покажу 
солидарност чак и када  су косовски Срби постали сасвим беспомоћне 
жртве после НАТО инвазије, последица је чињенице да Албанац који 
буде "узимао или давао личенима, остаје личен и подлеже истим 
казнама као личени". Личење представља казну за најтежа "кривична 
дела" и не примењује се само на "кривца", већ и на све његове 
укућане. "Кућу кривца спаљују, разарају је са биљкама и земљом... а 
укућане му прогањају из места. Тако су сви косовски Срби, укључујући  
децу и старце, постали легитимна мета. 



Један Србин, Саудијац, Јеврејин и Американац суочиће се са истим 
проблемом у покушају да разумеју на Канону засноване поступке и етику 
једног Албанца. Овај морални кодекс нема ничег заједничког са "јудео-
хришћанском" традицијом која је обликовала светоназор Јевреја, 
муслимана и хришћана. Тако ће и сваки муслиман из арапског света имати 
исти проблем да схвати косовске Албанце, као и један Србин! 
Чини се да је многим "урбаним" Србима још теже да разумеју Албанце него 
исламским фундаменталиситима, дубоко разочараним чињеницом да су 
најбројнији (и "најбелопутији") европски муслимани, јако лоши верници. 
Овај стари народ најбоље се може описати терминима који ће једном 
либералном београдском читаоцу, звучати невероватно, па и 
"милошевићевски". Неразумевању корена косовског проблема у 
многим прозападним круговима у Београду, доприноси и чињеница да 
косовски Срби користе врло ружене и увредљиве речи, и неретко 
Албанце називају "дивљим племеном". Оваква реторика косовских 
Срба, обично употпуњена изразима који јасно изражавају 
дехуманизацију Албанаца, директан је одговор на нехуману и 
перверзну логику "личења" (линчовања Срба). 
Албанци су злодела против косовских Срба најчешће чинили са 
искреним убеђењем да чине високоморално дело и личење никада нису 
применили у остатку Србије. (Такозвану "Прешевску долину" они сматрају 
делом Косова). ЛИЧЕЊЕ ОМОГУЋАВА И СКОРО САВРШЕНУ 
МИМИКРИЈУ. И НАСИЉЕ КОЈЕ СУ САМИ ИНИЦИРАЛИ, 
ПРЕДСТАВЉАЛИ СУ КАО ОДГОВОР НА СРПСКЕ ЗЛОЧИНЕ. ЛИЧЕЊЕМ 
ЈЕ КОСОВСКИМ СРБИМА ОДУЗЕТО "СВАКО ПРАВО, ПОШТОВАЊЕ И 
ЧАСТ. "Тако и лаж изговорена западним новинарима о наводном 
српском злочину, или о злочину почињеном над косовским Србима и 
припадницима снага безбедности, није представљала неморалан чин. 
Један од разулога зашто косовски Срби своје страдање нису успели 
да објасне западним посматрачима је и у томе што логика личења 
звучи невероватно у данашњем контексту и што је остала сасвим 
нетранспарентна за посматрача са стране. 
Други разлог зашто је прича о на личењу заснованим и пажљиво 
дозираним албанским злоделима звучала лажно, јесте чињеница да је 
о њима годинама говорио Милошевић. Али он и његови трабанти су 
ретко када били тако близу истини као када су тврдили да високи 
природни прираштај представља вид борбе Албанаца за независност 
и да је етничко чишћење Срба прави циљ албанске борбе. Суочавати 
се са непријатељем који се овако бори и остати хладне главе и "чистих 
руку", није било лако. Америка се чак ни у Ираку данас не суочава са 
овако перверзном статегијом. Макар ово неко и разумео као изговор за 
злочине почињене над Албанцима, ипак је илустрација какав је 
непријатељ са којим се Срби суочавају на Косову и југу Србије". 
 



 
АЛАХ НИЈЕ ОБДАРЕН ЗА ЛОГИКУ*20 

"Коран садржи сто двадесет и четири суре које се све, осим девете, 
отварају понављањем првог ајета прве суре (I, 1), почетном реченицом 
књиге: "У име Бога: оног ко чини милосрђе, Милостивога". Примљено на 
знање. Традиција даје деведесет девет имена Богу, стото се открива тек у 
будућем животу. Међу њима су варијације на тему и милосрђа: 
Многоопраштајући -  Ал-Гаффар; Праведни, Правични, Истанчано 
добронамерни, Добри -Ал Латиф; Стрпљиви, Доброћудни -Ал Халим; Веома 
умиљат, Доброчинитељ -Ал Барр; Опраштајући - Ал` Афувв; Дарежљиви - 
Зул-Џалали. 
Проверимо у Литреу: милосрђе се дефинише "милост, опроштај онима који 
би могли бити кажњени". Или пак, кад је реч нарочито о религији: "доброта 
којом Бог указује милост људима и грешницима". Како се, према томе, моће 
правдати да међу његовим осталим именима буду и: онај ко унижава - Ал-
Мухилл; онај ко шаље у смрт - Ал-Мумит; осветник - Ал Мунтаким; онај који 
може наудити особама које га вређају - Ал-Дарр? Чудан начин примене 
милосрђа понижавањем, убијањем, осветом, наношењем штете! А то на 
десетине сура доказује низом страница... 
Алах се непрестано појављује у Корану као немилосрдни ратник. Свакако, 
он може бити великодушан, то спада у његова права. Али када? Где? С 
ким? Убија се мачем, унижава јармом, мучи, пали, пљачка и коље 
много више него што се негује љубав према ближњем. И то у 
знаменитим делима Пророка исто колико у тексту свете књиге. 
Муслиманска теорија и исламска пракса не блистају милосрђем! 
Јер сам Мухамед се не одликује витешким врлинама, његова биографија 
сведочи: Мухамед из Медине примењује упад за време племенских 
ратовања, себи прибавља ратне заробљенице, дели плен, шаље своје 
пријатеље у прве редове ради ратних пљачки затим, окрзнут каменом, 
присуствује расулу својих пријатеља прикривен у рову, овлашћује оне који 
су му блиски да одстране овог или оног незгодног противника, у борби 
одлучно масакрира Јевреје и томе слично. Алах је велики, свакако, 
Мухамед његов Пророк, такође, али немојмо одвише разматрати особине 
посланика, јер би Бог од тога могао имати штете... 
Великодушан, дакле. Попис супротног: Алах је сјајан у стратегији, ратној 
тактици или кажњавању - у убијању, између осталог - (VIII, 30); он сјајно 
користи лукавства (III, 54), међутим та врлина циника изгледа више порок 
него нешто друго; радо прибегава насиљу и одлучује о смрти (III, 156); 
спрема грозне одмазде за невернике (IV, 102); он је Господар освете (V, 95 
и III, 4); уништава невернике (III, 141); толико примењује ту узвишену 
врлину да не подноси чак ни уверење другачије до његове жеље: кажњава, 
дакле, оне који имају погрешну представу о њему (XLVIII). Поздрављамо те, 
великодушности... 
Коран, дакле, на многим местима противречи сваком инвокативном 
отварању суре, у којима је Бог приказан као Милостив. Тако исто се у 
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детаљима налази грађа која указује на противречности: позивање на 
убијање неверника (VIII, 39) и политеиста (IX, 5), али похвала у следећем 
ајету оном ко им пружи уточиште (IX, 6); задатак да се жестоко боре против 
неверника (VIII, 39), али величање праштања (VIII, 199), заборављања (V, 
13) и мира (XLVX); правдање покоља (IV, 56, IV, 91, II, 191-194), али често 
коришћење једне суре - која често правда ислам због његовог реаговања на 
кланицу - она каже: убити човека који није починио насиље на земљи, то 
значи побити све људе, исто тако спасти једног, значи спасти све (V, 32)". 
 

ЗАКОН О ГЕНОЦИДУ ПОДЕЛИО ФРАНЦУСКУ 
Док целокупна турска јавност средином 2007. године гневно реагује на вест 
да је нацрт Закона о геноциду над Јерменима изгласан у народној 
скупштини Француске, Париз је подељен. Влада Жака Ширака као и водећи 
дневници "Фигаро" и "Монд" против су овог закона којим се проглашава 
кривичним делом негирање геноцида над Јерменима у Турској за 
време Првог светског рата (убијено 1.500.000 Јермена). 
Француска има највећу јеменску заједницу у Европи која броји око 500.000 
људи. Познати шансоњер Шарл Азнавур, бивши премијер Едуард 
Баладир, као и извршни директор "Алкатела" Серж Чурук, такође су 
јерменског порекла. Овај први се огласио у јавности, називајући нацрт 
закона за геноцид над Јерменима "честитим поступком од стране 
Француза". 
Да ли је случајно, питају неки коментатори, што се гласање у доњем дому 
француског парламента подударило са објављивањем добитника 
Нобелове награде за књижевност Орхана Памука, који је први упозоравао 
да земља мора да се суочи са злочинима из своје прошлости - геноцидом 
над Јерменима и касније над Курдима. 
Порука Шарла Азнавура 
"Ово је чист поступак Француске", пренео је "Паризијен" речи Шарла 
Азнавура, чији су родитељи Миша и Анар Азнавуријан стигли у Француску 
1915. године, "бежећи од геноцида у коме је турска војска морила глађу и 
заклала преко милион Јермена". 
"Очекујем од посланика да слушају своје срце кад гласају. поносан сам што 
сам грађанин Француске која је ствари назвала правим именом. Када на 
једној страни умре милион и по људи, а другој нико, тада се то не може 
назвати ратом. То се може назвати само геноцидом", рекао је Шарл 
Азнавур на дан гласања у Народној скупштини. 

 
ЕВРОПА И ИСЛАМ - ТОЛЕРИСАЊЕ НЕТОЛЕРАНЦИЈЕ*21 

После папе, радикални исламисти усмерили гнев 
на француског професора којем прете убиством 

Прво Ружди, па Хирси Али, па папа - ко је следећи? Питање постављено 
недавно у електронском издању немачко "Шпигла", добило је брз одговор, 
јер је за само два дана обелодањена нова мета гневних исламиста, овог 
пута у Француској. После текста "Суочен са исламистичким претњама, шта 
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да ради слободан свет", објављеног у "Фигароу", његовом аутору, 
професору филозофије Роберу Редекару, почеле су да стижу претње 
смрћу од радикалних исламиста. 
"Никада више нећете бити сигурни, милијарда и 300 милиона муслимана 
спремни су да вас убију", стајало је у једној од порука коју је добио 
гимназијски професор из Тулуза, после тога принуђен да свака два дана 
мења место боравка. 
Расправу у европским медијима додатно је потпирио не само недавни 
"папин случај" и случај професора Редекара, већ и књига "Убиство у 
Амстердаму", социолога и професора Јана Буруме, у којој он анализира 
толеранцију холандског друштва на примеру редитеља и критичара 
ислама Теа Ван Гога, којег је новембра 2004. године убио Мароканац 
Мохамед Бојери. Бурума признаје да је у Холандији толеранција стигла до 
апсурдних граница. "Новинским репортерима није дозвољено чак ни да 
поомену учешће етничких група у криминалу", каже Бурума и главну 
кривицу за такво стање сваљује на штампу и телевизијске станице, 
предвођене "прогресивним коментаторима и новинарима". 
У земљи у којој је конзумирање лаких дрога легализовано и где дух бунта 
против ауторитета и даље одјекује у уметности, медијима и политици, Ван 
Гогово убиство је, констатује аутор, "круна ироније" његовог живота. 
Ван Гог је више него ико упозоравао на опасност од насиља проузрокованог 
из верске страсти, а понашао се као да то насиље не може да се односи на 
њега, као да оно не моће да провали на амстердамску сцену на којој је он 
царовао са својом бескомпромисаном критиком и иронијом. 
Чини се, међутим, да је убиством Теа ван Гога нестала стара Холандија, 
бастион слободе, где су још у 17., 18. и 19. веку штампани радови 
Волтера, Молијера, Игоа и Свифта, који су били забрањени у њиховим 
земљама. 
У Француској, у којој живи око пет милиона муслимана, Робер Редекер 
је под полицијском заштитом, као и његова породица. Аутор неколико 
књига и члан редакције чувене ревије "Тан модерн", чији су оснивачи Симон 
де Бовоар и Жан-Пол Сартр, каже да су за сада исламисти извојевали малу 
победу, јер он на територији своје земље мора да се крије од њих због 
другачијег мишљења. 
 
Тако је писао Редекер 
"Реакције на речи папе Бенедикта XVI  о исламу и насиљу део су 
смишљеног настојања ислама да угуши слободу мишљења и израшжавања, 
две највеће вредности запада које не постоје ни у једној муслиманској 
земљи. Ислам покушава  да наметне своја правила Европи: специјалне 
"само за жене" часове у базенима, забрану карикатура на рачун своје вере, 
борбу за ношење велова у школама и оптужбе слободног духа за 
исламофобију... Слично сада мртвом комунизму, ислам данас представља 
себе као алтернативу западу. Јуче је тај глас долазио из Москве, данас 
долази из Меке... И католичкој цркви се може много тога приговорити. Њена 
историја је пуна мрачних страница... Али разлика између хришћанства и 



ислама је јасна: увек је могуће окренути се вредностима јеванђеља и Исусу. 
Исус није насилник. Повратак њему је стратегија против црквених 
институција. Супротно томе, повратак Мухамеду доноси само мржњу и 
насиље". 
 

Ислам као опасност у филму Италијана Ренца Маринелија 
УНИШТЕЊЕ УМЕСТО БОГА И ЉУБАВИ*22 

ДОСТА је са европском благошћу, умереношћу и толеранцијом!Идеју о 
мултикултурном друштву и начин на који оберучке дочекујемо придошлице, 
представници исламске вере доживљавају као нашу слабост и користе је. 
Савест ми је мирна. Нисам напао муслимане, већ сам покушао да их 
разумем. А ако неки од фанатика усуди да ми приђе, нека зна да сам - 
наоружан. Италијански редитељ Ренцо Мартинели је овако отворио 
конференцију за новинаре на којој је представио свој нови филм "Трговац 
драгим камењем", са Харвијем Кајтелом и Џејн Марч у главним улогама. 
Дело је заправо прича о Италијану који се приклонио исламској вери (Харви 
Кајтел) и постао члан ћелије Ал Каиде. Он заводи једну жену (Џејн Марч) у 
жељи да је искористи као "курира" за пренос радиоактивне бомбе која би 
требало да експлодира на трајекту. Намере терориста успева да докучи 
само муж несрећне жене, који је остао без обе ноге у нападу на америчку 
амбасаду у Најробију. И протагонисту, иначе, трговца драгим камењем, 
полако почињу да раздиру сумње јер схвата да је заљубљен у своју 
љубавницу, у ону коју шаље у смрт... 
Осим радње, полемике изазива и чињеница да су у филму сви муслимани 
терористи и одани идеји о светом рату. Западњаци су жртве и кривци јер 
нису схватили да је непријатељ свуда, поред њих,  па чак и у њиховом 
кревету, спреман да крене у напад. 
Мартинели је годинама истраживао феномен исламског тероризма, па је 
сходно томе и конференција за новинаре на моменте више личила на час 
историје, почев од 11. септембра 1683. када је Отоманско царство 
поражено код Беча, па до руске, односно америчке инвазије на 
Авганистан. 
У борби против тероризма треба имати у виду речи папе Бендикта 
Шеснаестог: "Бог је љубав, не уништење". Ако Европа не одбрани и не 
присети се својих хришћанских корена, ислам ће је надвладати. Овим 
филмом, у чијој реализацији сам имао помоћ два муслиманска саветника, 
покушао сам да докучим корене њихове огромне мржње према Западу. 
Исламска култура има нешто веома агресивно у својој сржи. Не 
кажем да су сви такви али моћ крвника, попут Бин Ладена, је у успону. 
Будите опрезни јер "трговац драгим камењем" је овде! Не у Ираку или 
Авганистану. Већ у Италији или Холандији, где је мучки убијен Тео Ван 
Гог, само зато што је снимао филм који није био у складу са неким 
исламским уверењима - рекао је Мартинели. 
И Харви Кајтел је поносан што је допринео реализацији овог пројекта који 
ће засигурно узбуркати духове: - Лик који тумачим налази се мало у сваком 
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од нас, представља један део нас, онај који у одређеном моменту постане 
тврд, непопустљив и нетолерантан. Једини начин да га победимо је искрен 
и отворен дијалог са другим и другачијим. У овом смислу верујем да је 
филм веома важан, јер тера на размишљање, разговор, сучељавање... 
 

СРЕДЊОВЕКОВНИ ЖИВОТ ОБИЧНИХ ЉУДИ*23 
 

У обимној књизи „Насеља и становништво области Бранковића 
1455.године* почившег академика Милоша Мацуре, обрађен је први, 
свеобухватни попис области Бранковића – која је обухватала територију 
данашњег Косова и Метохије, који су сачиниле турске власти. 
Дефтер, у којем је пописано становништво у шест нахија, 155 хасова и 260 
феудалаца, садржи прецизно сачињене одељке о насељима и 
насељености, становништву и карактеристикама породица, кућа и живота у 
целини. 
У истраживању Мацура и двадесетак његових сарадника, обрађивали су 
аспект свакодневног живота српских породица тог времена. У тим крајевима 
1455.године било је 67.500 становника, 675 насеља, од тога 9 утврђених 
градова и 15.000 кућа. Породице су махом биле мале, четворочлане групе, 
а не велике заједнице. Турци су пописивали само одрасло мушко 
становништво, али и 473 жене удовице, које су биле старешине породица. 
Ова женска имена послужила су за анализу, па је утврђено да су углавном 
давана по српским краљицама. У књизи се налази и регистар са 24.000 
имена, од којих је само четири одсто несрпског порекла. 
Сваки податак је темељно провераван по неколико пута, па тек онда 
прихватан као поуздан. 
Посебан одељак посвећен је антропонимији и топонимији области 
Бранковића из ХV века који је сачинила проф. др Милица Грковић; 
забележено је 24.795 имена од којих је 72,6 одсто словенскога порекла, 
23,3 одсто српско-хришћанског, а само, 4,1 одсто су имена романског, 
нејасног, албанског, грчког, немачког или мађарског порекла! 
Идентичну слику даје и анализа топонима – назив места, река, брда, шума, 
села... који су, у највећем броју, словенског порекла. 
Уклањати се од зла је разум, али истином помоћи поколењу, света је 
дужност писменог човека.  
Куће на Косову и Метохији могу бити поново саграђене, али духовно благо 
никада неће моћи да буде надокнађено, јер срушени манастир из 14. века 
- кад га поново подигнете, па макар га и позлатили, никад неће имати ону 
вредност коју је имао, јер он више неће моћи да буде средњевековни 
манастир, пошто је саграђен у 21. веку. 
Опширан попис Скадарског санџака пружа следећу слику: у Пећи је било 33 
муслиманска и 121 хришћанско домаћинство, док су у Сухом Грлу, такође у 
Метохији, у 131 кући живели само хришћани. Број хришћанских домова у 
селима (6.124) према муслиманским (55) показује да је тек један одсто 
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становништва припадао вери освајача. Анализа имена показује да је међу 
хришћанима било највише оних словенског порекла. У Пећи је словенска 
имена носило 68 одсто, на подручју Гухо Грло 52 одсто, у Доњој Клини 50 
одсто, а у околини манастира Дечани - 64 одсто укупне популације.  
Учесталија арбанашка насеља, са становништвом које носи 
карактеристична имена, срећу се тек у областима ван граница данашње 
Метохије, западно од Ђаковице. У периоду од 1520. до 1535. године, 
према расположивим османским изворима, у Вучитрнском санџаку је од 
19.614 домаћинстава било само 700 муслиманских (око 3,5%), а у 
Призренском санџаку 359 муслиманских (2 одсто). У областима које се 
протежу изван географских граница Косова и Метохије, у Скадарском и 
Дукађинском санџаку, муслимани су чинили 4,6 одсто укупне популације. 
Анализа имена у попису Дукађинског санџака показује да су тек у областима 
јужно од Ђаковице преовлађивале арбанашке насеобине, до се у призрену 
и суседним крајевима у XVI веку етничка слика није знатније мењала, јер се 
линија етно-језичког разграничења још поклапала са оном из претходних 
векова, пре успостављања османске управе. 
Увид у верску припадност градског становништва у XVI веку показује 
известан пораст броја турског и домаћег исламизованог живља. У највећем 
граду на Косову, Призрену, муслимани су чинили 56 одсто домаћинства, од 
којих је 21 одсто чинио исламизовани живаљ. Сличан однос био је и у 
Приштини, где је, од 54 одсто муслимана, 16 одсто било оних који су 
примили ислам. Муслиманску већину имали су и Пећ (90 одсто), и Вучитрн 
(72 одсто). Хришћани су чинили већину становништва углавном у рударским 
центрима: Новом Брду (62 одсто), Трепчи (77 одсто), Доњој Трепчи, 
Беласици (85 одсто). Међу хришћанима је било и нешто римокатолика. 
Хришћанска имена била су претежно календарска, а у нешто мањем броју 
словенска (Воја, Дабижив, Цветко, Младен, Стојко); било је такође, и 
неколико имена типичних за арбанашку популацију (Пренд, Ђон, Ђин, 
Зоти). 
После пада Србије 1459. године, угашен је, премда не одмах, рад Пећке 
патријаршије, а српске епархије потпале су под јурисдикцију грчке Охридске 
архиепископије. У првим деценијама османске власти многе велике 
задужбине и богатије цркве биле су разорене и опљачкане, а неке од њих 
претворене у џамије. Катедрална црква у Призрену, Богородица Љевишка, 
претворена је у џамију - вероватно одмах по освајању града, а слична 
судбина задесила је и манастир Св. Стефана у Бањској. Најтеже је 
страдала главна задужбина Стефана Душана, црква Светих Арханђела код 
Призрена. Велики број цркава и манастира после разарања није обновљен, 
а опустеле су и многе, данас мало знане, сеоске цркве. Неке од њих 
обновљене су тек после ослобођења Косова и Метохије (1912). 
Археолошким истраживањима утврђено је да је на подручју Косова и 
Метохије било око 1.300 манастира, цркава и других непокретних 
споменика. о силини разарања сведоче и први турски пописи; у у XV веку 
било је, осим манастира Девич у Дреници, још само десет до четрнаест 
активних православних храмова. Њихов број, после консолидације 



османске управе, средином XVI века, био је знатно већи - педесет три цркве 
и једанаест манастира. Велики манастири и задужбине, попут Дечана, 
Пећке патријаршије и Грачанице, били су, у први мах, поштеђени разарања, 
али су њихова богата имања била сведена на неколико села у околини. 
Повластице које су манастирским братствима посебним ферманима 
доделики султани обавезивале су их да, уз одређене дажбине, обављају и 
соколарску службу. У Призренском санџаку, по османском попису из 1571., 
била је 31 активна црква и манастир. 
Велики преокрет који је донео обнову духовног живота међу Србима, 
нарочито на Косову и у Метохији, настао је обновом Пећке патријаршије 
1557. године, заслугом Мехмед-паше Соколовића, пореклом Србина, 
тада трећег везира на Порти. На патријаршијски трон он је уздигао свог 
рођака Макарија Соколовића (1557-1571). Патријарх је имао право 
располагања црквеном имовином и прикупљања црквених такси, 
пресуђивао је о имовини лица без потомства, потврђивао правила свих 
еснафа, имао судска овлашћења у грађанским и кривичним случајевима 
унутар српске заједнице: као предводник српског милета, патријарх је био 
прави етнарх српског народа. 
Патријарха Макарија су, до 1587, на трону Св. Саве наслеђивали 
патријарски из породице Соколовић: најпре Антоније (1571-1575), а 
затим и Герасим и Саватије, који су се смењивали на патријаршијском 
трону између 1575. и 1586/87. Обнова српске цркве, попут великих 
реформских покрета за западу у у XVI веку, бележила је почетак снажне 
обнове духовних садржаја у српској заједници. Захваљујући Патријаршији, 
Косово и Метохија су, током два следећа столећа, поново били духовно и 
политичко средиште српског народа. 
Обњављањем Пећке патријаршије васпостављен је и стари канонски 
поредак, по узору на онај који је постојао у нашој средњовековној држави. 
На простору већем од царства Немањића, високи црквени достојанственици 
обнављали су старе и оснивали нове епархије, трудећи се да  учврсте и 
ојачају православну веру, поткопавану утицајима страним њеном изворном 
учењу. Ослоњена на традиције средњовековне српске државе, Пећка 
патријаршија је обновила старе и успоставила нове култове светих 
владара, архиепископа, мученика и ратника, оживљавајући при том и укупно 
немањићко наслеђе. Осећање верске и етничке солидарности, у форми 
протонационализма, појачавано је заједничким већањем на црквеним 
саборима, где су, осим црквених великодостојника, учествовали још и ниже 
свештенство, сеоски кнезови и хајдучки вођи.  
Упоредо с тим, настојало се на изграђивању нарочитог погледа на свет, 
заснованог на светосавским традицијама, али прилагођеног новим 
друштвеним условима и снажним патријархалним обичајима, затворених и 
од других верских  друштвених група изолованих сеоских заједница. 
Класичан сталешки раздор тако је, у доброј мери, био превазиђен, 
отварајући простор за настанак специфичног амалгама верског и 
етничког, обично називаног "српским православљем", који ће постати 
доминантна појава у социјалном пејзажу патријархалних српских заједница. 



Видљиви знаци духовне обнове били су радови на оживљавању 
напуштених цркава, и манастира: само на Косову и Метохији подигнуто је, 
на темељима старијих храмова, око двадесет нових цркава, у којима су 
радиле преписивачке школе и штампарије. Међу штампаријама 
најзнатнија, трудом епископа Никодима, од 1539. године налазила се у 
Грачаници. Многе старе и опустошене цркве поново су препокривене 
оловом и живописане фрескама. У значајним храмовима, попут Пећке 
патријаршије и Грачанице, ради успостављања духовног и, у одређеној 
мери, политичког континуитета са традицијама средњовековне Србије, 
пећки патријарси, почев од Макарија Соколовића, осликавали су цркве, 
дозиђивали припрате, обнављали оштећене живописе и даривали нове 
иконе. 
Српски патријарси и еипископи постепено су преузимали улогу некадашњих 
владара, покушавајући да, уз помоћ суседних хришћанских држава, Римско 
- Немачког царства и Млетачке републике, покрену народ на општи устанак. 
Планови о збацивању османске власти и васпостављању независне српске 
државе ницали су, један за другим, у свим српским земљама од Јадрана до 
Дунава. Пећки патријарси, углавном изразито учени људи и способни 
политичари, у сталној комуникацији са Русијом, Венецијом, Бечом и 
Римом, најчешће су охрабривали или покретали настојања да се у 
погодном тренутку подигне велики народни устанак. 
Јован II Кантул (1592-1614), једини пећки патријарх који је, тражећи ослонац 
на Западу, улутио два монаха папи Климнту VII са понудом да, у случају 
искрцавања хришћанске војске на јадранској обали, организују заједничку 
акцију за ослобађање простора од јадранске обале, преко Херцеговине и 
Црне Горе, до Призрена и Косова. До реализације плана није дошло, а сам 
патријарх Јован II био је осумњичен да припрема устанак, ухваћен и 
обешен у Цариграду 1614. године. Његови наследници на пећком трону 
тражили су, углавном политички, ослонац и подршку за своје планове у 
Русији. Патријарх Гаврло Рајић (1648-1655/6) био је ухваћен и убијен 1659. 
године у Бруси, по повратку из Русије, где је од цара Алексеја Михаиловича 
и Патријарха Никона тражио финансијску помоћ за подизање новог српског 
устанка против Османлија. 
Најмање услова за устанке ширих размера, какви су, повремено, избијали 
дуж динарског појаса западног Балкана, било је, због географске 
условљености, на самом Косову и Метохији. У плодним равницама, 
хришћанска раја била је стално угрожавана повременим пљачкашким 
походима покретљивих племена са суседних арбанашких висоравни. Криза 
која је од краја XVI века захватила Османско царство, посебно за владавине 
Мурата III (1574-1595), утицала је на погоршање положаја Срба на Косову, у 
Метохији и суседним крајевима. 

 
УГАШЕНО ОГЊИШТЕ ЈЕ НАЈДУБЉИ ГРОБ ИЗ КОЈЕГ НЕМА ВАСКРСЕЊА! 

 



Великаши, проклете им душе, на комате раздробише Царство, српске 
силе грдно сатријеше, великаши траг им се утро, распре семе посијаше 
грко, те с њим племе српско отроваше... 
 
Великаши, 
       проклете им душе 
на комате раздробише Царство 
     српске силе грдно сатријеше 
великаши, траг им се утро, 
    распре семе посијаше грко, 
те с њим племе српско  
      отроваше... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
А СРБИЈАН СЕ ВРАЋА НА СВОЈЕ... 
 
Према сведочењу мр Радомира Столице, почившег психолога и историчара 
уметности који је истраживао средњовековне српске надгробне споменике и 
гробнице владара и тадашње властеле на Косову и Метохији крајем лета 
1977. године, на Газиместану, покрај Муратовог тулбета, доживео је 
интересантан сусрет са остарелим Аранаутином. 
"Старац је седео налоњен на спољни зид поред улазне капије у тулбе.  
Назвао сам му добар дан, а на питање одакле долазим, рекох из Београда. 
Он је замишљено гледао у даљину и полако лупкао пожутелим, 
чворноватим штапом о камену плочу, испод својих ногу. 
После неколико минута, тихо прозбори, на српском језику - Е, мој Србијан! 
Да ти нешто опричам... Бе`оше овде Турци, па отидоше. Дођоше Ђермани, 
па и они отидоше. Налетеше Бугари, па нестадоше. Бе`оше Италијани и 
врнуше се одокле су дошли. 
 
А Србијан се увек враћа на своје! 
 
Затим нагло ућута и настави да дремуцка. Чинило се као да тоне у сан, под 
августовским сунцем и поветарцем који је струјао с Косова Поља".  
 
МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ 
Новинар, војнополитички коментатор, човек који је обишао светска ратишта, у 
једном тренутку и сам избеглица, говори о губитничком менталитету Срба и 
нашој војсци некад и сад, пропагандном рату који смо изгубили и ратовима које 
нисмо изгубили. 
                                                  МОДЕРНО ЈЕ БИТИ ШПИЈУН 
 
Највећи проблем Београда је губитнички менталитет. Многи подитичари у 
Србији стално, као папагаји понављају „изгубили смо четири рата". Који су 
то ратови? Србија није ратовала у Словенији, тамо је била ЈНА. Рат у 
Хрватској су изгубили хрватски Срби. Рат у БиХ није изгубљен, Срби су 



добили пола Босне. Рат на Косову војнички није нзгубљен, политички јесте 
- каже Мирослав Лазански у интервјуу за  "Правду". 

- Та теза о четири рата које је Србија наводно повела и изгубила у старту 
вас своди на једну врсту губитничког менталног склопа. Не знам ко то 
форсира, али намерно и систематично се протура та теза о изгубљеним 
ратовима. Политичари, ваљда у недостатку својих заслуга, тако оправдавају 
опстанак на политичкој сцени, јер су као они пре њих изгубили те ратове. 
Нико при томе не води рачуна какву хипотеку на тај начин намеће народу и 
држави. 
Једни сматрају да је наша војска данас реформисана, а други кажу да 
је растурена. Шта је истина? 

- Ја видим да је наша војска битио смањена, да ће до 2010. године бити 
сведена на бројно стање од 21.000. Који је то труст мозгова војне мисли 
закључио да нама управо тај број војника одговара? Ако је то диктирано 
економском снагом Србије као државе, онда је погрешно. Издвајања за 
војску и њена величина нису израз само економске снаге једне државе, 
него су условљени и геополитичком ситуацијом у региону и безбедносним 
изазовима. Сводити војску само на то колико можемо да платимо, на неки 
начин је неодговорно. Та формула колико пара толико војске је 
неодговорна. Не, господо, уколико су безбедносни изазови за Србију врло 
неизвесни, а као што видимо, јесу, онда се ви, господо из војске, изборите за 
већи војни буџет. Запретите оставкама ако војска не добије најмање 
милијарду евра. Али нико неће да да оставку. 
Али зато хоће да отпусти и пошаље у пензију све оне који су часно 
бранили земљу од aгpecuje HAТО-а (NATO). 
- То је диктирано споља. У војсци су остала свега два генерала који су били 
на Косову, то су генерали Колунџија и Ћирковић. Вероватно је овима у 
НАТО неугодно да се срећу са нашим официрима који су тамо ратовали. 
Да ли је нама угодно када нам дођу у госте они који су нас 
бомбардовали па их ми примимо као род рођени? 
- Сви видимо да нама уопште није неугодно. Напротив. Ментални склоп 
Срба је такав. Може ли овако реформисана војска да уради нешто на 
заштити Срба на Косову? 
- Уколико би се поновио мартовски погром над Србима, а НАТО опет не 
успе да заштити Србе доле, и наша војска не покуша бар северни део да 
заштити, онда она нема више разлога да постоји. Јавност ће логично 
поставити питање смисла војске која не може да заштити део свог 
становништва у граничном подручју. 
Личе ли вам Тадић, Станковић, Шутановац на реформаторе војске? 

- Они су на позицијама потписивача, то неко други припрема, Погубна је та 
страначка феудализација појединих ресора, нарочито војске. Донедавно вам 
је помоћник министра за политику одбране била дама са балетском 
наобразбом, која је сада министар спорта. Па то је неозбиљно: мало се 
бавимо НАТО-ом, мало пинг-понгом. Може ли то тако? 
Можда су ту потребни неки други квалитети, странообавештајни, 
рецимо. 



- Радити за неку страну обавештајну службу код нас више није минус, него 
је то врло позитивно. Ви сте у том случају грађанин од угледа, сва врата су 
вам отворена. 
Је ли Национална гарда Охаја обећано место за наше војнике? 
- Није лоше сарађивати са Националном гардом Охаја, али нема тамо 
неког школовања за наше војнике. Ту се поставља једно принципијелно 
питање. Кад гледате ко у оквиру Партнерства за мир од земаља Европе 
сарађује са националним гардама, видите да су то све земље бившег 
Варшавског пакта које су изгубиле Хладни рат. Зашто смо ми пристали да 
будемо третирани као земља која је изгубила Хладни рат? Југославија 
никада није била чланица Варшавског пакта, имали смо аутентичну, нашу 
војну доктрину, аутентичну организацију војске, имали смо домаћу војну 
индустрију... Једна Данска не сарађује ни са каквим националним гардама ни 
Охаја, ни Мејна... Један Луксембург је у војном смислу миноран, али не 
сарађује са гардама, него са армијом САД. 
Знате ли шта наши тамо раде? 
- Последња вежба у којој је учествовало петнаестак наших официра и 
подофицира у Охају свела се на врсту симулације проигравања штапских 
процедура за одлазак у мировне мисије, као што су Авганистан и Ирак. При 
томе, међу политичким естаблишментом нема сагласности о одласку наших 
војника у ту врсту мисија. Бојим се да војска у сарадњи између Армије Србије 
и НАТО иде корак испред државе, што је опет у нормалним земљама 
незамисливо. Војска нема право на самосталну спољну политику. Ако ви у тој 
врсти међуармијске сарадње имате изразиту доминацију посета само 
западним престоницама, онда је то врста спољне политике. Нема бога да то 
није спољна политика. 
И то паралелна са политиком која од Руса тражи да нам сачувају 
Косово? 
- Мени је то чиста перверзија. Трчимо у НАТО упркос томе што нам Москва 
каже да улазак у НАТО не би био пријатељски акт према њој! А тражимо од 
Москве заштиту нашег територијалног интегритета. Ми морамо да се 
одлучимо шта хоћемо. Хоћемо ли да сачувамо Косово? Нема Бога да ћеш га 
задржати ако ти Москва не буде чувала леђа до краја. Москва се противи 
ширењу НАТО-а. 
Срушено је међународно право, постоји само закон јачега. Дакле, ако 
хоћеш да уђеш у НАТО, заборави Косово. Онда то треба јавно рећи овом 
народу. Не може и једно и друго. Имамо још једну парадоксалну ситуацију 
да Москва инсистира да се испоштује Резолуција 1244 по којој је предвиђен 
повратак око хиљаду наших војника и полицајаца на Космет. И да се то уради 
пре него што би се уопште разговарало о некој новој резолуцији. Ниједна 
влада у Београду није инсистирала на тој обавези из Кумановског споразума. 
Ми то не захтевамо, а они на Западу резонују: шта год да им радите, они су и 
даље наши пријатељи.  
Ваљда због тога страни амбасадори у Београду стално понављају 
да ће нам узети Космет чисто онако пријатељски. 



- Да ли у било којој бившој југословенској републици неки страни 
амбасадор имао толико утицаја у држави као код нас? Да ли би било где 
страни амбасадор који би себи дозволио оно што овде себи дозвољава 
прошао некажњено? Не би. У Љубљани амбасадорима не пада на памет та 
врста иступања какву овде практикују. То, наравно, не зависи само од њих. 
Ја бих чак могао да честитам екселенцијама: и Американцу, и Немцу, и 
Енглезу. Они посао одрађују у складу са налозима својих  влада. Али зашто 
то наше власти дозвољавају? 
Ваљда зато што више раде за њих негo за нас? 
-  Ма они прво раде за себе. Ко год дође на власт ради за себе и своју 
странку, народ им не пада на памет. Бављење политиком је у овој земљи 
најуноснији бизнис. Управни одбори, сто по сто хиљада динара. Ова држава 
је чиста партитократија. Свака странка има своје забране, њима нису битни 
стручност, знање, важно је да свеци деле благо. 
Знам да знате много о нашим тужним неиспричанам причама из 
ратних деведесетих Сребреница, Вуковар, Сарајево... 
- Ја бих веома волео да видим онај извештај холандске комисије у вези са 
Сребреницом. И да поставим питање: зашто Сребреница никада није била 
демилитаризована зона? И да нам неко исприча колико је оружја у ту 
демилитаризовану зону под заштитом УН ушло са знањем великих сила? 
Уосталом, довољно је да се узму извештаји федералне владе из Сарајева 
где се види колико су они оружја послали Сребреници која је требало 
комплетно да буде очишћена од оружја да би имала статус слободне зоне. 
Нико не правда злочине који су се после тога десили. Али морамо се 
осврнути на оно што се догађало око Сребренице пре уласка српских снага. 
По мени, Сребреница је једна класична освета. 
А Вуковар? 
- Што се тиче Вуковара, ту треба почети причу од тренутка када је нападнут 
14. батаљон инжињерије ЈНА у касарни у самом Вуковару, августа 1991. 
године. У том батаљону су били клинци на одслужењу војног рока, инжињерци 
за понтонске мостове. Нико не помиње да ти млади војници никог нису 
дирали нити су били претња било коме. 
ФАСЦИНИРАН ЈНА 
Дискредитација без успеха 
- Наравно да сам фасциниран бившом ЈНА, јер је то била моћна и 
организована Армија у којој нису летела складишта у ваздух, у којој је 
официр био поштован, а родитељи нису морали да финансирају своје 
војнике, у тој армији су момци служили нормални војни рок, а данас преко 
50 одсто њих служи цивилни војни рок, не желећи никакав контакт са 
војним структурама... Коначно, за свако место при упису у Војну академију 
конкурисало је по сто до двеста младића, а сада имате укупно 23 
кандидата за целу Војну академију. Наравно да је она ЈНА била 
фасцинантна јер је имала вежбе у којима је учествовало по неколико 
стотина тенкова и по сто-стопедест авиона. Сада наша војска одржава 
вежбу са два џипа, једним речним чамцем, два хеликоптера, до два авиона 



и три пса вучјака који јуре тамо неке терористе... Јесте истина да ЈНА није 
извршила свој задатак за који је била стварана, није сачувала државу. 
КОСМЕТ 
Енциклопедија лажи 
- Да поменемо само косовски сукоб када је писано да на приштинском 
фудбалском стадиону постоји концентрациони логор попут Пиночеовог у 
Чилеу, па да су убијени прваци албанске опозиције, па изјаве немачког и 
америчког министра одбране о стотинама хиљада убијених Албанаца... 
Лажи колико хоћете, заправо колико им је требало. 
НЕЗАВИСНОСТ 
Смисао новинарства 
- Тачно је да су медији данас изузетно важни, јер многи сукоби у свету 
почињу медијском агресијом... За то је жалостан пример бивше 
Југославије, иста је прича и са ратовима од Авганистана до Ирака ... Сваком 
правом оружаном окршају претходи медијска изолација и сатанизација 
противника. Ја бих појам истине симплифицирао на робу. Током рата на 
Косову појавила се информација у британском "Гардијану" која није ишла у 
корист Албанцима. Она је објављена само у првом издању тог листа, у 
другом и трећем није је било. Финансијски лобији који су потпомагали 
одређене "истине" у корист Албанаца одмах су интервенисали. 
 
------------------------------------- 
 
КОСМЕТ - колонија НАТО (NATO) и база ЦИА (CIA) - БОНДСТИЛ 
ЛИЧНИ СТАВ   
Прави циљ НАТО и САД (U.S.A) је да Косово, Албанија и Македонија буду 
територије за одлагање милиона тона хемијског, нуклеарног и другог 
отпада из ЕУ 
 
Интереси САД на Космету могу да се дефинишу као геостратешки: да се 
преко војне контроле надзире моравско-вардарска долина која 
представља кичму безбедности Балкана и даје контролу саобраћајних 
коридора како саобраћајних, тако и енергетских. САД су „пројектовале" 
Космет да служи за пуну контролу над Балканом, али и да се користе сви 
механизми за дугорочни надзор над свим државама бивше СФРЈ. После 
војне базе у Тузли, база Бондстил која се простире на 1000 хектара, махом 
српске земље, представља најјачу војну базу САД усмерену ка 
Црноморско-каспијском басену. 
Америка је изградила Бондстил с правом коришћења на 99 година, што 
дефинише да се, из статуса протектората, Косово претвара у 
милитаристичку колонију. 
Војна база није одраз јачања цивилног друштва већ стварања марионетске 
заједнице чији су интереси војностратешког значаја. САД на Косову виде и 
своју шансу да кроз независност остваре пуну контролу нафтног 
коридора Е-8 који треба да парира руском коридору Е-4. 



САД имају циљ заједно са НАТО увежбавање нове доктрине „мини држава 
без суверенитета" односно фантомских „држава територија" отетих од 
матичних држава у склопу концепта „права на самоопредељење". 
САД и НАТО од 1999. нису успеле да демилитаризују Космет и 
расформирају ОВК која се претворила у КЗК као нуклеус Армије Косова, 
нити да разбије јаке канале албанске нарко-мафије која на Косову има око 
10 000 својих војника. 
Иза нарко-картела  најчешће  стоје интереси     разних обавештајних  
служби, у овом случају ЦИА-е, која је нарко-картеле користила и данас их 
има у 30-ак држава света.  
Процена је да на Космету делује више од 15 до 20 тајних служби које 
имају детаљне информације о кретању и циљевима албанског нарко-
картела али све кључне информације су под заштитом ЦИА или 
Пентагона. Србија није у зони „националних интереса" САД али је то 
Косово, па се јасно може закључити да Србија није стратешки партнер 
САД. Космет треба да буде прва фантомска држава која ће радити по 
диктату Пентагона, ЦИА и бити отворени НАТО полигон за увежбавање 
стратегије формирања „пројектованих влада", као што САД раде у Ираку. 
Прави циљ НАТО и САД је да Косово, Албанија и Македонија буду 
територије за одлагање милиона тона хемијског, нуклеарног и другог 
отпада из ЕУ али и да буду војна база за обуку снага НАТО за продор 
ка Црноморско-Каспијском басену, посебно у будућем пројектованом 
рату против Ирана. Албанска заједница се већ сада по неким 
пројекцијама види као „демографско средство" за геостратешке намере 
и уцену интегритета Македоније и Црне Горе. Процена је да данас на 
Косову има више од 100.000 зависника од дроге, а највеће 
бомбардовање са осиромашеним уранијумом је било на Косову због 
чега је десетине војника НАТО умрло. Дакле, Косово је симбол војне 
надмоћи, доктрине која се показује на делу у Ираку. ЦИА управља 
дрогом на Косову и постоје обавештајне процене неких угледних служби 
на Косову да у бази Бондстил постоје лабораторије за проверу 
квалитета дроге која пролази кроз покрајину. Структуре бивше ОВК 
планиране су да буду добровољци и плаћеници у Ираку и другим 
ратиштима где делују САД. САД су за обуку и трансформацију ОВК у 
КЗК преко агенције МПРИ генерала Вокера, од 2000. године до данас, 
уложиле око 25 милиона долара опраних од дроге која пролази преко 
Косова а под контролом је ЦИА. 
САД су прве кренуле у формирање Косовске тајне службе која треба да 
им послужи за „инфилтрацију" у криминалне структуре или контролу 
кретања новца на КиМ. Сви елементи говоре да САД неће пристати ни 
на један компромис који „штити" интересе Србије, већ само своје 
интересе који су дефинисани у ставу о „надзираној независности", што је 
пут у колонијални статус који из протектората иде у кондоминијум где 
би Косовом управљале САД и ЕУ као и НАТО. 
 
--------------------------------------------- 



 
НАТО (NATO) хоће на Кавказ 
Ђорђе Милошевић - писмо из Москве 
Грузијско-руски спор НАТО жели да, уз благослов Тбилисија, искористи за 
инфилтрирање на Кавказ 
 
Запад не може да се помири са чињеницом да је Русија стала на своје ноге 
и да енергично брани своје интересе на међународној сцени.     

 
 
 

ИМА НЕКО КО СЕ НЕ ДА!*24 
* 

Сам Бог ми је дао да за време демонстрација неколико стотина хиљада 
антиглобалиста снимим крај филма о Марадони. Више 
истомишљеника имам у Северној Америци него у Србији. "Економски 
фашизам" подразумева да гаучоси целе године раде, а онда дође 
властелин и све покупи. Парадоксално је да је Србија сада у много 
чему провицијалнија него у време Слободана Милошевића - каже 
славни режисер Емир Кустурица. 
"Шта се пре седам дана догађало у Аргентини? - У Мар дел Плати 
одржан је 4. Свеамерички самит уз учешће 34 државника или - Џорџа Буша 
и још 33 председника. Тема самита била је - стварање такође свеамеричке 
зоне слободне трговине, иницирана од САД, 1994 године. Али, вести са овог 
самита запљуснуле су планету тек као "други талас", док су на првом, налик 
на цунами, "сурфовали" Марадона, венецуелански председник Хуго Чавез, 
Адолф Перез  Ескивел, добитник Нобелове награде за мир, Емир 
Кустурица, кубански музичар Силвио Родригез, шпански Мну Чау... Уз њих, 
у ударним вестима било је и неколико стотина хиљада аргентинских 
демонстраната и - Че Гевара и Фидел Кастро. 
Наравно, њих двојица нису у Аргентини били "телом", али "духом и делом" - 
и те како! 
"Да сам ја на месту председника САД и да имам имало памети у глави, не 
бих путовао у земљу у којој важим за "персону нон грата" и непотребно 
изазивао  Аргентинце" - поручио је кубански "Ел Максимо" у Марадониној 
ТВ емисији "Ла ноће дел 10", непосредно пред почетак самита. 
Ову "ињекцију адреналина" - гаучоси су примили не само као "еутаназију 
предаји глобализацији", већ и као допинг: Кастро је, изгледа, "пелцовао" и 
све популарнијег аргентинског председника, Нестора Кирхнера, који је 
атмосферу са узаврелих улица Мар дел Плате унео и на самит. Најпре се, 
за говорницом, обрачунао са ММФ-ом, а потом и са самом идејом 
либерализације трговине "која је Аргентину довела до економског краха од 
кога ће се тешко опоравити"... Американци су, уочи самита били 
(само)уверени да је преостао само "протоколарни део" потписивања 
споразума - али буквално су остали без текста! Бушових изјава нема на 
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агенцијским вестима, јер их није ни било, отказана је чак и завршна 
конференција за штампу... 
 
 
                                   НИСАМ РОБНА МАРКА 
Какав је и колики удео нашег јединог представника међу демонстрантима 
који су испољили глобалнији дух и од саме "глобализације" света којој се 
опиру, Емира Кустурице? 
"Ја сам само снимао филм о Марадони!, каже Кустурица, док у свом 
Дрвенграду на Мећавнику "премотава филм" догађаја који је доказао да 
постоји и "друго лице глобализације", а потом, уз широки осмех, додаје - И 
уживао, наравно!... Ето, рушио сам, мало, по свету, оне велике владе, па се 
вратих у своје село...! 
Њега, искреног "Чегеваристу" и Марадону - заиста је спојио филм. 
"Сам Бог ми је дао такво финале филма! Бољих слика из оних из Мар дел 
Плате нема, јер се тамо видело да постоје људи који се "не дају"... На 
улицама је била и умерена левица и антиамеричка десница. Било је толико 
парадокса, почев од тога да ме у воз који је тих дана Аргентинце водио у 
бољи живот, позвао Мигуел Бонас, писац који је уз још 30 хиљада људи био 
страдалник војне хунте, а сада је у колони која се бори против 
"ослободилаца", оличених у САД и "економском фашизму". Зар није 
парадоксално да се преживеле жртве војних хунти и диктатура - данас 
"отимају" из загрљаја светске силе која је помогла да хунте нестану? - пита 
Куста и одговара: - Није, јер тај "економски фашизам" подразумева да 
"латиноамерички урођеници" целе године раде, сакупе жир и дрва, а онда 
дође властелин и све покупи... 
Да ли је у Аргентини Куста само подржавао демонстранте, учествовао у 
протестима из личних убеђења и - да ли је и "представљао Србију"? 
"Србијом и другим малим земљама влада корпоративни свет - каже Куста. 
Влада преко својих ситних вазала, малих доушника и сецикеса, невладиних 
организација које то нису, јер се зна од којих влада примају плате и зна се 
да на њих не плаћају порез... Све је то фарса и парадокс, а највећи је да 
више истомишљеника имам у Северној Америци, него у Србији! Парадокс је 
- да ми је по мисли ближи Харолд Пинтер, него тренутно најпопуларнији 
српски драмски писац. И није код мене у питању наводни "антиамерички 
став", нити може бити, јер сам одрастао уз Ериха Фрома који каже да идеја 
"анти" не значи ништа и не доказује ништа... 
Ја сам алтерглобалиста, а не страдалник који верује искључиво у робне 
марке - наставља наш саговорник. Одрастао сам уз америчке филмове, 
музику, моји су пријатељи Брандо, Иги Поп, Џармуш, Пинтер, али истичем, у 
Њујорку или Лос Анђелесу имам више истомишљеника о политици Бушове 
администрације, него у Београду ! Тајна је, ако је уопште има, да не смемо 
да мислимо као слободни људи у Америци. Овде то као да је забрањено! 
Србија је данас у многим аспектима, "провинцијалнија" него у време 
Слободана Милошевића... 
 



                                                           БОФЛ РОБА 
Деведесет одсто представника организација у Србији су - бофл роба 
самоуправног социјализма - сматра Кустурица. То су она лоша деца 
комунизма, Титових генерала, деца бивших обавештајаца и слични, али 
идентично изабрани негативном селекцијом. 
ЛОГИКА БАЛКАНСКОГ ШПИЈУНА 
Збуњен сам - како смо у Србији успели да од капитала из "хладног рада" 
направимо вересију - каже Кустурица. Политички смо постали - нико, 
национално - немамо јер медијски живот нам је, да се не вређамо, такав да 
мислим како је у Албанији сређенији! У Србији - свако све може да каже у 
свим новинама, а у сређеним друштвима је другачије, јер се у добрим 
новинама и те како врши селективан приступ онима који ће у њима 
говорити. 
 Немам илузију да ће овде ускоро тако бити, јер смо огрезли у великој 
тучи обавештајних служби, али не оних произишлих из "конспиративне 
логике" Илије Чворовића из "Балканског шпијуна", него - економске 
шпијунаже...  
И, овде би, ако причамо о евентуалном догађају попут аргентинског, одмах 
било: Ко су организатори? Партизани или четници? Невладине 
организације? Овде је Србин - "робна марка"! Он воли U.S.A 
кинематографију, али не жели да види, на пример, да се овде и медији 
финансирају и из сумњивих центара... 
Истичући да је Србија, практично, парализована, Куста додаје: Не може 
бити да у Србији дискурс радикалне деснице, дакле - Томе Николића, буде 
усклађенији са слободоумљем Харолда Пинтера, од дискурса Жарка 
Кораћа и Горана Свилановића, него виђење историје и политике од оних 
који представљају умерену левицу, оно што се некад звало комунисти или 
социјадемократи! Не може бити да се на "Гласу Америке" чује истина о 
Косову, где амерички аналитичари истичу да НАТО није испунио очекивања 
и заштитио људска права на Косову, а да колумнисти свих важних српских 
листова избегавају такве чињенице!...  
Не може бити да Србија губи свој идентитет, тако што сваку потребу 
за очувањем индентитета, именује "национализмом". 

 
ТОПУЗ МАРКА КРАЉЕВИЋА*25 

 
Кад би човек - вели народ - док преко села иде, бацао камењем на свакога 
пса, никад не би стигао тамо где се запутио. Не може се, међутим, бити 
равнодушан према стратегији авлијанерске деструкције, која - преко 
анархичног присвајања права појединаца, окупљених најчешће у тзв. 
невладине организације, на основу свога природног права - суди о добру и 
злу, мери прошлост, садашњости и прориче будућност једнога народа. Чини 
се то према сопственом нахођењу појединаца који, као би Спиноза рекао, 
брину само за своју корист, прибављајући себи право и моћ прописивања 
свега па и заједничког начина живота. 
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Поништава се, притом, све што је национално, историјско, митолошко и 
кида живо месо нашег постања. Не треба се, дакако, бацати камењем на 
оркестрирани лавеж и етику злурадог задовољства наношењем колективног 
зла, али треба јасно указати на безобзирне насртаје као претходницу 
растакања државе, тог заједничког националног крова. 
Глобалистички мач 
Окомивши се на све темеље моралности, глобалистички мач би да посече 
све националне вредности. у свој јаросном гневу, нарочито се окомио на 
етику верности, љубави и части, тих темељница сваког па и српског 
витешког кодекса. Пакосна злоба засиктала је тако иронијом, цинизмом, 
стравом, изругујући се чак и етносом оних појединаца чији карактер улива 
народу снагу и самопоштовање. Из вечери у вече, гледамо тако на телевији 
гротескне рекламе, где је главни лик Марко Краљевић, којима једна банка 
настоји да намами лаковерне штедише. То се ради управо зато што је 
Марко, у свој својој контроверзности, један од највећих јунака српске јуначке 
епике и што се са њим, а према историчару књижевности Јовану Деретићу, 
не може упоредити ниједан други јунак, нити снагом и особеношћу 
карактера, нити бројношћу књижевних садржаја. 
Премда литерарна слика далеко надмашује његову историјску улогу, 
ненадмашна епска фигура овога јунака послужила је у недоличне 
комерицијално-пропагандне сврхе. Бурлескно и пакосно заодевајући слике у 
гротескне и ругајуће призоре, те рекламе настоје да привуку осиромашене 
несрећнике, да ставе хипотеку и на њихову част, и на њихово достојанство, 
и на њихово памћење. Зашто да се пре финансијске смрти, не придруже 
циничном банкаревом осмеху? Mарко пијаница, митоман, кавгаџија, вазални 
удворица, постао је тако у опскурној глумачкој игри блажени штедиша - 
трбуљат, ружан и вашљив. Спава поред верне љубе, с топузом. 
Ко има право да се због манипулативног профита изругује са духовним 
источницима? Чак и историјски Марко није такав каквим га приказују. О 
његовом јунаштву и високим моралним врлинама речито сведочи и 
Константин Филозоф кроз Маркове речи уочи Битке на Ровинама 1395. 
године, у којој је као турски савезник погинуо. "Ја кажем и молим 
Господа", каже Марко, "да буде хришћанима помоћник, а ја нека будем, 
први међу мртвим у овоме рату". Вук Караџић га назива српским 
Херкулом и особитим човеком а, како истиче Веселин Чајкановић, припала 
му је улога да у знатној мери наследи култ и митове Александра 
Македонског. Зар да безобзирни профит умочи перо пакости и у нашу 
народну душу? 
Руглу је изложен епски јунак који се, попут Менелаја, Сикфрида или Тезеја, 
приближио бесмртнима, а шта је следеће? Будући да су епске песме 
првобитно певане у славу предака, зна се на шта се удара. Треба све то 
сагледати у светлу Спинозине дефиниције добра као нечега о чему знамо 
сигурно да нам је користно и зла које нас спречава да поседујемо добро. 
Верност као статусна витешка врлина, љубав, срчана храброст, карикирани 
су злурадим задовољством зла. Да одиста није био особен, не би се о овом 
апокалиптичном спасиоцу, како га Чајкановић одређује, могле раширити 



толике приче. А најбитнијим својим особинама, он значајно осликава и 
нашу националну карактерологију. Он није само заштитник слабих и 
обесправљених, већ је и пророк будућих времена, попут његових даворија о 
тужном Косову из песме  "Марко Краљевић укида свадбарину". 
 
Авлијанерски идеолози 
Марков карактер у пуном сјају долази до изражаја у песми "Марко Краљевић 
и Муса Кесеџија". По снази, храбрости, мудрости и издржљивости изнад је 
осталих људи. Мимо тога што је у споменутој песми суочен са 
немогућношћу обуздавања афеката разумом, показује потресну и, у 
светским оквирима, неамисливу етику поштовања противника. То је тако 
природно у народу који негује култ мртвих. Муса Кесеџија, син султана 
Бајазита I, насилнички је владао делом Балкана. У борбама за власт, 
надвладао га је старији брат Мехмед, кога су подржавали Деспот Стефан 
Лазаревић, његов сестрић Ђурађ и одговарајући турски кругови. 
У песми се међутим, о њему казује као о царском одметнику. Две чињенице 
из ње посебно су значајне за осветљавање српске карактерологије: прва, 
кад вила одбије да помогне своме, готово већ савладаном побратиму 
Марку,  јер је "срамота двома на једнога" и друга, пошто Марко убије Мусу 
и примети да су код њега три срца и троја ребра, па још да му на трећему 
"љута гуја спава". 
Велики србски јунак, вођен етичким милосрдним начелима, за мртвим 
противником  душевно заплаче, изговарајући речи које српски народ уздижу 
на сам врх светског етичког престола: "Јаој мене до Бога милога, ђе 
погубих од себе бољега"! Они најгори, предвођени идеолизима 
авлијанерског потирања националних вредности, среброљубиво - како би 
Св. Јован Лествичник казао - тим кореном свих зала, преко 
тривијалнизације свега, па и рекламним порукама, исмевају чак и оно што је 
вековима служило као морални узор или идол сличан боговима. 
Среброљубље, опомиње Лествичник, води ка мржњи, до крађе, зависти, 
сукоба, окрутности и убиства. А бесмртни српски јунак Марко, слично 
германском Фридриху Барбароси, само је заспао - у пећини борави. 
Размишљају ли пропагандни лихвари о његовом поновном доласку на 
земљу и перном буздовану? 
 
ЛОВЦИ НА УЦЕНЕ 
 
Један филим Серђа Леонеа почиње цитатом: "Дивљи запад је територија 
на којој људски живот нема цену, али смрт има - један метак!" - подсећа 
Емир Кустурица, појашњавајући да се речена мисао односи на "ловце на 
уцене" којима се плаћа за - мртве људе. Исто тако мислим да је Србија, уз 
узајамну кривицу запада, радикалском визијом света доведена до таквог 
поређења: и у Србији је живот изгубио, а смрт добила..! 
 
 
 



 
 
 
 

 
СРБИЈА – ИСТИНА (СИ!) 

(Демографски спас нације) 
 
С најмањим процентом младих у свету, свега 19,7 одсто, постали смо један 
од најстаријих народа на кугли земаљској, с просечним веком од 
четрдесетак година. У Србији на један брачни пар имамо по 0,9 деце. 
Трећина бракова је без деце а висок проценат оних који уопште не ступају у 
брак, преко 30 одсто, додатно обесхрабрује. 
 
Средином  ХIX  века Срба је било 5,5 милиона, а почетком ХХ века око 9,2 
милиона. Данас нас је знатно мање него 1900-те године, при чему су се 
Шиптари увећали за 700 одсто, Турци за 400 одсто, па ће СРБИ, око 
2028.године, постати НАЦИОНАЛНА МАЊИНА  у својој земљи!?! 
Ванредно стање – Бела куга 
Ванредно стање-Бела куга! Зашто? Зато што је просечна старост грађана у 
Србији 38,9 година (1959. била је 23), зато што је трећина бракова без деце, 
што смо најстарији народ после Јапанаца, што се укупан број 
становништва за један век, од 1900. до данас, смањио скоро за трећину, са 
9.200.000, на 6.200.000, што у већини општина, у последњој деценији нема 
пораста становништва. 
И стога је, 17.јануара 2003.године, основано Удружење грађана „Опстанак", 
које је формулисало предлоге за одбрану српског народа од биолошке 
смрти. „Опстанак" би  требало да прерасте у једно од најмасовнијих 
нестраначких удружења. 
На Оснивачкој скупштини је закључено да је ово последњи час за решење 
будућности српског народа. Ову истину, поред свих других, морају 
схватити и творци будућег Устава Србије. Животна питања српског народа 
нису ни Косово и Метохија, ни Црна Гора, ни Војводина, ни Санџак, већ ДА 
ЛИ ЋЕ СРБИ УОПШТЕ ОПСТАТИ НА БАЛКАНУ КАО НАРОД? Сва друга 
питања су изведена из овог основног. Зато све друге мере морају бити 
подређене подредити овом императиву. 
Одбрана српског народа од блиске биолошке смрти, претпоставља и 
захтева уједињење знања и власти, науке и политике, имагинације и 
капитала. 
У главне задатке спада израда потпуно новог система бриге о деци, 
мајкама, родитељима. Он би био основа за предузимање дугорочних мера. 
Циљ Удружења „Опстанак" је да укаже на те мере, од којих су најважније: 
У средишту пажње треба да буде „четврто", а не „треће" дете. 
Наравно да борба друштва за рађање  првог,  другог, и трећег детета и 
даље врло значајан задатак. Али, стање је такво да тек четврто дете може 



не само да обнови, већ и да знатно побољша стање посустале 
популације. Зато су потребни радикални захвати друштва и државе. 
Први услов је да се држава стави на чело колоне спасилаца народа. За 
сваку успешну производњу, потребан је велики капитал. Неопходна је 
значајна прерасподела националног дохотка у корист рађања и бриге о 
деци. 
Зато се Уставом и законима мора прописати оснивање фонда за 
обнављање становништва и начин његовог алиментирања. Морамо  
основати „ДЕЧИЈИ ДИНАР", категорисан као национална институција. У 
ту сврху створиле би се две врсте извора: законски (обавезни) и 
добровољни. Од сваког правног посла најмање један динар за децу, 
(или 1% вредности посла), морао би бити издвојен! 
Такође, неопходно је да се МАТЕРИНСТВО (родитељство) призна као 
РАДНИ ОДНОС за мајке са више деце. Ако жена одлучи да буде само 
мајка, она ПОСЛЕ   ТРЕЋЕГ ДЕТЕТА може добити ПЛАТУ као да је 
запослена. Ако то жена не жели, она и даље ужива сва друге погодности 
намењене мајци и детету. Комисија би ценила оправданост захтева. 
Многобројни су други облици подстицања овакве наталитетске политике 
кроз кредите, станове, бесплатно школовање и одгајање будућности 
Отаџбине. 
Уместо традиционалног материнства, у будућности мора доћи родитељство 
и едукација за нову поделу улога између мушкарца и жене у стварању и 
подизању деце, као и у коришћењу друштвених погодности. 
Сви артикли намењени деци морају бити ослобођени пореза. 
Треба хитно предочити грађанима, уместо географске, демографску 
карту како би се очигледно упознали са својом судбином: да спадамо у 
сам врх најстаријих народа у свету (одмах иза Јапанаца) и да ћемо 
ускоро остати без потомства. 
Свим допуштеним демографским средствима треба се борити против 
масовних легалних абортуса. ЗБОГ масовне ЗЛОУПОТРЕБЕ АБОРТУСА  
током протеклих тридесет година, “УБИЈЕНЕ” су скоро ТРИ СРБИЈЕ!?! 
Веома је важно направити програме ПОВРАТКА СЕЛУ. Села су нам 
остарела и потпуно опустела. А ту леже неисцрпне биолошке резерве које 
могу спасти српски народ. Морају се разрадити пројекти за 
деметрополизацију градова и за враћање сувишног градског 
становништва на село, уз врло повољне кредите намењене 
пољопривреди. 
Неопходно је да цео васпитни и образовни систем буде прилагођен новим 
захтевима друштва за едукацију о браку и породици и родитељским 
улогама. У сваком граду основати (или обновити) саветовалишта за брак и 
породицу. 
Све телевизијске станице би направиле програм едукације на 
планирању породице. Сва друга средства информисања укључена би 
била у овај пројекат. 
Увести предмете за средње школе и универзитете о васпитању за брак и 
породицу. На факултетима друштвених наука, правном, филозофском и на 



неким одсецима медицинског факултета, увести предмет социологија 
породице. 
Улога Српске Православне Цркве мора постати много већа и значајнија у 
духовном и моралном препороду народа. Није довољно УЛАГАТИ само у 
Храм Светог Саве, већ и У ЖИВУ СУПСТАНЦУ РОДА. Требало би 
наставити подизање Храмова, али је још значајније оживотворити их и 
обновити слуге Божје за будућност. 
Недопустиво је да у београдском насељу Миријево, у којем живи 80.000 
људи, једноставно не постоји одговарајући Дом здравља, где би на 
одговарајући начин, у медицинском смислу, била збринута дечја 
популација. Да нам се не догоди да нам поред села, територије, опустеју, и 
Храмови Божји, без чељади... 
Потребно је увести и многе друге мере у корист жене, мајке, деце, 
породице. Важно је да то знамо, да исто хоћемо, да можемо и да то 
морамо. Посебно, врло је значајно УБЕДИТИ ЖЕНЕ да материнством 
ништа не губе,  да је то најлепши позив и да је БУДУЋНОСТ НАРОДА у 
њиховим рукама. И у рукама одговорних Срба, наравно! 
Осим ових општих, предлажем и три посебне мере: 
1. Оснивање Министарства за породицу и за обнављање становништва  
и издвајања 1% од сваког уговорног посла тј. новчане трансакције у 
земљи за децу; 
2. Оснивање репрезентативног, ауторитативног Савета за обнављање 
становништва, и 
3. Организовање свесрпског сабора матице и расејања (дијаспоре) о 
будућности српског народа са једном једином темом: Како спасити 
српски народ од биолошке смрти. Било би пожељно да до њега дође 
што пре. 
Одлучном прерасподелом националног дохотка, могуће је, готово 
безболно, одмах обезбедити огромана средства за стварање и подизање 
потомства ове земље. 
Ови предлози нису никако израз национализма, јер имају много шире и 
хуманије општељудске поруке. Човекољубље и добро дело не знају за 
границе народа и држава.     
Уставна одредба о хуманој реподукцији, поред већ постојећих класичних 
одредби о браку и породици, могла би да гласи: Држава помаже 
обнављање становништва применом различитих метода: економских, 
социјалних, правних, васпитних, образовних, здравствених  и других. 
Држава спроводи посебне мере ради побољшања услова за рађање и 
подизање деце, оснивањем Фонда за обнављање становништва, 
подстицањем рађања више деце, сарадном са дијаспором, олакшавањем 
повратка избеглица, кредитима, ослобађањем од пореза артикала 
намењених деци, стамбеном изградњом и наградама родитељима са више 
деце. 
С обзиром да нас је од 1990. до 2003. године мање за 20 одсто, неопходно 
је ОДМАХ извршити радикалну прерасподелу националног дохотка у 



корист рађања, основати фондацију "Дечији динар", у својству 
националне институције. 
Југословенска асоцијација за борбу против сиде (ЈАЗАС) потврдила је 
марта 2003.године најновијим статистичким показатељима, да у СРБИЈИ 
ГОДИШЊЕ бива обављено 200.000 (!?!) АБОРТУСА. Свакога дана, у 
демографски најугроженијој Србији, абортус изврши преко тридесет 
девојака млађих од 24 године!?!  
Да ли смо ПОРАЖЕНИ У КРЕВЕТУ, очигледно НИСМО, али 
раскомоћеност наших жена које теже љубавним односима (сексу) али без 
пратећег одгајања деце, скупо кошта и представља стварни разлог 
демографског суноврата. Нису криве ни жене саме, понајмање оне једино. 
Али њихова кривица је очигледна и лакше их је напасти... 
Држава нема увид у рад приватних клиника у којима бивају предузимани 
прљави захвати овакве врсте, нити на било који начин, преко Министарства 
здравља, утиче на смањење ове застрашујуће појаве! 
Србија би под хитно морала да промени демографско-развојни курс. 
Прво, да би заустављањем даље демографске експанзије већих 
градова, побољшала квалитет и услове живота баш у тим градовима. 
Друго, да конкретним залагањима ревитализује бројне варошице (које 
данас таворе и више подсећају на старачке колоније него на места 
пожељна да се у њима проведе живот), иако многа имају повољне природне 
услове. 
 
ПРОСЕЧНО СВАКА ЖЕНА РОДИ ЈЕДНО И ПО ДЕТЕ (Европска Унија)*26 
У Европској унији просечна стопа рађања је 1,5 беба за једну жену, док је за 
стабилно чување популације потребно најмање 2,1 новорођенчета. Ако се 
настави са рађањем овако малог броја беба, радноспособно становништво 
ЕУ смањиће се до 2050. године за читавих 40 милиона, а повећаће се број 
старих и раднонеспособних становника. Такав тренд је неиздржив и за 
развијену привреду Европе. Стручњаци Института за становништво и 
глобални развој из Берлина представили су студију "Немачка 2020" у којој 
упозоравају да овој земљи прети привредни и социјални пад, који би 
могао да доведе у "другу лигу" држава Европе. Узрок овако суморној 
перспективи је, тврде научници, низак наталитет, повећање просечне 
старости грађана и миграција становништа у развијеније регионе. 
Демографи предвиђају да ће, уколико се ови трендови наставе, у Немачкој 
опустети многи региони и да ће бити срушене читаве градске четврти. 
Главни град покрајине Сар, Сарбрикен, остаће без четвртине становника! 
Наредних десет година показаће да ли Немачка може да избегне тај 
сценарио, или ће до 2020. године доживети дубоке и назапамћене промене. 
Просек старости становника у Србији је око 41 годину и по томе се убрајамо 
међу десет држава са најстаријим становништвом у свету. Већ постоје села 
у којима се годинама није чуо плач новорођенчета, а само у Војводини има 
25.000 напуштених кућа. Овако поражавајући подаци натерали су наше 
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стручњаке да се добро замисле како да помогну Србији и повећају број 
становника. 
Проф. др Марко Младеновић, доајен са Правног факултета у Београду 
сачинио је предлог закона о обнављању становништва и заштити деце који 
су подржали Министарство за дијаспору, Његова Светост Патријарх Српски 
и Свети синод. 
- Циљ овог закона је да заустави исељавање из земље, омогући повратак 
избеглица и враћање на село вишка градског становништва. Написао сам 
више од стотину писама политичарима, угледним грађанима и покушао да 
им објасним да Србија умире и биолошки и морално, али нико није 
одговорио. 
Сваке године у Србији нестане један град од 30.000 становника, а на 
Космету се рађа град од 35.000 становника. Некад је у Србији на три 
запослена долазио један пензионер, а данас на једног запосленог долази 
1,3 пензионера. Сви жмуре пред наглим и драстичним падом наталитета и 
пред масовним исељавањем младих - упозорава проф. др Младеновић. 
У предлогу Закону о обнављању становништва и заштити деце, 
планирано је оснивање државног фонда за обнављање становништва који 
би се звао "Дечији динар". У овај Фонд издвајао би се део новца од 
пословног промета грађана, проценат од конфисковане имовине, затим 
имовина које је остала без наследника, а могу се давати и добровољни 
прилози. Начин рада Фонда одређује министар за породицу, а новац из 
Фонда би се користио за заустављања негативног природног прираштаја, 
повећање броја становништва и развој свести о здравом потомству и 
породици. 
Проф. Младеновић сматра да би требало смањити године радног стажа 
за жене са 58 на 55 година, како би се убрзало запошљавање омладине. 
Породиљко одсуство за запослене мајке требало би продужити са три, на 
12 месеци за једно дете. Када жена роди друго дете добија одсуство од 
18 месеци, а за треће чак 24 месеца. Малишанима са психофизичким 
недостацима, као и хронично болесној деци чије су маје самохране, 
треба омогућити бесплатну задравствену заштиту, лекове и помагала. 
Овим законом битно се ограничава право на прекид трудноће и 
абортус би се признавао само из здравствених и кривично-правних 
разлога. О прекиду трудноће увек би одлучивао лекар специјалиста или 
комисија састављена од два лекара, а потребна је и сагласност мужа или 
партнера жене која подноси захтев. У случају абортуса, против лекара 
може бити покренут кривични поступак за чедоморство. Држава је 
дужна да организује и финансира лечење стерилитета - предлаже проф. 
Младеновић. 
Према одредбама предлога овог закона увео би се порез на нежење и 
брачне другове без деце који ће се звати "бећарски". Висина пореза 
зависи од имовног стања брачног пара, а порез могу плаћати и породице са 
једним дететом, ако су им финансијске могућности изнад просека. 
Посебним законом уводи се државни адвокат за децу, који ће штитити 



њихова права на живот, телесни и духовни интегритет и имовинске и друге 
интересе. 
 

                                                      ОПУСТЕЛА ПУСТА РЕКА 

(Више кућа него људи) 

Најдраматичније стање у селима где живи 
од тридесетак до стотинак становника 

 
Три удружења староседелаца са југа Србије – из Пусте Реке, Јабланице и 
Топлице – сачинили су посебну студију „Повратак привредника" у којој 
потанко објашњавају феномен југа Србије. Подаци изнети у њој довољно су 
алармантни и занимљиви за најширу јавност.  
ТОПЛИЦА, ПУСТА РЕКА и ЈАБЛАНИЦА биле су дуго запостављене 
области и као такве данас припадају групи неразвијених крајева у сваком 
погледу. Опустела су, пре свега, села, 211 од 389 насеља данас имају по 
тридесетак до неколико стотина становника. Око 35 одсто је потпуно 
запуштено, а више од 90 одсто сељака примитивно обрађује земљу. 
Уништено је више од половине шума, затворено више од стотину школа, 
пропада на хиљаде празних кућа, обора... 
Топлица има површину од 3.055 квадратних километара, а ту су и четири 
вароши: Прокупље, Куршумлија Блаце и Житорађа. На овом подручју 1953. 
живело је 143.611 становника, 1991.године 111.813, а данас испод сто 
хиљада у укупно 276 насеља. 
Пуста Река се, пак, налази у северозападном делу лесковачке котлине и 
има површину од 366 квадратних километара, са 60 насеља. Ту је и 
централна варошица Бојник.  
Подручје је веома ретко насељено, готово празно, а по селима у просеку 
живи око 250 становника. Највећи број насеља пусторечког краја (37) 
припада општини Бојник, 14 општини Прокупље, седам Лебанској, а по 
једно Лесковачкој, односно општини Житорађа. Године 1953. живело је у 
Пустој Реци 37.097 становника, а 2000.-те, само 19.025 лица. 
Град Лебане се налази у доњем, а Медвеђа у горњем току Јабланице на 
894 квадратна километра. Општина Лебане има 39 насеља са око 27.000 
становника (1966) и одавде је било много мање исељавања, док је у 
општини Медвеђа, 1991. године било 13.509 становника у 34 насеља,  а 
сада је тај број много мањи, готово преполовљен. 
Овај крај, иначе, располаже изузетним природним ресурсима и сматран је 
за једно од најбољих подручја у републици, за развој сточарства. Воде 
овог дела Србије су издашне, па постоје услови за подизање на десетине 
мањих акумулација. Поменимо, на пример, велику акумулацију „Селово" на 
реци Топлици, у чију је градњу утрошено 20 милиона долара. Такође, не би 
требало заборавити акумулацију „Брестовац", која би требало да допринесе 
двема жетвама годишње у селима бојничког, односно пусторечког краја. 
Овај крај обилује и термоминералним водама попут светски вредног 
Гејзира у Сијаринској Бањи. Постоје и налазишта руда, као што је рудник 
„Леце", недалеко од Медвеђе, а на подручју те општине експлоатише се и 



полудраги камен, базалт, мермерни оникс и злато (Au;други у Европи, по 
богатству, после рудника у Финској). Велике су и могућности у 
пољопривреди, али оне до сада ни приближно нису, на ваљан начин, 
искоришћене. 
Ипак, сви аналитичари указују да су људски ресурси највеће богатство. 
Занимљиво је, на пример, да је готово пет пута више житеља овог дела 
југа Србије настањено у другим деловима земље, него што је остало у 
завичају! Само, на пример, у Лесковцу живи више од десет хиљада 
Пусторечана. У иностранству такође живи, по неким проценама, око десет 
хиљада људи из ових крајева, који су спремни да уложе извесна средства у 
развој југа Србије, а неки желе и да се врате у завичај.  
 
Дуг живот због млека и ракије*27 
Лена Љубић из села Трећак у општини Бујановац умрла је у 114. години, 
преноси Танјуг. Лена је рођена 24. маја 1891. године у Русце, на тромеђи 
општина Врање, Бујановац и Трговиште. Живела је у 19, 20 и 21. веку. Дуго 
је живела захваљујући здравој храни, пре свега млеку и сиру, које је 
обилато користила, као и чашици домаће ракије коју је сваког јутра пила уз 
кафу. Сахрањена је на сеоском гробљу, подно планине Рујан. 
 
Родила тринаесто, а потом и 15-то дете 
Јасмина Стојановић (39) из села Стубла у општини Бојник, родила је 
тринаесто дете, девојчицу тешку око 3,5 килограма, јавила је 08. фебруара 
2005. године Телевизија Лесковац. 
Девојчица је рођена прошле ноћи, а порођај је, према речима дежурног 
лекара, протекао без проблема. Стојановићева је рекла да је тринаесто 
дете "дошло непланирано", али да му се радује као да је прво. Додала је да 
више неће рађати. Њено најстарије дете већ је девојка и има 20 година. "У 
кући као да нема деце. Старија чувају млађу, нема нереда и свађа", рекла 
је она и додала да њену породицу никада нико није помогао ниједним 
динаром. "Примам дечији додатак само за четворо деце, за остале нема 
ништа", рекла је Стојановићева, која је домаћица, а њен супруг се бави 
приватним послом. Јасмина је, иначе, према расположивим 
информацијама, рекордер по броју рођене деце у лесковачком крају.  
 У међувремену, Јасмина је родила још двоје деце, тако да данас,крајем 
децембра 2013. године, с 15-оро деце представља пример мајке којој нема 
премца не само на југу Србије, већ и у читавој земљи... 
МАТЕРИНСТВО нужно мора постати  позив,  са законом установљеним 
правом мајке да, после рођења детета, може уколико хоће да заснује радни 
однос с државом, у интересу очувања национа и државе. 
Да ли је Закон деградације – први и кључни биодруштвени закон у кретању 
Срба? 

                                             ВОЛЕ ЛИ СРБИ СРБИЈУ? 

* 
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Српски народ је суочен, са демографском драмом, а истраживачи тврде да 
нацији, у којој су старији од 65 година два и по пута бројнији од лица која 
имају испод 19 година, у наредних 50 година прети изумирање, услед 
физичког нестајања. 
Једина нација у свету која се бројчано и квалитативно смањује је 
српска, а од нас је у свету, старија једино јапанска популација. 
У седамнаест села општине Лебане у последњих двадесетак година није 
рођена ниједна беба. У селу Доброселице, код Рековца, није заљуљана 
колевка скоро педесет година... 
Статистика сурово подсећа да на сваког новорођеног, умре деветоро 
Срба!?! 
Најгора ситуација тренутно је у Златиборском округу где је број 
становника између претходног и последњег пописа, смањен за читавих 
двадесетхиљада душа!?! 

 
ОДСУСТВО КУЛТУРНОГ ОБРАСЦА И НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

(САНУ у ДРУШТВО СРБСКЕ СЛОВЕСНОСТИ)  
 

Узрок нашег историјског удеса и усуда је ОДСУСТВО КУЛТУРНОГ 
ОБРАСЦА, који претпоставља постојање институција за очување 
колективног идентитета. Без овог обрасца, неспремни доносимо и 
најкрупније одлуке, догађаји нам се дешавају, уместо њима да управљамо. 
Прекид зачараног круга несреће Срба није само племенит задатак, већ је и 
корисна активност, национални задатак првог реда. Први корак је 
дефинисање КУЛТУРНОГ ОБРАСЦА и НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 
ОПСТАНКА од стране надлежних Министарстава Владе Р Србије и 
Друштва србске словесности (САНУ). 
За почетак кренимо да почистимо депоније из сопствених кућа, зграда, 
улица и средине у којој живимо. Да не остане трајном слика - утисак 
странаца; Србија јесте лепа земља, али само оно што се види од 
депонија ђубрета, пластичних флаша и најлон-кеса! 

 
                                                  БРАТОУБИЛАШТВО 

(Омраза) 

* 
Срби су истински настављачи страдалничког пута Исуса Христа, једина 

нација на свету која је вазда разапета на Крсту Сина Божјег. 
Самосвест налаже да отворено проговоримо не само о непријатељима и 
осведоченој зликовштини из окружења, већ и о злочинима које смо чинили 
једни другима, заправо сами себи! 
Генеза и историјско понављање братоубилаштва међу Србима је 
смртоносни отров који трује наше животе и обесмишљава огромне жртве и 
појединачна страдања. 
Србин Србину највећи враг, Срби против Срба, Нема борбе, нема рата док 
не крене Брат на Брата..., и сличне пароле, само потврђују стално 
присуство бескрајног круга мржње. Сви владари из Лозе Немањића, 



осим Душана Цара, проглашени су свецима, иако је њихова међубратска 
омраза резултирала међусобним убиствима браће, оца и сина, сина и оца... 
Нажалост, историчари и књижевници не спомињу Божју патњу Растка 
Немањића (Светог Саве), који је мирио не само Стефана и Вукана, већ сву 
завађену Браћу по Србији. Поражен и сломљен, напустио је Србију и, 
можда намерно, одлучио да умре не у Отаџбини, већ у Бугарској, у Трнову 
Граду... 
Истом линијом крећу се и династије Обреновића и Карађорђевића, јад 
траје, па песник Петар Пајић резигнирано констатује: 
„Српског вођу Кара-Ђорђа, убио је други вођа, а место где је било клање 
Срби зову Радовање (Радовањски Луг). 
И у Другом светском рату потврдили смо, и платили главама стотина 
хиљада душа сународника, злу коб рата међ` собом, једни против других, 
најближи против својих. 
И најновима историја, од деведесетих година двадесетог века па до ових 
дана потврђује трајање наше Голготе коју нам кроје непријатељи, али 
често и једни другима, сами себи... 
Зауставимо тај историјски удес, преокренимо наслеђе у другом правцу! 
Нека нам узор буду – Прометеји наде, апостоли јада, како Милутин 
Бојић ословљава 150.000 Срба који су протерани из Отаџбине а 
опорављени на Крфу, преокренули исход Првог светског рата и 
створили чудесни подвиг, раван Васкрсу Исуса Христа! 
Ако им нисмо равни по снази, прегнућу и успеху, покушајмо да их следимо 
макар... Србија ће постати значајан и утицајан фактор међу другим 
државама, оног момента када будемо наметнули НАЦИОНАЛНЕ 
САДРЖАЈЕ у својству ВРЕДНОСНО ПРИХВАТЉИВИХ ОБРАЗАЦА за 
окружење. 
Услов за такву вертикалу је обједињавање и агрегатирање националне и 
државотворне енергије најквалитетнијих појединаца не ради рата и 
реваншизма, већ ради усмеравања српске нације према сферама духа, 
културе, науке, технолошких вештина и популационог и свеопштег 
економског уздизања.  

 
Корени омраза код суседа*28 

(Добрица Ћосић) 

* 
„Срби верују да имају славну прошлост. То је највиши израз њихове 
самосвести. То је метафизичка димензија српске свести. Прошлост је 
Србима апсолут, чиста религија. Бог. Они не знају шта је стварно њихова 
прошлост. Јунаштво, жртвовање, страдање... то нису рационалне, 
животоносне категорије, то су митови и религиозна осећања. Срби су 
главним кривцима за своје несреће учинили – издајнике. Та инверзија 
истине и свести утемељена је у нашем миту – косовском. Вук Бранковић је 
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     "Вечерњих новости", 15. март 2003. године) 



понео главну кривицу за пораз, изгибленије и потоња страдања 
српског народа, а не Мурат и Бајазит. Срби су сами себе окривили за 
своју историјску несрећу. То је, вероватно, јединствена национална свест, 
бар у европском простору. Да ли је то духовна снага, вера, грандоманија, 
сулудост? То својство је била идејна, морална, антрополошка одредница у 
многим збивањима, најчешће кобним. Та одредница – издаја, учиниће 
читаву српску народну свест о себи некритичном, неистинитом, 
неразумном. Она ће се протегнути и на мир, на све општенародне послове. 
Отаџбина само у рату 
А српска историја не помиње једно биће које није ни јунак, ни издајник. Њега 
не види, не придај му први значај. То је сналажљив човек. Човек способан 
да опстане у свим околностима. Ти сналажљиви људи су одржали Српство. 
Основно је питање: како од Србина створити грађанина? Он може да изађе 
из овог историјског ћорсокака у коме се нашао само ако изгради своју 
грађанску свест и грађански морал. То значи: историјски садржај 
националности и колективности, преобразити у систем индивидуалних 
вредности, од којих је извршавање дужности  прва вредност. Ниска и 
недозрела грађанска свест Срба узрок је многим њиховим поразима у миру. 
Срби су били добри и храбри војници, ратни победници, а лоши су и 
плашљиви грађани, слаби градитељи живота. Зато су као већински 
народ у Југославији пали на ступањ потчињених. Јунак у рату за слободу 
постао је кукавица у миру и слободи.  

У рату је живео од српства, у слободи и миру мора живети од човештва. За 
Србе, отаџбина постоји само у рату. А Нарвид мудро опомиње. „Отаџбина, 
то је велика збирка обавеза". 
Данашњи Србин се распиње између епског мита и потрошачке 
тривијалности, с тежњом да се коначно приклони потрошачком моделу 
живота и изгуби духовни субјекат. Ако српски народ, из ове трагедије у 
којој се нашао, не изађе са свешћу о узроцима свог пораза, изгубиће се 
у сивилу и ништавилу потрошачког друштва. Ако свешћу о себи не 
превлада своју трагедију, она ће се претворити у гротеску. 
НЕПОШТОВАЊЕ СЕБЕ наше је најизраженије карактерно својство. Човек 
који себе не поштује, нема разлога ни другог да поштује.  Он се других 
плаши, па им се улагује, или их презире, па их вређа. Тако се данас 
понаша људска већина у овој разореној и раскаљаној Србији. Шта је данас 
Србин? Бахати рајетин! Човек који заборавља на стид. У овој земљи 
слобода је у просташтву нашла своју потврду и свој спонтани израз. 
Просташтво се из сеоских крчми и задружних дућана, са пијаца 
преселило и у средње школе, Универзитет, биоскопе, позоришта, 
концерте рокенрола, радио, телевизију, „жуту штампу, „модерну 
књижевност", на Теразије и у Кнез Михаилову... Просташтво провинције и 
периферије, једно опасно, силеџијско просташтво, освојило је нашу 
престоницу. 
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Сада је млада интелигенција исто што и млади радници, студенти се не 
разликују од тракториста и шофера, периферија од центра града, село од 
среске вароши, сеоска кућа од градске... Све се изједначило. Упростачило и 
вулгаризовало. Сви смо били другови, сада смо сви комшије. То агресивно 
разгаламљено, распсовано просташтво је битна духовна одлика „младог 
народа у којем су девојке – рибе, а вођење љубави – туцање..." 
 „Самоуправљање је онемогућило селекцију квалитета, а омогућило 
владавину медиокритета уз контролу најнеобразованијих, док је ЕЛИТИЗАМ 
идеолошки ПРОГАЊАН као социјални канцер. Србија је „напредовала" у 
примитивну и јадну земљу. Прљава, неуређена, неурбанизована, са рекама 
затрованим индустријском водом, градским фекалијама и нечистоћом, са 
запуштеним пољима и парлозима и рђавим путевима, чији су јаркови 
претворени у ђубришта... У Србији нема склада између човека  и 
природе,  између кућа и људи. Нагрђена је природа,  у  Србији  су још 
лепе неке биљке и понеко дрво, оно што није “дело људске руке и ума”. 
Национални циљеви данас су: хигијена, уљудност, озбиљност, 
достојанство и тачност. „Историјске" нације су несрећне и 
неподношљиве. Оне и своје поразе претварају у славу. Историјска 
таштина је национално својство сваког Србина. Историја је наше 
национално богатство – у свести сваког родољуба и знању сваког учитеља. 
НЕМАМО НИЧЕГ ВЕЋЕГ ОД ПРОШЛОСТИ. Али то богатство је руда – 
смеша са скромним процентом „племенитих метала. А њих треба 
дистракцијом одвојити и дати им вредносни облик. Без те умне и 
имагинарне технологије, богата прошлост не само да не значи много, да 
остаје само „природни ресурс, него је и извор заблуда, подстрекач нових 
странпутица, енергија нових пораза. Наша култура још није претворила 
национално бивствовање у времену и простору у универзална сазнања и 
искуства, у филозофију историје, у уметност. Наиме, национална историја 
није постала национална култура. 
Најнижи сој међу српским националистима су они који величају српску 
спонтаност, а то значи простоту, они се размећу својим и српским 
манама. То су Србенде. Они толико воле Србију и српско, па хвале и славе 
и најгоре српске мане, сматрајући то правим родољубљем, а ту храброст 
само српском врлином. Можда су баш такви родољупци изазвали 
омразу суседних народа и подстакли њихово непоштовање према 
Србима и Српству. А такви ми, кад пролазим Кнез Михаиловом улицом 
одваљују раме, доказујући ми присност и следбеништво“.   
 
Србину Срби исти 
Толстој је записао у свом дневнику: „Тип Руса занетог  због недостатка 
веза са животом". 
Колико познајем руску литературу, много је таквих Руса било до 1917-те. А 
онда су их бољшевизам, стаљинизам, борба за комунизам, све привезали 
за живот. За ужасан живот. 
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Србина „занетог због недостатка веза са животом", нема. Србину се лице не 
види од живота и његове прљавштине. 
Најчешћи тип Србина је човек који не прави разлику између других људи и 
себе. Ни по добру, ни по злу. Он воли само оне који личе на њега. Србин 
понекад пристаје само на разлику између моћног и бедног, туђина и свог, 
оног који држи батину и оног који трпи батине. Србину су, углавном, сви 
Срби исти. Ако је неко лопов, њему су сви лопови, ако је покварен, сви су му 
непоштени, ако је поштен, сви су му поштени. Отуд његова лаковерност. 
Најгора, бар мени, српска особина јесте нападна фамилијарност, та страст 
да сваког кога сретну присвоје и учине себи равним. Србин не настоји да 
се уздигне: он се свагда труди да високе повије, далеке приближи, 
чисте испрља... Српски карактер још није изразила српска књижевност. Ја 
сам, најчешће поправљао Србе и пројектовао их по својим моделима, имао 
сам илузију да их могу литературом, фикцијом у духу и души, мењати. А 
нисам довољно истицао она најчешћа и лоша својства Срба. Било ме је 
стид да ружно говорим о народу који пати, о људима који ме хране, чувају и 
уважавају. 
А јадан Србин толико се свикао на патњу и беду да и најмање промене 
прихвата као ослобођење, спасење, срећу. И ја сам, као већина писаца 
малих и неслободних народа, у сваком свом књижевном јунаку – видео 
народ. 
Титоизам и - последице 
Титоизам је условио деморализацију српског народа која, мислим, није 
мања но оно безнађе после пада Смедерева 1459.-те, или оно из 1813.-те, 
после слома устанка. У оваквом духовном и моралном стању, српски 
народ није способан да изврши свој препород". 
 
Војник не пере пелене 30 
"Да ли сте за цивилно служење војног рока? 
- Стрељао бих онога ко је донео одлуку да може цивилно да се служи 
војска. То је највећи ударац на морал овог народа. Србин да иде у војску и 
пере пелене?! Па где то има?!  Све  су урадили  ови споља и неке 
невладине организације изнутра, само да би ослабили морал овог народа. 
А ко ће после да брани земљу када буде требало? Тадићеви саветници 
служе војску код њега у кабинету. Какво је то служење војног рока? 
 
Да ли сте гледали рукометну утакмицу Загреб - Партизан? 
- Нисам, али пратио сам шта се дешавало. Ево, када би неко пронашао шта 
сам раније причао, испоставило би се да сам за све био у праву. А рекао 
сам да бих забранио да српски и хрватски клубови играју међусобно 
наредних сто година! Не због нас. Постоји комплекс једне мале, 
неостварене нације као што су Хрвати. Они су добили државу уз помоћ 
Ватикана и осталих који су рушили Југославију, али нису добили на 
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људскости. Да су те међународне спортске организације паметне, и оне 
би забраниле да Срби и Хрвати играју једни против других у било ком 
спорту. Ово што се догодило на рукомету је најбољи доказ. Каква Европска 
унија?! Ево, колико је прошло од рата, десет година, а они нас и даље мрзе, 
можда чак и жешће него раније. Па, када се завршио Други светски рат, 
наши људи су ишли у Немачку већ 1950. или 1955., долазили су и Немци 
овде и није било проблема. А са Хрватима, видите, то није могуће. Па, ви не 
можете да одиграте нормалну утакмицу са Хрватима, под капом европске 
федерације! А камоли неке заједничке лиге које се помињу, па то су обичне 
будалаштине." 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Рђава управа и робовање 

* 
"Дуготрајно робовање и рђава управа могу толико збунити и унаказити 
схватање једног народа да здрав разум и прав суд у њему отанчају и 
ослабе, да се потпуно извитопере. 
Такав поремећен народ не може више да разликује не само добро од зла у 
свету око себе, него ни своју сопствену корист од очигледне штете." 
           
                                                                                                         Иво Андрић 
 
Страст води и у пропаст*31 
 
“Шта су заправо емоције? 

- Сваки пут када оценимо да се дешава нешто,  ми реагујемо емоцијом. У 
том смислу,  емоције су резултат активације наших вредности. Када 
оценимо да је неки животни догађај угрозио неку нашу вредност, тада 
осећамо непријатно осећање. Непријатна осећања су еволутивна предност 
јер нас она покрећу на адаптацију и у крајњој линији, повезана су са 
преживљавањем. С друге стране када оценимо да је нека наша вредност 
потврђена, ми се осећамо пријатно. Интересантно је да су непријатна 
осећања социјално опажена као важнија. Док у нашем језику постоји око 
седамдесет речи за непријатна осећања, за пријатна постоји једва десет. 

А какав је однос савременог  човека према емоцијама? 

- Можемо рећи да тај однос зависи од представе коју човек има о својим 
емоционалним реакцијама. До пре 20 година емоције су управљале 
људима, а данас је већ могуће да човек, који разуме своје емоције, може 
управљати својим емоционалним животом. Наравно, не на начин како то 
раде наркомани. Реч је о природном начину. Не утиче се директно на 
осећање већ на оне менталне процесе који му претходе и који га стварају. 
Управо у овим процесима могу постојати грешке, што и доводи до 
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неадекватних или ирационалних емоција. Због тога је данас изузетно важно 
да људи постану емоционално писмени. Чак је разумевање својих и туђих 
осећања означено као емоционална интелигенција. 

Колико смо ми као народ емоционално интелигентни? 

 - Наш менталитет је јужњачки и убрајамо се у народе који снажно и 
страсно осећају. Разлике су очигледне када разговарате с припадником 
неког северног народа. Приликом  таквих сусрета свако гледа другога 
кроз вредности своје културе. Ми ћемо њих доживети као усамљене, 
хладне, дистанциране, отуђене појединце, а они нас као инфантилне, 
примитивне и нецивилизоване. Међутим, у овим стварима не постоји један 
„цивилизован" или "исправан" образац. Сваки образац има своје предности 
и недостатке. Због тога је важно на нашем путу у европске интеграције да 
освестимо свој образац, да схватимо шта је добро у нашем менталитету, да 
мењамо код себе оно лоше због нас самих, а не да бисмо постали исти 
као они. 

Може ли наш менталитет да поднесе ту промену? 

- Постоје у том смислу два проблема: наша претерана осећајност, 
импулсивност и примитивно изражавање емоција. Прво доводи до страсног 
односа према свету, чак и онда када то води у пропаст. Страсно се воли, 
страсно се навија, страсно се мрзи. У последњој деценији је то посебно 
изражено у политици, како од стране народа, тако и од стране политичара 
који повлаче те полуге. Само да подсетим да је реч страст изведена из 
глагола страдање. Друго је очигледно на примеру изражавања љутње. Код 
нас су ретки људи који изражавају љутњу без псовки и понижавања друге 
особе. Управо то треба да научимо: да се љутимо уважавајући другог, да на 
другога културно вичемо". 

Каква је психолошка дијагноза нације у овом тренутку? 

- Наш основни друштвени проблем је у томе што не постоји друштвена 
вертикала као психолошка категорија. То значи да смо ми друштво без 
правих ауторитета, без поштовања бољих од нас. Ако погледате нашу 
старију и новију историју наћи ћете читав низ примера који оправдавају тај 
став. У психолошком смислу ми смо „спљоштено друштво, друштво 
браће и сестара између којих постоје завист и љубомора. Овакав 
културни образац производи веома способне и талентоване појединце који 
због извесне дозе размажености не остваре све своје капацитете, и који, 
због тога што их средина не уважава, постају помало бахати. С друге 
стране овај образац чини да пет веома паметних људи чини веома глупу 
групу, која не може ни око чега да се договори. Управо због тога су ми све 
приче о српском национализму неуверљиве. Србовање није 
национализам, већ бахатост из инфериорности. За разлику од Хрвата, 
СРБИ НЕ ВОЛЕ ЈЕДНИ ДРУГЕ. То је узрок наше неслоге и вечитих 
деоба и сеоба. Психотерапија, као теорија и пракса полази од тога да 
човек, који има проблем пође од себе и преиспита се. То је нешто што 
би ми као нација требало да учинимо. Да освестимо оне наше механизме 



због којих смо кроз историју хронични губитници, жртве, али с 
грандиозном и поносном сликом о себи". 

....................................................................................................................... 
И да васцела Србија престане, заувек, да псује Господа Бога! 
....................................................................................................................... 
Србин има природну тенденцију да све своје велике људе, великане,  или 
поубија или понизи, и да их затим опева у свом десетерцу као хероје своје 
нације, и најзад прогласи светитељима своје цркве ... 

        Јован Дучић 
 
БОЖЈЕ ЈАГЊЕ  (ЈАСЕНОВАЦ – Србски највећи и најважнији град и 
ВАТИКАН) 
("Press" , 22.11.2007. године,  коментар Ђоке Кесића ) 
 У моћном свету, као и у Ватикану, нема ништа ново. И једни и други, 
велики господари, према сопственим потребама, унапред пишу судбине 
народа и успостављају нове етичке норме. 
 Пре три дана један бискуп Римокатоличке цркве у Хирошими држао је 
помен вуковарским жртвама. Дотични изасланик папине цркве послао је 
поруку да су вуковарски злочини и злочини у Хирошими једнаки и да пред 
Богом и историјом имају исти сатанистички предзнак. Какво божје јагње? 
 Свакако не желим да кажем да у Вуковару нису учињени злочини. 
Виновнике Овчаре треба казнити, и то мора да уради српско правосуђе. Није 
никаква противтежа, али у Вуковару злочин нису учинили само Срби. Тамо 
су страдали и Срби без униформе и пушке, а да ли су Хрвати процесуирали 
неке од тих злодела?! 
 Уосталом, Хрватска, као и Словенија учиниле су сецесију и у оружаној 
побуни срушиле уставни поредак СФРЈ. Ушле су у рат и самим тим 
одговорне су за многе жртве својих и других народа у тим крвавим 
догађањима. А какве везе са овим има Ватикан? Има, и то озбиљне. Папа 
Војтила је још 1982. тражио да се Хрватска и Словенија издвоје из СФРЈ. То 
је само део оне Војтилине политичке активности у којој је неколико стотина 
милиона долара издвојио из Ватиканске банке за протесте Леха Валенсе и 
рушење комунизма у Пољској. То је произвело више убистава и 
самоубистава директора дотичне банке и њен банкрот. Део те „божје 
работе" сликовито је приказао Копола у филму „Кум III". 
 На страну историјска чињеница што је Ватикан благопомазан од 
међународне заједнице крајем педесетих година прошлог века због свог 
отвореног подржавања фашизма у Другом светском рату, али стоји питање 
да ли је Ватикан послао свог изасланика у Јасеновац да се поклони 
жртвама хрватских домољуба у НДХ? Или бар, да се поклони жртвама 
конц-логора за српску децу, који је ваљда јединствена слика зла у свету?! 
 У вези са овом причом имам два питања: 1) Да ли Ватикан има везе са 
самокандидовањем Стипе Месића за функцију високог представника у БиХ? 
2) Да ли је Србија размишљала о томе да на адекватној адреси тражи да 
Јасеновац буде проглашен за екстериторијалност као светилиште?  

 



 
 

                 СТРАХ ЈЕ ДОБАР ПРИЈАТЕЉ, АЛИ ГА СЕ ЧУВАЈ 
 
Можда нисте знали, али страх се најчешће јавља кад је потребно 
говорити јавно пред много света. У тим тренуцима, највећи број 
људи осећа кнедлу у грлу а лептире у стомаку, зноје им се 

дланови и срце убрзано лупа 
 
 Анализа страхова као животних сапутника сваког човека и стручно 
одређивање мере - када нормалан сапутник постаје болест, није обрађено 
од стране психотерапеута (незналице и ленштине!). "Фобија" је суфикс за 
конструисање речи у психијатрији које описују ирационални страх као 
психички поремећај. На пример агорафобија - страх од отвореног простора, 
или у медицини, претерана сензитивност на, рецимо, светлост - 
фотофобија. Кажу да постоји 160 врста страхова с којима се суочавамо у 
пракси, иако их има око 700, по "научним" дефиницијама.  
 Страх је емоционални одговор на претећу опасност и заједно с 
радошћу 
и бесом спада у основне емоције, које одликују највише живе организме. 
Страх је, у неку руку, одличан пријатељ који омогућава преживљавање, 
јер се јавља као реакција на негативне стимулусе. Данашњи човек добар 
део егзистенције заснива на страху, што је  нормална  појава.  Међутим, 
дисфункција тог одбрамбеног механизма некад води ка патологији, која 
се може претворити у теже облике фобије, па и теже психичке 
поремећаје. 
 
Страх је нелогичан 
 
 Оболела особа зна да њен страх нема основу у реалном свету, 
али не може да га сузбије и отклони и при самој помисли на застрашујућу 
ситуацију она доживљава страх и панику. Од коликог је значаја страх у 
обичном животу, али и у психијатрији, говори и Фројдових 30 година 
посвећености изучавању страха. Извор страха је начин човековог 
живљења из којег и због којег је човек онакав какав јесте. Фројд је истакао 
два развојно условљена типа и облика страха. Први је назвао примарним 
страхом, и он се јавља одмах у животу јединке, током процеса рађања, док 
је други тип стечен у каснијем животном добу. И бебе доживљавају страх 
кад их напусте родитељи. Малишани између 4. и 6. године плаше се много 
чега што није засновано на реалности, попут духова и разних дивљих 
животиња. Деца између 7. и 14. године свесна су околности у којима се 
налазе и процењују да ли им прети опасност од повреда и да ли се може 
догодити нешто што би им угрозило егзистенцију. 
 
Узроци социјалних фобија 
 



 Природа социјалних фобија није   довољно   објашњена. Социјално 
фобична особа претерано активира систем одбране, а недовољно 
користи систем сигурности. Функција система одбране је да процењује 
потенцијалне претње од других. Он активира такмичарство као начин 
понашања, процењује и упоређује потенцијал неке особе са другим 
значајним особама из околине. С друге стране, систем сигурности 
контролише систем одбране тако што препознаје поступке других као 
пријатељске, сарађујуће, непретеће и узима их у обзир. 
 Социјално фобичне особе развијају симптоме због неспособности 
сарадње. Оне не очекују да буду подржане и цењене, мисле да немају шта 
да понуде другима, само зато што нису у стању да на друге гледају као на 
потенцијано сарађујуће. Из тих разлога јавља се осећање инфериорности. 
  
Лек за страх 
 
 Серотонин је познат и као „хормон среће", а има га у мозгу, 
систему за варење и у тромбоцитима. 
 
Страх од смрти  је,  „црв у сржи човекових претензија на срећу".  
Свесност да се може умрети сваког тренутка гони људе да се од тих мучних 
промишљања бране бришући из свести поразну истину. Користе се разни 
механизми, који за сврху имају онемогућавање развоја свести о смрти и страху 
од ње. Такве одбране, нормалне или патолошке, активне су током целог 
живота. У току депресије, страх од смрти може бити интензиван и испољен у 
многим модалитетима; претерано инвестирање у смрт, страх од сопствене 
смрти, страх од живота (друга страна исте медаље) у страх од смрти 
блиских и вољених особа. 
 Иначе, старије особе увек су близу смрти, па као добра досетка звучи 
оно што је записао Ле Ду: „Смрт старих једва се може сматрати смрћу". У доба 
старости оно што представља живот и оно што представља смрт, постају 
готово недељиви од ега. Оно чега се стари с правом плаше, јесте социјална 
смрт која често настаје далеко пре од физичке смрти.То ме је мотивисало на 
борбу против пролазности - делима, градитељством, речју, стихом, ружом 
... 
 
Кад је музика ратовала*32 
 
Ој, Мораво 
Ој, Мораво, ој, Мораво, 
Моје село равно, 
Моје село равно, 
Ој, Мораво, ој, Мораво, 
Моје село равно! 

                                                 
32   Кад је музика ратовала, Жарко Петровић (интегрално ), Глас јавности, 24.децембар 2002.године)  
        Ој, Мораво (наставак), Ранко Соколовић аутор стихова CD-a „Непоклек", поје a-cappello Бранислава 
Подрумац, 
        у издању  „Југодиска", Београд, 2004. године 



 
Кад си равно, кад си равно 
Што си водоплавно, 
Што си водоплавно, 
Кад си равно, кад си равно 
Што си водоплавно? 
 
Киша паде, киша паде 
Те Морава дође, 
Те Морава дође, 
И поплави, и поплави 
Моје село равно 
И у селу, и у селу 
Јованове дворе... 
 
               * 
И у двору, 
      и у двору, 
           Иванову мајку 
И у двору, 
     и у двору,   
          Иванову мајку 
 
Љуто куне, 
        љуто куне, 
    Иванова мајка 
љуто куне, 
        љуто куне, 
    Иванова мајка 
Морава нас 
                   река одранила 
нек` Морава 
                     вода 
       и са`рани...* 
 
 
Српске песме, трајне и искрене, најчешће извиру из нашег живота, крви, 
душе, рата љубавних јада и завичајних чежњи. Волимо их уз своју заставу, 
грб, химну, ћирилицу, Патријарха и државу. Песме са оваквим садржајем 
много значе и увек их радо слушамо. Реч је о песмама: Полетела два бела 
голуба, за коју се тврди се да је још из доба Цара Душана; Што ћутиш, 
Србине, тужни - песма Даворина Јенка из доба националног буђења Срба; 
Устај, устај, Србине - стихови Стерије Поповића; Играле се делије - коју су 
певали српски војници приликом Степине опсаде Једрена; Вишњичица, 
род родила - за коју се сматра да су је певали Карађорђеви устаници; Јово 
ружу кроз свиралу зове и Завичају, мили крају - песме које су се највише 



чуле у Првом светском рату из свирале српског сељака - ратника: Радо иде 
Србин у војнике, упамћена и по фотографији српских регрута из села 
Александровца код Пожаревца, приликом одласка у пуковску команду 
1914.године. 
 
Ове песме и још многе друге, често нам живот значе. Волимо их и не дамо 
их...  
Али и песму о Морави! 
 
Песма Ој, Мораво, живи у свим нашим временима. Њена мелодија, широка 
и топла, протиче кроз ливаде и њиве, села и градове Србије. Целога живота 
прати нас њена зеленожута носталгија. Као велике песме руских козака или 
лађара са светских река, као религиозна хебрејска балада. Српска песма 
"Ој, Мораво", не припада ниједном жанру. Она је своја и свачија: сељачка, 
грађанска, дечја, младићка, девојачка, песма богатих и сиромашних, 
срећних и несрећних. Она је и народна песма и симфонијска тема. Река 
Морава припада свима. И не само на путу свом и својих рукаваца. Она 
Србе, скоро себично, држи уз своје тле, као мајка, и ми често, ма где били, 
зовемо своју реку: Ој, Мораво, моје село равно.... 
 
Нигде тако коњи не ржу. Нигде толико распеваних птица и соколова, гостију 
и гошћења, села и посела, као крај Мораве. Кнегиња српских река - како је 
Моравци зову - дежура у своме народу, да би рађала и - плавила. 
 
Безимени емигрант, Србин који је 1972.године преминуо у Америци, 
држава Илиноис, за живота је направио свој надгробник на којем и дан-
данас стоји само - Ој, Мораво... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 
 
Срби се љубе три пута 
* 
Када се извесно време нису видели нити сусрели, Срби се љубе три пута – 
 
У име Живота, 
                                         У име Смрти,  
                                                                               У име Части. 
                                                   САН 
                                              /06.новембар 2012.године/ 
Трактор куде казан, укопан укосо; 
Виктор, отац Владимир и ја покушавамо да га извучемо, као што смо то 
чинили више пута и у реалности,али овај пут готово је немогуће... 
Шодер и трава проникли по крову, а ми стојимо немоћни, а ја се упирем из 
петних жила, а отац ме саветује како да успемо у – н е м о г у ћ е м... 
 



                                             Старац Григорије 
                                                      /Монах и Сновиђење/ 
                                                                 * 
-Распад СФРЈ у крви; 
-Београд – Средиште неморала, смрада и блуда, сваковрсног из којег ће 
људи беђати ка планинама када буде отпочела изградња Метроа: 
-Братоубилаштво у Србији 
-Русија ће победити Американце у рату, после чега ћемо се вратити на 
Косово и Метохију... 
 
 
                                                      Авион без ознака & Vily Wimer* 
                                                      /Сурчин, 12.марта 2003.г./ 
Новинар Ђуро Билбија, гостујући у емисији Миломира Марића, дана 
22.10.2012.године, заједно са Владаном Гличићем и Соњом Бисерко, упитао 
је јавност Србије:“Чији је био авион  (без ознака!) који је 12.марта 
2003.године око 20h одлетео са Аеродрома Сурчин и евакуисао убицу 
Зорана Ђинђића(!?!). 
 
У истој емисији – „Ћирилица“, изнет је и податак да је Vily Wimer, 
обавештајац Немачког председника Хелмута Кола, сачињава после 
састанка представника NATO алијансе у Прагу, Извештај који садржи тајни з 
а к љ у ч а к: 
„...да Србија што дуже остане ван европског развоја, и то ометањем и 
отежавањем приближавања ка Европској Унији“. 
Поменут је и апсурдан став Otto Von Bizmark-a („Бизгов Марко“, по мом 
мишљењу, снажан момак, делија и војник без премца, чија рођена баба-
Лужичка Србкиња, није знала ниједну реч немачког-општепризната 
историјска чињеница!); 
„Србија мора бити што је више могуће слаба и мала.“ 
Дана 12. децембра 2013. године у Београду у просторијама Факултета за 
медије и комуникацију, Карађорђева 65, одржана је НИН-ова полемика о 
стереотипима. Ђавољи адвокат – РУСИ СУ НАШИ НАЈБОЉИ 
ПРИЈАТЕЉИ“, при чему су тезу заступали Ђуро Билбија, новинар 
публициста, главни и одговорни уредник www.fakti.rs и Драган Петровић из 
Института за међународну политику и привреду, а оспоравали су је Јелена 
Милић из Центра за евратлантске студије и Лазар Стојановић, иначе 
бивши муж Наташе Кандић, директорке НВО „Фонд за хуманитарно 
право“ из Београда, осведочене по сталном антисрпском деловању. 
 
Европској Унији суштински, Србија је потребна као некад Турска, само као 
РУШЕВНИ ЗИД.  
Речено је и  да  је „Европски пројекат пљачкашки пројекат, оно што 
није успело Наполеону и Хитлеру, у наше време пошло је за руком ЕУ коју 
заправо оличава силна Немачка“. 
 



                           Господин Вујић, Србин који живи у Америци, рече Србији: 
                          (“Палма плус“, 17. децембар 2012.г, гост Оливере 
Милетовић у емисији „Питања и одговори“)) 
 
РАСЕЈАЊЕ тзв. Дијаспора; још само у тој сфери Србија је ВЕЛЕСИЛА! 
“Дух времена“, филм, Џон Ф. Кенеди, настојао је, покушавши да спречи 
Људе из сенке да владају финансијама и свим сферама живота у Америци 
и остатку Света. Пробао је да промени само једну реч „Federal“ на 
доларској, $ / U.S.A. новчаници, и... 
Grinspe & Bernace,  шеф FBI, од Британске Краљевске куће прима две 
титуле: 
1/ Сер-а и 
2/ За превођење оваца - дужника преко Краљичиног моста! 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА је мајка свих врста КРИЗА!  
Чипови чине људе робовима, како у Америци, тако и у земљама ЕУ!Европа 
је туберкулозна. 
Србија мора да преобрати своју привреду у ефикасну, што данас није 
могуће, с обзиром да у њој ради, стварно нешто производи,  само 300.000 
људи и издржава све остале! С Е Л О је спас Србије и повратак селу је 
приритет. Село ДОЈКИНЦИ код Пирота, чувено по производњи качкаваља, 
снабдевало је 1980.године том врстом сира и Белу Кућу, у Сједињеним 
америчким државама. Данас, једва да су у стању да понове 
Пример Кореја; Ко хоће, може и зна!  
Време јефтине хране је прошло! Ко буде желео да конзумира здраву храну, 
биће принуђен да је САМ ПРОИЗВОДИ.Странцима нипошто не продавати 
земљиште, шуме поготово. 
--------------------------------------------------------- 
Д Е Ц А ! Некад смо имали мноштво деце, захваљујући чему смо преживели 
невиђену Голготу и геноцид у XX веку током којег смо изгубили готово 
3.000.000 душа... 
У данашњем свету, правда постоји само међу једнакима. 
Требало би погледати у прошлост али у садашњост Турске у којој је кључ 
успеха у ОБРАЗОВАЊУ и снажној ВОЈСЦИ, па следити њихово 
искуство.Финска је у том погледу још успешнија;мала земља, сиромашна 
ресурсима, захваљујући улагањима у образовни систем, постала је 
економска велесила  и произвођач „ NOKIA“ телефона и информатичких 
уређаја.Није згорег поменути да 30% најквалитетнијих кадрова по окончању 
студија, бива враћено у образовни систем, што резултира новим 
квалитативним помаком читавог система...   

И да нам водиља постане;РАДИ, МОЛИ, ШТЕДИ! 
А да заборавимо данашњу; Кради, носи,други враћа! 
--------------------------------------------------------------- 
ПУТОВАЊА – бесмисленост туризма; 
Туриста је човек који троши своје имање да би видео туђе (Кабир Беди, 
индијски глумац, прослављени „Сандокан“) 
 



Иво Андрић: 
 
1)“...као да се игде више може отићи“ 
 
2) бежање са места злочина 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
„Отишао сам. Иза мене је остало све што су људи рекли, као 
прамичак магле који се губи. А све што су урадили, понео сам на 
длану једне руке.“ 
 
Ко је рекао први, рекао је свима. (Сенека) 

Од Бога добро, а од људи...(Ромско циганче из села Оране, рече истину 
свом другу из детињства, Зорану Коцићу, средином 2012.године)  

Војвода Драшко у величанственом спеву Петра II Петровића Његоша, 
ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ (Изви искра Његошева, како је првобитно планирано да 
дело буде насловљено), иза институционалног реда, богатства и моћи 
Венеције(Европе) види морални неред, један клонули банални свет који 
је изгубио интерес за све узвишено. 
У то свету „полуђелом од богатства“ нема места за дух јунаштва, части, 
правде и истине.То је живот у којем се, по његовим мерилима, све срозало, 
где си или роб или гонилац робова.Бранећи етичке вредности 
примитивних горштака, Његош брани  право човека да не пристаје 
затварање у приземно и банално, ситно и неважно, да се бори за  
узвишеност и светост живота.Човек у себи носи Божју лучу, без које је „ка 
слабо живинче“. Човек је Божји лик на земљи, душа је искра небеска, живот 
је узвишена тајна.Постојање живота који се своди на „ситнарије“ и 
„ђетињање“, у којем се релативизују и разводне сви морални закони, губи 
димензију трагичности. Нема трагичног без трансцедентног ослонца, 
Бога, вере у бесмртност душе. 
„Најкраћа историјска дефиниција Црне Горе – вели Милорад Екмеџић – 
„јесте вечно гувернадурство“ Ко хоће да види,неће му бити тешко да сенку 
тог расцепа препозна и над данашњом Црном Гором. 
Драшко у Извештају о односу Млетака према нама, закључује: ми смо за 
њих убице, лупежи и канибали, и занимамо их једино као топовско месо у 
рату и робље на галијама.Од њих се не можемо надати ничему добром. 
 
„Које срце за својост не туче 
залуду се у прса будило, 
само што се мртвом крвљу трује“. 
 
Педантни француски слависта Мишел Обен утврдио је да се у целокупном 
Његошевом делу најчешће јављају две речи – БОГ и СРБИН.Највећи 
песник и највећи човек Црне Горе постао је њен највећи проблем.Зато га је 
потребно „прилагодити“ – европеизовати, дукљанизовати – а то 
значи:прећутати о њему оно есенцијално 



                      Укорењеност у своје тло и судбину... 
„Ако некада и заборавите – писала је Исидора Секулић – како су се звали 
поједини људи који су муку претрпели и умрли да би Србија била велика и 
јака, исту част ћете учинити српској војсци и српском народу, и борцима 
који су пали, ако запишете да се све то једним именом зове:СРПСКИ 

СЕЉАК“. 
--------------------------------- 
ЖЕНИДБА ДУШАНОВА 

* 
У овој песми имамо два супротстављена лика;“бијело Латинче“ и „црно 
Бугарче“ који симболизују народну представу о удаљености и 
непомирљивости латинског и српског – вере, морала,менталитета. 
Породични и национални кодекс, част и понос, у читавој Душановој 
сватовској свити брани само један пастир.Једино Милош зна праву природу 
Латина и има одговор на све њихове замке и лукавства –„За ноћ буде по 
триста јањаца, ја сваку по овци познаво“.У Милошу Војиновићу удружени 
су – снагом гусларске маште,Милош Обилић и Вук Дојчевић, снага јуначке 
мишице и сила непокорног духа, који се од преварне силе  брани умом 
домишљана, физичком спремношћу пастира и – о б е ш е њ а ш т в о м! 
Наше гусларе, слепце и бескућнике, не фасцинира Папски сјај католичких 
владара, богатство њиоово и господство, јер у њима препознаје лукавог 

језуиту чију дарежљивост плаћа главом онај ко је прима. 
                                         ЖЕНИДБА МАКСИМА ЦРНОЈЕВИЋА 

* 
Најдужа и најсложенија епска песма.Покретач братобилачког сукоба јесу 
„латински дарови“/-донације!/ због којих се сукобе најпре два побратима 
Максим Црнојевић и Милош Обренбеговић, а потом и остали сватови у 

општој кланици. Милош пристаје да се одрекне свих дарова – девојке,блага, 
коња, сабље и сокола, али не и – кошуље! То је суштина старог проклетства 

које нас прати и дан-данас, а оличена је у заслепљености оним што је 
туђинско, што мами спољашним сјајем.Рекао бих да из таквог односа 
произилази и наша поводљивост за страцима  са Запада и презиром 

властитог, домаћег/најилустративније манифестовано штеточинским 
деловањем Владе Србије од 2008. до 2012.године/. 

НЕВИДЕЛИЦА изазвана сјајем и гламуром богатог и перфидног Запада, 
наш је ЖИВОТНИ ПРОСТОР(„Lebensraum „) по којем вековима тумарамо, 
бежећи од смих себе и суштине свог националног бића. Оно што није 

уништено „прахом и оловом“, у магли братске мржње, остало је ослабљено 
и обесхрабрено, спремно на издају и служење непријатељу. О томе говори 
крај песме, где се Максим Црнојевић, скрхан страшним изгибљенијем и 
ИЗГУБом, одриче се и невесте и своје „краљевине“ и зове дужда да својом 
војском хара „бијела Жабљака“. Он сам, уплашен осветом Обренбеговића, 
иде на поколоњење цару у Стамбол, да се потурчи! Чувши за то, Јован 
капетан, Милошев брат, одлази истим путем, са истим циљем, да би 

осујетио „крвничко кољено“ да издвори код цара војску којом ће се вратити 



на Жабљак.Тако Јован постаје МАМУТ БЕГ, а Максим СКЕНДЕР БЕГ,а 
народна несрећа расцветала, наставља се и предаје  покољењима... 

„Женидба туђинком“, у смислу мотива, не сугерише затварање у своју 
заједницу и ксенофобију, нити се одриче мешања народа и култура преко 
појединачних веза. Међутим, народни певач је третира и маркира у смислу 
опасности која резултира поводљивошћу и самопоништавњем, услед 
идолопоклоничког обожавања туђег и слепила за сопствено.Народ је Турке 
видео као непријатеља који роби и пали, намеће порезе, али се не занима 

много преваспитавањем душе , а Латине као непријатеља који нуди 
физичку слободу, али „тражи душу“. Да ли је мање зло бити „роб телом“ 

него бити „роб у души“? 
--------------- 

Марко Марковић, „Трагом кварења нашег језика у недавној прошлости“ у 
:Питања савременог књижевног језика, 1949.г. пише: 

„Кад је реч о окупаторовом кварењу народног језика окупираног народа, 
нама се чини да нјије тешко утврдити да је Аустругарска за 40 година 
своје владавине штетније деловала на наш језик него Турска за 400 

година“. 
У карактерологији Хрвата – посебно оних који су простор делили са 

Србима, као што је то случај са далмацијом, Ликом, Кордуном, Банијом и 
Славонијом, ништа није могло да избрише фрустрирајућу подвојеност 
конвертитства. То је једна од најопаснијих особина и човека и народа јер 

подразумева потребу за уклањањем свега што подсећа на тешки чин 
преверништва. Ова психолошка законитост може бити један од 

најсигурнијих кључева за разумевање павелићевско-туђмановске стратегије 
за „решавање српског питања“ (покрстити-иселити-побити), која је у „Олуји“- 

суровој акцији  америчке и хрватске војске – доживела своју коначну 
реализацију. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ВОЈВОДИНА ЈЕ ОДУВЕК БИЛА ДИКА СРПСТВА 
(Василије Крестић, академик САНУ, интервју поводом капиталног дела 
које је објавио –„Срби у Угарској“, Вечерње новости, 01.децембар 
2013.године) 
 
Национална свест угарских Срба била је на много вишем нивоу него 
данас... 
 
Давањем АПВ прерогатива државности обезвредили бисмо борбу наших 
предака... 
 
*ВН-?/ Зашто Војводине нема у наслову? 
„Дуго сам размишљао о наслову.Заправо је реч о Србима из данашње 
Војводине. И намерно нисам хтео да ставим да је то историја Срба у 
Војводини зато што од Темишварског сабора, од 1790.године, којом 
почињем књигу, а завршавам 1918-ом, само неких 12 година постојала је 
Војводина. То је било у време револуције 1848/1849. Када је проглашена 



на Мајској скупштини, а онда царским актом од 18.новембра 1849.године 
створено је тзв.Војводство Србија и Тамишки Банат. Мислио сам да је би 
било историјски некоректно да сам због тих 12 година означио цео период 
као војвођански.“ 
*ВН-?/ Били сте својевремено врло критични према САНУ, назвавши је 
лидером у ћутању... 
„О руководству САНУ мислим и данас исто што сам мислио и раније када 
сам га критиковао, јер нема назнака да се оно у било чему изменило. Могао 
би се  сачинити  прави инвентар греха које је починио Извршни одбор САНУ 
на челу с председником Николом Хајдином. Председник је забранио да 
САНУ реагује у време када је на дневном реду био Статут Војводине. 
Он није дозволио да се расправља о целини Статута, већ је захтевао да 
САНУ изнесе свој суд само о оној одредби која се односила на 
оснивање Војвођанске академије. Није дозволио ни да се одржи 
међународни научни скуп под називом „Велика Србија, истина, 
заблуде,злоупотребе“ у време када је Хашки трибунал у више судских 
процеса инсистирао у својој оптужници на том питању. Такође, није био 
спреман да подржи  благовремено одржавање научног скупа о 
најактуелнијим питањима Косова и Метохије. Председник Хајдин је 
био одлучно против тога да се САНУ прихвати изради Српске 
енциклопедије, која је насушна потреба наше науке и културе. Спречена је 
и међународна размена књиге „Magnum crimen“ академика Виктора 
Новака, која је преведена на енглески, чиме је допринео прећуткивању 
усташког зла у тзв.Независној држави Хрватској, које је разобличено том 
књигом. А годину и по трајао је мој рат с председником Хајдином да он 
престане да се представља као  „председник Академије наука“, већ као 
„председник САНУ“. 

МЕША СЕЛИМОВИЋ, „Дервиш и смрт“ 
* 
 

Хасан размишља о  Бошњацима као народу који је „до јуче био оно што 
данас жели да заборави“.  
Преци који слободно прихвате другу веру, задужили су своје потомке јер су 
за њих пронашли путоказе и ослонце постојања; преци-отпадници оставили 

су терет који паралише и дезоријентише. О томе Селимовић болно-
иронично каже: „ Изгледа да моји часни преци нису били сувише крути 
што се тиче религије,а ни сувише искрени; више их је интересовала 
могућа корист, или мања штета, него вјера.За нас, за своје непознате 
потомке, нису много марили.“ Босанске Муслимане Меша види као 
баштинике предачког издајства,што трајно опредељује њихову 

психологију и судбину.Трагика тог положаја јесте у томе што издајник не 
може мирно да живи са оним кога је издао ни са самим собом. Подсвесни 

презир према себи он претвара у нетрпељивост према оном ко га 
непрестано подсећа на бреме издајства. 

У поглављу „Родитељи“, М.Селимовић пише. 



„Селимовићи су поријеклом из Врањске на граници Херцеговине и Црне 
Горе, од дробњачког братства Вујовића....;Шефик Пашић, који је испитивао 

поријекло наших породица, пише о томе на основу докумената које је 
пронашао у архивским и породичним документима“/М.Селимовић,Сјећања, 

Сабрана дела, књига 9, Београд, 1983, страна 12/ 
 

Човек пролази кроз живот, као будала поред провалије, рече Меша.. 

Национално и општељудско 
* 

Симо Матавуљ је често истицао да је његова мајка, проста жена из 
народа, својим причама пресудно утицала на њега да се посвети 

књижевности. 
Водећи српски песници 19. века – Дучић, Ракић, Пандуровић и 

Владислав Петковић-Дис – мада у основи прихватају поетику француског 
симболизма, не могу да се одвоје од живих источника националнбе 

историје и културне традиције. 
Милан Ракић, песма „Наслеђе“; 

Претаче нам сазнање да све што је научио у париским школама и богатој 
очевој библиотеци, целокупни његов дар и знање, добијају снагу и смисао 

тек кад се „накалеме“ на „старо и сурово дрво“ наслеђа косовских 
мученика који „умираху ћутке на страшном кољу“. 

Иво Андрић је проговорио пуном снагом тек кад је уронио у таму минулих 
векова, кад је спознао важност мита и историју за разумевање појединца и 
народа. Објашњавајући своју поетику, у беседи приликом доделе Нобелове 
награде, он цитира латинску изреку пословицу:“Размишљао сам о древним 

данима и сећао се година вечности“.  
Андрић се супротставио „инструкторима демократије“ који нас уче да су 

национални митови лаж и опсена које се треба ослободити по сваку цену. О 
томе он има овакву мисао: „Народ памти и препричава оно што може 
да претвори у легенду, све остало пролази мимо њега и без трага“. 
Милош Црњански, упркос  чињеници да је припадао генерацији српске 

авангарде која је рушење традиције обзнанила као свој основни циљ, своју 
суматраистичку -поетику-религију градио енергијом Бранковско-

стражиловског, завичајног „лирског Бола“, који је у себи сублимисао тескобу 
историје и егзистенције и жудњу за екстатичним свејединством света. Из 
спознаје луталачке и уклетничке судбине властитог народа, он је испевао 

„Суматру“ и „Стражилово“ и написао најпоетичније  романе српске 
књижевности -  прву и другу књигу СЕОБА. 

У творевинама духа универзално и национално се пре подразумевају, него 
што се искључују. 

„Свима припадне само онај ко је кореном продро у родно тле. Јер 
општечовечанско у уметности колико је цветом изнад толико је 

кореном  испод националног...“/ Момчило Настасијевић,“За матерњу 
мелодију“, у:Сабрана дела, књига 4, приредио Новица Петковић,Београд, 

1991,страна 44 



Његова Светост Патријарх Српски Господин Павле, који ни у 
најстрашнијим годинама пострадања свог народа   није изговорио ниједну 
реч мржње, који је, у сваком свом говору, и нас и наше непријатеље увек 

опомињао да се клонимо зла и радимо за добро (Патријарх; „Будимо 
људи!“), одговарајући на питање новинара када ће римски поглавар 

посетити Србију, кратко је рекао:“Још није време. Добро нам не дошао“. 

 
„Највећа строгост је највећа слобода“ (Леонардо да Винчи) 

 

Нека свога и у гори вука! 
Х а ј д у к – политичар у планини... 

Људи воле хероје, али још више воле да виде како хероји умиру. 

Х О Д А Њ Е – је религија самоодржавања. Док ходам жив сам. И – срећан! 
 

                                               Павле Аксентијевић и „Запис"*33 
(Духовни пораз) 

* 
Појац Павле Аксентијевић са аутентичном групом „Запис", својим гласом и 
музичким радом заснованим на изворном етно-звуку преко мелографских 
записа музиколога источне, јужне Србије и Косова и Метохије, коришћењем 
аутентичних инструмената, чува традицију покољења... 
О својој оријентацији сам појац – који оживљава древнину наших предака и 
минулих векова, каже: 
...Мало шта је у Србији остало неоскрнављено. Од свих наших пораза и 
посртања, пораз на духовном плану, о коме треба посебно говорити је и 
најтежи и ничим се не може правдати. Кроз све те поразе и падове пратио 
нас је звук неке туђе, тачније азијатске музике, подло назване 
„новокомпонована" народна музика. То је у ствари музика компонована за 
народ ометен у развоју, за народ обамрле свести. Кроз ту музику људи 
су постајали агресивни, као што је агресивна та музика. Претила је опасност 
да она потпуно испуни и роди нову духовну супстанцу нашег бића. Та 
музика припремила је амбијент у коме ће се догађати штошта, што не 
приличи једном старом државотворном народу. Уз ту музику десио се и 
преображај људи, тако да смо од оних спремних да погину за српство, 
добили оне спремне да убијају због српства, а често и да дивљају само из 
потребе за тим.  
„Треба баснословна моћ да се опере што је у мелодици (у напеву) једном 
осрамоћено" – написа Момчило Настасијевић. 
Онима који су на том таласу зарадили екстрапрофит не треба одузимати 
дозволе за рад и новац у виду пореза и казни. Треба им одузети публику! То 
се више не постиже и не разрешава једном оваквом критиком, већ 
планираним програмом едукације заблуделог народа. Али, са ким то 
извести кад и ова садашња политичка елита и културни делатници, са 
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звучним титулама магистара и доктора наука дефилују на телевизији која је 
свих тих година предњачила на – „Пинку". 
...Мислим да је та, наметнута нам музика, изгубила почетну агресивност, 
која је била кобна по нашу духовну супстанцу, мењајући јој менталитет. 
Слушајући ту агресивну музику и народ је постао агресивнији, а развој тзв. 
Турбофолка ишао је паралелно са свим поразима и падовима које смо 
доживели. Била је то музика компонована управо за народ обамрле свести, 
за народ „ометен у развоју", припрема за поразе, који ће уследити. Тачно је 
како данас трагање за најдубљим слојевима етничког наслеђа привлачи 
знатно већи број младих него пре, али би млади требало да знају – 
бављења српском духовном и народном музиком, нема без интензивног и 
снажног контакта са сваком отпеваном и одсвираном нотом. 
Надам се да ће публика моћи да чује најстарији српски музички запис 
откривен у манастиру Велика Лавра, односно манастиру Атанасија Великог 
на Светој Гори. Тај рукопис је у Палеографском одељењу Народне 
библиотеке, на основу водених знакова и на основу једне филолошке 
студије, датован у четврту четвртину четрнаестог века, дакле као 
најстарији српски и истовремено јужнословенски музички рукопис. 
Поседујем га у целини. Такође отпеваћу и две песме Кир Стефана Србина 
из музичких рукописа уништених током бомбардовања Народне библиотеке 
Србије 06.априла 1941г., сачуване захваљујући Кости Манојловићу, који их 
је за своје потребе фотографисао.* 
 

НЕДОГЛЕД 
(Невид Видов) 

Историја нам је ускратила мирну поступност развоја, осудила нас да 
читaве векове проведемо безгласни и безимени. Нестали смо под земљом 
и векови су нас прекрили заборавом. Па ипак, сунце нас је и даље грејало, 
чудесно подземно сунце, сунце сећања, и провело нас тајним ходником до 
накрај таме. А када смо поново угледали светлост дана, прихватили смо се 
дневних послова као да таме није ни било. Сустигли смо време, јер смо 
били мудрији за читаву вечност свога тајног искуства, јер смо умели да 
спасемо од смрти оне вредности које побеђују време: своје споменике и 
своје памћење. 
Косовско опредељење (мит) 
Питају ме: шта је то уопште косовско опредељење? Заиста, време је да се 
то упитамо. Јер сви ми знамо и за косовске божуре, и за силне оклопнике 
без мане и страха, и за Мештровићев Видовдански храм, и за цара Лазу, 
честито кољено, и да смо Косово осветили, и да лажу они који нама данас 
кажу, деци овог века, да смо недостојни историје наше, и да смо изгинули 
на Кајмакчалану, и да смо вечито гинули за крст часни и слободу златну, и 
да нам је, ето, суђено, да нам је то тако рећи урођено да гинемо и да се 
светимо, да нас Турци истребљују и да истребљујемо потурице. 
Косово је постало ратнички мит једног раtничког племена, да би се, у својим 
крајње извитопереним облицима, претворило у ратоборни поклич 
ратоборних племенских поглавица. Оно је постало државотворни мит једне 



државотворне нације, да би се претворило у освајачки и хегемонистички 
програм једне класе. Шта је било Косово и шта оно значи, "шта је то уопште 
косовско опредељење", на то се сасвим заборавило. Заборавили су то први 
они који су косовски мит приграбили за себе и наумили да се настане у 
помпезном, империјалном и имеријалистичком Видовданском храму. Али, 
заборавили су то, и заборављају још увек, и они наши ствараоци који су 
устали против видовданске помпе и имеријалистичке романтике и лажног 
сецесионистичког сјаја. 
И тако Косово почива и даље глухо и пусто и наставља своје подземно 
вековање, далеко од нас и нашег века. Заливају га покаткад старачке 
професорске руке, оросе га архиварском росом и заките босиоком 
филологије. Али праве руке да га премери, правог слуха да га слуша, нема. 
Не, није косовско опредељење Растково службовање у краљевској 
амбасади, ни његови пригодни чланци у "Времену", ни његове невоље са 
патријаршијом. Није косовско опредељење ни служба ма којој цркви. Није 
оно исто што и Мештровићев Косовски храм или црква на Опленцу. Није ни 
четничка кама, која се потезала у име Косова, јер Косово није ни четништво, 
нити кама. Није косовско опредељење ратничко гесло, иако су га ратници 
исписивали на својим заставама; није ни оружје освете, иако су ратови 
вођени да се освети Косово. Није косовско опредељење исто што и завет 
да се Косово освети. 
Покушајмо да раздвојимо косовско опредељење од свих оних који су се, с 
правом или не, током векова опредељивали за Косово. Вратимо се самом 
извору, народној песми, и видећемо да је косовско опредељење онај 
последњи, беспризивни одговор којим се одговара на питање о смислу 
човековог постојања. Видећемо да је то избор оног најежег, најпогубнијег 
пута, који је једини прави пут. Определити се косовски, то значи одрећи се 
свега што је варљива добит и лакома слава, напустити оно што је 
доступно за љубав недостижног, усхтети његошевски да буде оно што 
бити не може. То значи прихватити игру ко губи добија, погибијом, 
домашити се победе, опкладити се на карту немогућег, једину која не 
пропада. 
Косовско опредељење је опредељење је опредељење свих оних који су 
радије бирали "у подвигу смрт, него ли са стидом живот". Када данас 
читамо "Похвалу кнезу Лазару" од патријарха Данила III, написану 1392. или 
1393. године, чини нам се као да слушамо покличе који су се 27. марта 
1941. г., разлегали на београдским улицама: "Боље је нама у подвигу смрт, 
неголи са стидом живот. Боље је нама у боју смрт од мача примити, 
неголи плећа непријатељима нашим дати". И питамо се: није ли то увек 
било једно исто опредељење које нас је нагонило да се боримо за 
"изгубљену ствар", да се подижемо на устанак у тренуцима када је цео свет 
веровао да нам нема спаса? 
Нисмо ли управо у таквим тренуцима, када је претило да нестанемо, 
долазили до најпуније потврде свога постојања? За оне који време броје 
рачуницом невремена, а победе рачунају бројем непријатељских офанзива, 
косовско опредељење није само мит већ и закон историјске нужности. 



Косовски еп не заснива се на освајачкој охолости, већ на поносу оних 
који су ОРУЖЈЕМ ДУХА савладали освајаче. Због тога он никог не 
угрожава, никоме не прети. Мит о Косову далеко премашује границе 
националног мита; својом суштином он се придружује оним највишим 
творевинама људског духа, сакупљеним у Имагинарном музеју једне 
јединствене европске културе. 
Косовско опредељење, то је, пре свега и изнад свега, духовно и песничко 
опредељење. То је љубав која остаје и када нема више љубавника, лепота 
која зрачи и када су нестали њени неимари, сан који обасјава јаву и када су, 
у свом пламеном лету, изгорели сањари. Та љубав, та лепота, тај сан, то су 
она вечна сазвежђа Лазаревог небеског царства. То је онај бескрај, исписан 
на дрворезу у Растковом "Откровењу". 
Ако се данас присећамо косовског опредељења, то је зато што смо, у својој 
превеликој журби да се приближимо европској култури, заборавили да и 
наша традиција чини део те културе. Отварајући се модерном свету, као да 
смо заборавили на себе. 
                                                     ОДЛУКА*34 

о утврђивању цркве Св. Тројице у Ображди за споменик културе 
 
1. Црква Св. Тројице у Ображди, са покретним стварима у њој које су од 
посебног културног и историјског значаја, утврђује се за споменик културе. 
2. Црква Св. Тројице у Ображди, са покретним стварима у њој су од 
посебног културног и историјског значаја (у даљем тексту: споменик 
културе), налази се на територији општине Бојник, у Ображди, на 
катастарској парцели број 868, КО Ображде, у приватној својини. 
Споменик културе саграђен је на темељима старијег храма и освећен 18. 
маја 1885. године, у време епископа нишког Димитрија, о чему сведочи 
запис изнад западног улаза. Камени зид обједињује цркву и високи звоник, 
саграђен 1927. године. Улаз у порту је лучно обликован у једном комаду 
пешчара. Десно од улаза видљива је база античког стуба. У порти је већа 
група камених надгробних споменика са именима војника изгинулих у 
балканским и Првом светском рату. Црква је скромна једнобродна 
грађевина са полукружном апсидом на истоку. Две нише обележавају 
простор проскомидије, а једна ђаконикона. Зидана је од притесаног камена, 
омалтерисана и окречена у бело. Засведена је полу обличастим сводом и 
препокривена кровом на две воде. Три правоугаона прозора налазе се на 
јужној страни, а један у оси апсиде. У цркву се улази са западне и са јужне 
стране. У унутрашњости је једноставно декорисан иконостас у духу народне 
уметности, са иконама без веће уметничке вредности. Изузетак су две 
престоне иконе, Св. Михаило и Св. Богородица са Христом, рађене 
темпером на дрвету у другој половини 19. века. 
Споменик културе представља значајно остварење сакралне уметности 19. 
века у лесковачком крају. 
3. Заштићена околина споменика културе обухвата следеће катастарске 
парцеле: бр. 868, 869 и 870, КО Ображда, у приватној својини. 
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4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе: 
 1. очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера,                   
 хоризонталног и вертикалног габарита, свих конструктивних 
 декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних 
 карактеристика и оригиналних натписа; 
 2. ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког 
 система, кровног покривача, свих фасада, енетеријера и исправности 
 инсталација у споменику културе. 
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика 
културе: 
 1. забрана промене облика терена и свака врста земљаних радова; 
 2. забрана складиштења материјала и стварања депонија смећа; 
 3. забрана градње објеката који својом архитектуром, габаритом, и 
 висином угрожавају споменик културе; 
 4. забрана постављања електро и ТТ водова ваздушним путем; 
 5. забрана препарцелисања постојећих парцела. 
6. Списак покретних добара од посебног културног и историјског значаја која 
се налазе у цркви Св. Тројице у Ображди чини саставни део ове одлуке и 
чува се у цркви Св. Тројице у Ображди. 
7. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 
       05 број 633-7563/2005 
      У Београду, 1. децембра 2005. године 
                  Влада 
           Потпредседник, 
        Мирољуб Лабус, с.р. 
 
                                                        ЈЕЗИК, СТАРИНА 

 
* 

Језик је чудесна творевина свеколиког искуства човековог споразумевања. 
Сублимација материјалне  и духовне културе, оличена је језичком 

комуникацијом конкретне народне заједнице. Народно стваралаштво,  тај  
аутентични  и  непорециви  

израз културе, носи собом обележја Подгоре, жубор сеоских речица  и 
аутентичност њених житеља, трпељивих и темпераментних, у исто време. 
Подгора је вазда била препуна људи, њоме су тутњали римски легионари и 
оклопници цара Јустинијана, бродили су њеним превојима побратими - 
ИВАН КОСАНЧИЋ и Милан Топлица, као и српска војска с јесени 1915-те, 
приликом одступања (како писаше Војвода Путник) - преко Радон-планине, 
ка Косову и Метохији и даље, пешке према Албанији.... 
Живи трагови раскошног наслеђа језика и културе - Царичин Град, Иван-
Кула, Бањска, Ђавоља Варош (Ђавољи Град, по доживљају моје мајке 
Драгице), Мали и Велики Камен, Петровац, Голубовац, Гроб Димитрија 
Беговића, Ћумурана и знаменитости редом, вазда зраче и опомињу 
постојаношћу и тајновитошћу. 



Село Ивање (Ивахње), нахија Лаб, бива забележено и у турском попису по 
окупацији ових крајева, после пострадања српског, у Маричко-Косовској 
Битки (за све Србе, то је само једна Битка!). Из тог написаног дефтера, од 
1455. године, установљавамо да су називи скоро свих данашњих села 
Подгоре са словенским именима и са чистом српском идентификацијом, 
(која је остала неизмењена, до дан-данас), из тог времена! 
Преплитање људи резултирало је и преплитањем у језику, тако да је 
изворни словенско-српски говор претрпео извесне промене, при чему је 
углавном, сачувано оно најдрагоценије - језичка супстанца. Лексика и 
анализа патронимике, топонимике, терминологије, топономије, фазеологије 
и фразологије и других обележја језика, указују на промене које је претрпео 
током векова, при чему срећом није нарушен основни сублимат (садржина). 
Ономастика (имена и презимена, лична и фамилијарна, надимци) као и сва 
позната микротопонимија и антропонимија Подгоре, указују на 
хиљадугодишњи континуирани боравак српског човека на овој 
територији, који је за собом  оставио и бројне материјално-цивилизацијске 
трагове (древне градове, цркве, тврђаве, водоводе, караванске путеве, 
остатке рударских и сеоских насеља, топионице...). 
Ретки писани споменици, али још значајније, бројни остаци гласовног и 
лексичког система из давних времена које садржи живи говор Подгорана 
(Пусторечана), омогућавају делимичну реконструкцију прадавног говора, 
чији смо ми легитимни и веродостојни наследници. 
Најстарији писани споменик Југа Србије - према досадашњим сазнањима 
јесу Сврљишки одломци јеванђеља из 1279 године,*35 који су 1866.године  
пронађени у старој црквици, смештеној покрај града Сврљига. 
На једном од једанаест сачуваних листова, налази се запис који може бити 
преведен овако: 
Во имја оца и сина и светога духа; ја раб Божји Костандин а зовом 
(именом) Војсил граматик, написах књиге ове презвитеру Георгију, а 
зовом (именом) попу Радославу, в граду СВРЛИГУ, в дане цара Иваила, 
(Јована IV), а при епископу нишевском Никодиму в лето 6787*36, 
индикта  седмог, кад стојаху Грци под градом Трновом. Да молим ви се 
оци и браћо, до кога дојду  књиге ове, читајте и исправљајте, а мене 
грешнога н е  з л о с л о в и т е      в е ћ       б л а г о с л о в и т е,  да и 
вас Бог прости и пресвета му мати. Амин, амин, амин. 
У језичке одлике  Сврљишког јеванђеља постоје оне које  потврђују 
присуство резултата  Српске редакције*37.  Очигледно је свођење два  
полугласника на један, као и испуштање полугласника. Познато "јери" 
постаје и. Све ове карактеристике постоје и у живом (свакодневном) говору 
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Подгорана и потврда су језичког и егзистенцијалног континуитета предака и 
нас самих, на овој питомој територији.  
Писмени бејаху Подгорани! Од давнине, имаху утврђене градове; Иван-
Кула, Сврљиг, Копријан (Курвин град), Скобаљића град, Соко-град и друге, 
које чуваху од најезди Грка и Турака, и срећом имађаху (вероватно живљу 
него данас!?!) епископију нишевску (нишку).... 
Нажалост, Асеманово јеванђеље, које датира  из једанаестог (XI) века, 
преотето је и налази се у Ватиканској библиотеци у Риму. Остромирово 
јеванђеље из XI века, рађено за Остромира, рођака кијевског кнеза 
Владимира, на 294 пергамента, чува се у Петрограду (Лењинграду). У 
нашим рукама је само одломак из Сврљишког еванђелија, који се чува у 
Српској академији наука и уметности у Београду и то "...једанаест лишћа", 
како то означава умни Милан Ђ. Милићевић. Не могу, зарад божанске 
правде макар, да (се) не запитам - колико записа, реликвија, књига, 
фресака, икона, златно-сребрних сасуди и разноврсних драгоцености, 
драгуља наше културе и древнине, нам је отето и украдено од стране 
Бугара, Турака, Немаца, Хрвата, Албанаца, Италијана и других? И да ли 
би биле одрживе, наводно опште прихваћене научне (quasi научне, 
заправо) поставке бечко-германске школе о нашем досељавању карајем VI 
и почетком VII века наше ере на ове просторе, да поседујемо макар делић 
сопственог богатства? Не, сасвим сигурно, јер такве теорије честитим, 
према историји и истини поштеним, али потиснутим истраживачима попут 
Суровјецког, Луиса Лежеа, Нестора Кијевског, Сипријана Робера, 
Милоша Милојевића, Олге Луковић-Пјановић, Јована Деретића и 
другима, служе као полазиште валидне контрааргументације, која научно 
потврђује старину Срба и њи`ове културе. 
Божјом руком вођене реликвије и драгоцености о нашем постању и 
путешествију кроз разисторију, вратиће нам се оног часа када се будемо 
призвали памети и СЕРБСКОМ битиу и имену, сопственој духовности и 
традицији. 
Милош Црњански је својом књигом „Свети Сава", 1934.године, позвао све 
интелектуалце да коначно „збришу туђинску легенду о варварству 
Словена давних времена / најгори варвари међу варварима". 
Словенски елемент и Срби, најбројнији представници овог рода одликовали 
су се сељачким миром и радиношћу, жетелачким песмама, прекрасним 
везовима сукненог одела и црга (черга) за покривање и низом чудесних 
обичаја везаних за свадбе, крштења и саборе. 
Питомина јужнословенска наспрам крволочности азијатске, даривала је и 
људе који су се бавили земљорадњом, сточарством и пчелама. Ратници су 
постајали из нужде, само када су бранили огњиште и чељад... 
Бајковити, занесени, заљубљени у реке, шуме и звезде, у снове и своје 
претке створили су чудесни језик заснован на спокојству 
земљорадничком. 
Реформом српског језика од стране Вука Ст. Караџића, оштећено је 
језгро моћног и мелодичног традиционалног народног језика, уз стварање 



простора за туђице – турцизме и германизме. Притом, 56 одсто Срба из 
Поморавља, избацио је из језика и културе! 
Осиромашени српски језик вапио је за страним изразима, јер је изгубио 
своју вишеслојну изражајност, наслеђену од средњовековне српске 
књижевности. 
Коришћење средњовековног језиког фонда претворено је у јерес, и то од 
времена Вука Караџића до данас. 
Зашто је званични језик херцеговачки, а не, КОСОВСКО-РЕСАВСКИ 
дијалект, то је суштинско питање Вукове „реформе" иза које је, нема 
сумње, преко Јернеја Копитара, стајала аустроугарска држава... 
Последица је присвајање српског језика и проглашавање истог својим од 
стране Хрвата и рађање идеје југословенства, којом почиње одвајање 
српских земаља и становништва од матице и претапање у друге „народе... 
Подсећам на чувено Слово о језику, које нам у судњем часу, заветоваше 
Велики жупан Стефан Немањин син му Растко, благоворени Свети Сава; 
Чувајте језик, децо моја! Изгубљену тврђаву ћете повратити, Царство 
воздигнути из пепела и чељад своју спасити, ако сачувате благост речи 
сопствених. 
Изгубите ли и једну реч, слово заветовано од предака, остаћете без сигурне 
куће и сутрашњице међу народима у свету васцелом... 
САМОСВЕСТ о себи, свом народу и његовом језику у простору и времену, 
прва је степеница и основ утемељења здравог етноса. Срби Подгоре, а ни 
других области Србије, не могу се подичити самосвешћу... 
 
              О ГРАНИЦАМА ГОВОРА ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКЕ ОБЛАСТИ 
 
 Пуста Река је подручје које спада у призренско-тимочке говоре 
(надаље П-Т). То су штокавски, екавски говори југоисточне Србије, јужног 
дела Метохије и источног дела Косова. Сада, остављајући по страни 
садашњу ситуацију са великим исељавањем Срба са подручја Косова и 
Метохије, границе П-Т говора су следеће: "/.../ цело ово подручје подељено 
је на три зоне: тимочко-лужничка (од Слемена преке Тупижнице и Грличке 
реке на државну границу, одатле ка Црном Врху и Кривој Феји, затим на 
Црну Траву, Пусту Реку, Суву планину, Нишаву па преко Дервена ка 
Слемену и Тупижници), сврљишко-заплањска (Тупижница, Дервен, 
заобилази Сврљишке планине ка Сићеву, затим на Суву планину и Пустом 
Реком до Власине, Власином до њеног извора, одатле ка Кривој Феји и 
Црној Трави, затим према Власотинцу и Нишу, од Ниша ка Слемену), 
призренско-јужноморавска (од Слемена ка Нишу, одатле према 
Власотинцу, иза Црне Траве на Криву Феју, државну границу између Србије 
и Македоније до Призрена и Ђаковице затим према Прокупљу, Ђунису, на 
Сталаћ. Од Сталаћа преке Буковика и Ртња на Слеме)."38 
 Ово је врло глобална граница и она је, нарочито, у свом средишњем 
и северном делу, врло непрецизна. То су и други уочили, па се тако она за 
сектор шире околине Прокупља прецизира овако: 
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 "Западна граница призренско-тимочког дијалекта долази са југа преко 
планине Кукавице и Радана и захвата широки подбрдни појас око Житног 
Потока на линији села: Драги Део, Средњи Статовац, Ранкова Река, Шевиш, 
Гласовик, Кожинце, па се у великом луку око планине Пасјаче, преко 
Влахова и заобилазећи Бериље, спушта у Прокупље."39 
 П-Т говоре одликују бројни архаизми и две врсте иновација, једне 
иновације су општесловенске, а друге су балканистичког типа. Иновације 
балканистичког типа су настале у периоду уласка ових говора у балкански 
језички савез и представљају развој извесних црта, које су заједничке 
бугарском и македонском језику, аналитичка деклинација, аналитичка 
компарација придева, па и других речи које могу изразити каква својства (по 
газда, нај први и сл.), удвајање заменица, губљење инфинитива и његова 
замена конструкцијом да+презент, потирање квантитативних опозиција код 
акцента, појава постпозитивног члана у једном делу говора ове зоне),40 то је 
удаљило ове говоре од других штокавских говора, па је у науци изазвало 
различита тумачења. 
 Александар Белић, ипак, истиче у својој расправи са Решетаром: 
 "Да призренско-тимочком говору треба међу штокавским 
дијалектима дати засебно место - то је несумњиво."41 
 За ове говоре се у науци употребљава и назив торлачки говори. 
После реферата академика Павла Ивића на научном скупу Говори 
призренско-тимочке зоне и суседних дијалеката (Нишка Бања, јуна 1992), 
устаљује се назив "призренско-тимочка дијалекатска област".42 
 Непосредно јужније од подручја које дефинише Борисављевић, 
налази се Пуста Река, дијалекатски неуједначен крај у коме се сусрећу, 
укрштају и мешају тимочко-лужнички и јужноморавски тип призренских 
говора са говором досељеника ијекавских подручја. Због тога и постоји 
потреба прецизнијег лоцирања дијалекатских типова. 
 
                    ГРАНИЦЕ ПРЕКО ПУСТЕ РЕКЕ (У ЛИТЕРАТУРИ) 
 
 Пуста Река, у оквиру П-Т говорне зоне, спада у призренско-
јужноморавске говоре. О границама, које су у литератури дате, углавном, 
глобално, већ смо дали неке напомене. Међутим, прецизнијих дефинисања 
и израда граница или изоглоса преко Пусте Реке у новијој литератури нема. 
Постоји више радова у којима су обрађени говори суседних подручја, која 
као Пуста Река спадају у призренско-јужноморавске говоре. Неких крупнијих 
и ширих испитивања на терену Пусте Реке, на жалост, није било. 
 Александар Белић, говорећи о границама јужноморавског говора, 
истиче да је подручје на југу, у односу на Прокупље, врло измењено и ново. 
"Има досељених села са Косова, из новопазарског санџака, Црне Горе и 
Босне и Херцеговине. Зато је врло незгодно говорити овде о природној 
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граници овог дијалекта. Па ипак је најближе истини, ако се рече да пруга 
која, идући на југозапад, пролази поред Пасјаче, Соколске Планине, 
Петрове Горе и удара на Крш, на српско-турској граници, представља 
границу овог дијалекта у овом крају, која га одваја од косовско-ресавског 
говора."43 
 После ослобађања пусторечких крајева од Турака, крајем 19. века, 
дошло је до великих миграционих кретања и насељавања становништва из 
крајева поред бугарске границе, то становништво је сачувало облике говора 
тимочко-лужничке говорне зоне. У Пустој Реци се за то досељено 
становништво користи назив шопско. Шопско становништво насељава, 
углавном, брдске пределе Пусте Реке.44 
 Што се тиче неких подробнијих испитивања говора крајева око Пусте 
Реке, значајна је студија Јована С. Михајловића "Лесковачки говор", у којој 
он говори о лесковачком говору. У овој студији он даје границе лесковачког 
говора и узима село Бублицу као граничну  тачку. Ово село се налази на 
територији Пусте Реке. 
"У склопу призренско-јужноморавског поддијалекта налази се и лесковачки 
говор. Он се простире, отприлике, од села Брестовца према северу, до села 
Пискупова, Власотинца и Грделице на југоистоку, али не источније од пруге 
која везује Рамни Дел и Купиновицу, и до Ђеновца и Бублице са западне 
стране. Обухвата сливове река Ветернице, Јабланице, Вучанке и 
Власине."45 
 Из овога се види да ни Михајловић не даје неке прецизне податке о 
Пустој Реци и њеном месту у оквиру лесковачког говора који је проучавао. 
 Проф. Недељко Богдановић у својој књизи "Изоглосе југоисточне 
Србије" даје одлике лебанског говора према магистарском раду Радмиле 
Жугић "Фонетске и морфолошке особине лебанског говора". 
 Види се да је Пуста Река разноврсно говорно подручје без јасно 
утврђених изоглоса. 
 
ДЕМОГРАФСКА СЛИКА ПУСТЕ РЕКЕ И ШИРЕ ОБЛАСТИ 
 
 Пуста Река је крајевни назив за предео у сливу Пусте реке у 
северозападном делу Лесковачке котлине. Подручје Пусте Реке пружа се 
између планинских масива Пасјаче, Видојевице, Ргајске и Арбанашке 
планине, Радана и Петрове горе са северне и западне стране. Велика је 
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око 336 км² и обухвата 62 села и варошицу Бојник, која је регионални 
центар. Највиша тачка пусторечког простора је врх Радана (Шопот, 1409 м). 
 На територији Пусте Реке оформљена је и егзистира у низу деценија 
општина Бојник. Територијални опсег општине, међутим, мањи је од опсега 
Пусте Реке, јер је тридесетак села пусторечког краја припојено суседним 
општинама: Прокупљу, Житорађи, Лебану и Лесковцу. 
 Овај крај је и сам мања котлина, најстарија у овом ширем простору. 
Одручно је постављен у односу на главне саобраћајне системе који следе 
токове Јужне Мораве, Јабланице и Топлице. На тај начин овај део 
Лесковачке котлине, иако се налази у близини веома фреквентних путева, 
постао је периферан и, донекле, изолован. Важнији магистрални путеви и 
интеррегионалне саобраћајнице га заобилазе, што је у одређеној мери 
допринело деградацији његових развојних могућности.46 
 Постоји више тумачења самог назива овог краја. Поставља се питање 
о некадашњој пустоши овог краја по којој би овај део добио назив. Познато 
је да је Пуста река некада оставила праву пустош за собом. О томе постоји 
више легенди. Говори се о дављењу великог броја војника у набујалој реци 
или веће групе људи, који су извлачили балване из реке. Познато је да су 
многи бугарски војници нашли смрт у набујалој реци новембра 1915. године. 
 Милан Милићевић сматра да је овај назив новијег датума и 
додаје:"Обраћам пажњу историцима на предео који се данас зове Пуста 
Река и који до нашег рата 1878. г. није био пуст ни родом ни народом и 
који се, можда, до одласка Срба у аустроугарске земље, није ни звао 
Пуста, него само Река. Да ли то није онај крај који Немањини биографи 
пишу и ГЛАГОЛЕМНЕ РЕКЕ."47 
 Мита Ракић, после путовања, овим крајевима 1878. године, запитао 
се над плодним земљиштем о логичности његовог имена. 
 У средњовековним документима спомињу се многа пусторечка села, 
али као села на територији жупе Подгоре. По свом географском положају 
Пуста Река и јесте нека врста Подгоре, али због исељавања многа села, 
нарочито, на планини Радан, постала су пуста. 
 Најстарији писани траг о Подгори и њеним селима оставио је 
дубровачки трговац Михајло Лукаревић (половина 15. века).48 
 Доказа о многобројним културама које су егзистирале на овим 
просторима има ного и нађени су на више локалитета. На неким 
локалитетима пронађени су докази о неолитској култури из винчанско-
плочничке фазе. 
 У позноантичком и рановизантијском периоду Пуста Река доживљава 
највећи процват, тада се стварају прави мали градови. Рушевине једног 
таквог града назване су Царичин Град, јер се поуздано не зна име овог 
града, мада постоје докази - материјални остаци, да је то био Јустинијана 
Прима. Царичин Град је, према многим изворима, саграђен је у 6. веку и 

                                                 
46

 Ђорђевић 1993, стр. 13. 
47

 Милићевић 1884, цитирано према: Ђорђевић 1993, стр. 31. 
48

 Ђорђевић 1993, стр. 71. 



саградио га је Јустинијан Прима, византијски цар, у знак захвалности крају у 
коме се родио. 
 "Агатије, Прокопије, Зиси и др. познати историчари и археолози тврде 
да је Царичин Град управо Јустинијана Прима и да га је подигао Јустинијан I 
у свом родном месту Бедеријана."49 Ископине говоре о сјају, богатству и 
раскоши овог града. То је запустело, а историја се није поновила у Пустој 
Реци, осим као крвава и ратна. 
 У средњем веку овај крај је за време Ђурђа Бранковића, заједно са 
Топлицом и Дубочицом био поклоњен кнегињи Мари, његовој кћерки. После 
тога Пуста Река, као и цела Србија, потпада под турску власт и то све до 
1878. године. 
 Миграција Пусторечана, током историје, одвијала се у оквиру великих 
сеоба и огромних померања становништва под налетима разбих освајача. 
Проф. Милутин Ђорђевић говори о четири сеобе, с тим што се четврта 
сеоба одиграла после 1878. године. 
 Велики број Арнаута се, после 1878. године, одселио са Турцима, 
тако да је овај крај заиста опустео. О тој пусторечкој пустоши говори и Мита 
Ракић, али то је била пустош напуштених села, која су сада постала 
привлачна за становнике неких других крајева Србије. 
 "Она је имала (и има) и плодно земљиште и доста пашњака и шума, 
па је све то као магнет привлачило вредне горштаке са Власине, из 
околине Врања и других крајева који су махом живели на кршевитом, 
готово неплодном планинском земљишту, али и са граничних подручја 
према Бугарској, из Црне Горе и Херцеговине."50 
 После 1878. године, када су повучене вештачке границе према 
Бугарској, велики број српских породица је остао у Бугарској, те 
породице се као компактне групе досељавају у напуштена пусторечка 
села из тзв. Шоплука и тај назив Шопови задржао се за те досељенике и 
до данашњих дана. 
 "Тако је из Горње Мелне у Бублицу дошло 19 породица, а у Драги 
Дел(о) 11 породица. Из Шипковице је у Бублицу дошло 29 породица, а у 
Славник 23 породице. Из Трна је дошло 10 породица и 3 породице у Злату. 
Из Грознатовца је дошло 46 породица у Лапотинце итд. Све је то било од 
утицаја да се у Пустој Реци структуира разнородни етнички састав 
становништва, са различитом културом, вером и језиком и навикама - 
радном и животном филозофијом у целини. У вези с тим Јован Јовановић 
даје занимљив преглед етничких група и њихову заступљеност по броју 
кућа, као статистичке јединице крајем XIX века (16/67)."51 
 
 
 

Редни број Назив етничке групе Број кућа 
одговарајуће етничке 
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групе 
1. Ашани 3 
2. Вардарци 21 
3. Панонци 22 
4. Динарци 128 
5. Роми 205 
6. Србијанци 278 
7. Староседеоци 450 
8. Врањанци 971 
9. Шопови 2938 

 
 
 Драгољуб Трајковић говори о културној заосталости 
староседелачког становништва Пусте Реке, тако да су Шопови, због 
печалбарског посла и боравка у развијенијим срединама, били 
прогресивни елемент, који је са собом доносио достигнућа и навике тих 
развијенијих крајева.52 
 Сада староседелачког становништва има мање од досељеника или 
дошљака, који су населили Пусту Реку у периоду између 1789. и 1925. 
године. То становништво, који се зову "старинци", малобројно је, али га има 
у већем броју пусторечких села: Драговац, Бојник, Придворица, Гегља, 
Црквица, Мајковац, Штулац, Стубла, Горње Коњувце и Ђинђуша. За 
"старинце" је важно и то да присуство неких родова на овим просторима 
сеже до Немањиних времена. У најзначајније родове из Бојника спадају: 
Петковци, Бабићи и Гигљанци. 
 Ти почеци заједничког живота, ове две скупине, нису били без 
антагонизама. Динарци су се подсмевали Шоповима због њиховог говорног 
језика, начина одевања и њихових вечитих "работа", а Шопови су се 
подсмевали Динарцима због њихових бескрајних прича о подвизима 
предака и сматрали су то обичним хвалисањем. 
 Осим Шопова, у Пусту Реку дошли су и црногорски и херцеговачки 
досељеници, такође, у већим групама. Данас су то села: Добра Вода, 
Марино Кале, Зоровац, Обилић, Ново Момчилово, Дубрава и Савинац. За 
ова села карактеристично је да су настала у складу са радним и животним 
навикама досељеника, тј. налазе се махом испод планина или на 
планинским странама. 
 Село Косанчић интересантно је по томе што је настало после 
ослобађања од Турака 1878. године, тачније 1888. године, после 
досељавања велике групе људи из Срема и Баната. Село је организовано 
по угледу на банатска села, ушорено. 
 Из овога се види да су сеобе утицале на разноврсност етничке 
структуре Пусте Реке. Свака група је са собом доносила одређене навике, 
било животне, било језичке. У даљем раду покушаћемо да укажемо на 
језичке разлике и да утврдимо у којој мери су оне сачуване. 
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                                        ОСТАЛЕ ДИЈАЛЕКТСКЕ ОСОБИНЕ 

 
 Поред одлика које смо одабрали за дискриминанте и представили их 
преко карата и коментара, указаћемо на још неке одлике по којима су 
пусторечка села групишу у дијалектске типове и супротстављају другим 
типовима на истој територији. 
 
 А) СЕЛА СА ЈУЖНОМОРАВСКИМ ГОВОРИМА 
 
 У ову групу спадају села: Бојник, Драговац, Ђинђуша, Каменица, 
делимично Ивање,  Лапотинце, Мијајлица, Придворица, Турјане, Црквица. 
 Углавном их обједињују одлике које су на картама. Поред њих 
забележила сам и следеће одлике: 
 а) постојање полугласника: ручбк, сбк, дбн, полбк, сбг, тбг, чбс, 
несбм; 
 б) замена вокала у правцу отворен - затворен: шићер, долеко, 
аперисана, калике, овалике, Ђурђовдан, могаре, Предворица, поприке, 
осом, профисор; 
 в) појава да се иза палатала (Ј, Љ, Њ, Ћ, Ђ, Ш, Ж, Ч, Џ) не јављају 
вокали предњег реда, већ се јавља вокал О: нашо, вашо, лошо; 
 г) реализација вокалног Р као секвенце РЕ: умрела; 
 д) губљење сугласника Х: леб, снаа, ораовина, и његова замена 
сугласником К: плекано; 
 ђ) африкатизација сугласничких група: 
      - пс  > пц: пцује, 
      - пш > пч: пченица, 
      - шт > шч: башча; 
 е) појава асимилације у сугласничким групама: 
      - мт > нт: пантим, 
      - же > жњ: жњејали смо; 
 ж) упрошћавање финалне консонантске групе: радос, пакос, 
комбај, болес, крс, гос; 
 з) успостављање старих група -ТЛ-, -ДЛ-: седла, падла; 
 и) појава гласа S: Sоне, пенsија, sидана, диsај, бисаsи, поsади, 
sадњо. 
 
  
 Б) СЕЛА СА "ШОПСКИМ" ГОВОРИМА 
  
 У ову групу спадају села: Брестовац, Вујаново, Горње Коњувце, Доње 
Коњувце, Кацабаћ, делимично Лапотинце, Мајковац, Оране, Славник, 
Стубла. 
 Све, претходне, одлике које су пронађене у селима јужноморавског 
говора пронађене су и у селима са "шопским" говорима, али их следеће 
одлике оштро одвајају од њих и оне се нису нашле на картама: 



 а) К,Г прелазе у Ћ,Ђ када се нађу испред Е,И или иза Ј, Љ, Њ: 
седењће, рећија/ раћија, девојћа, руће, вође, мајћа, ћиша, крушће, виронђе, 
бајађи; 
 б) обезвучавање сугласника на крају речи: са'; 
 в) појава чланске морфеме: това, тува, одвева, овдена, унучета, 
огањат; 
 г) у номинативу множине чувају се стари облици на -ОВЕ, -ЈЕ: 
сватове, мужје цигање. 

 
 В) СЕЛО СА "ИЈЕКАВСКИМ" ГОВОРОМ 
  
 Овде спада село Савинац. 
 Следеће одлике га одвајају од осталих говорних подручја: 
 а) отворенији и затворенији изговор вокала: богоми, армоника, 
повлака; 
 б) сажимање вокала (-о< -ао< -ал<): побего, нашо; 
 в) губљење вокала: рад'ло, нако; 
 г) губљење сугласника Х и његова замена са В: армоника, снава, 
еклало се; 
 д) појава умекшаних варијаната С, З: с'инко, с'едница, пос'л'е, 
с'едне, с'етим, с'утридан; 
 ђ) јекавско јотовање: прољеће, неђе; 
 е) јотовање старе групе * стј > шћ: рашћеро; 
 ж) облици инфинитива су без -И: рећ; 
 з) двосложни хипокористици м. р. су на -О: Жико, Чедо. 
 
 

 
 
                                                 ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

 
 Резиме мојих истраживања не разликује се много од почетног стања, 
односно сазнања, да на подручју Пусте Реке егзистира више дијалекатских 
типова, те да се то подручје не може представљати ни у литератури, нити 
на дијалекатским картама као јединствено. 
 Међутим, за разлику од почетних сазнања, свакодневних утисака и 
здраворазумских закључивања на каква наилазимо у књигама из нејезичких 
структура, ја сам сада у могућности да на основу конкретног увида преко, 
истина, малог броја питања та сазнања потврдим. 
 Села јужноморавског типа (Б, Д, Ђ, К, Л, Мј, Пр, Т и Ц) имају и 
најтипичније одлике јужноморавског дијалекта, што се, такође, односи и на 
села шопског типа. Овде треба напоменути да под шопским, према 
народномсхватању у Пустој Реци, подразумевамо и Т-Л, и С-З тип говора, 
које, ипак, недовољно разлучују рефлекси старих група *tj, *dj. Овакво 
стање изводимо на основу карата датих у овом раду. 



 Природне су и мешавине које се своде на међусобне утицаје говора 
П-Т типа, на једној страни, којима не подлежу ијекавски говори, или на 
утицај књижевног језика којему, мање или више, подлежу говори свих села. 
 Ако би се оваква истраживања шире и прецизније извела, надам се 
да би могла бити корисна и за будућу карту дијалекатсјих типова 
југоисточне Србије, који и на простору Пусте Реке имају своју слику и своју 
историју. 
 
 
                                                           ПРИЛОЗИ 

 
Текстови 

           Станковић Мара, Драговац: 
 
 Да ги турим у замрзивач. Само што сам седла. Несам више ја 
отишла. Па ву купи њојзе креветски. У поцету ми је дођувала. Ћу ги кажем 
на њи. Ће ни гу узнев, ако не стигнев. Овој ншо девојче дошло. Отидомо да 
копамо лојзе. Имала сестра ву радници. Већ се тамни, пада ноћ. Кво ли 
направише овија? Стра ме и мене, гробје циганско је туј близо. Реко кад сам 
саг остала жива, да се мучим по виш. Вериге делеше, тражеше међе. Могја, 
не могја тој ти је. 
 
               Денић Загорка, Кацабаћ: 
  
 Нема паприће пуњете. Сватове зову с коњи. Ујутру дојду рано, 
излезне газда, даде му раћију и појде у сватове. Јаблан'и су велике ћиселе 
јабуке. Отидомо мије у Косанчић. Ако очеш и тој да писујеш. Према сланце 
да се окрене. Јагњишта кољемо за Ђурђовдан. Старе жене ни училе и мије 
такој. У гајде ни свирају и младиња игра на седењће. Они спремају ручак. 
како ти је рекал? 
 
 Маловић Загорка, Савинац: 
 
 Нијесам добро. Била с'едница код нас, па се напили. Зна Чедо, Жико, 
како се он завуко с армоником. Славили смо Савиндан, а с'утридан уставци 
смо славили. Не могу да се с'етим, ти ме питај с'инко. Ишли смо неђе. 
Љепше ми тако. Рећ ће ти бака. 
 
 
Драгица Соколовић, Ивање 
                                  ПУКНИЦА 
Донесо ви туј пукницу да једете! Дабогда те пукница те утепала! / леб, 
лебац, хлеб/ 
                                  КИЛАШ 
Дај тиј килаш да измерим сирење! /справа за кућно мерење  терета од 10 
до 20 кг/ 



Од мој килаш нема потачан у малу, ал у задњи крај федер му се мал ко 
разлабави... 
                                 ПОСТЕГ 
 

Кад натоваримо дрва на кола, наслагамо ги убаво да легне свако, да се 
ниједно не испречи, затој што ни може изврне кола кад налету на 

преглабину ел камен, па терет одлети на једну страну. Е, кад све завршимо, 
облетимо предњи крај дрва, сасве ОПЛЕН, вржемо ги сас ланац, ал 
лабаво.Е, т *г исечемо једно дрво, ДОЗЕМАК, од око 2 метра и с леву 

страну, одоздол ал па на вр(х), угурамо га у ланац док не затегне дрва на 
предњу страну.Полачке потанак крај од ПОСТЕГ затезамо према задњи крај 
кола. Оно довати једно два метра, главну масу и терет од дрва, увек мора 
да има дужину да пребаци средину, и на крај га вржемо за неко дрва с 

конопче. Све мора да буде еластично, терет да се „љуљка“ ко сноп, ал и да 
буде уврзан цврсто. После кад се дојде дом, прво се одврже постег и пушта 
се полак, да не удари некога који је с десну стране кола у правац куде се 
иде, мож га утепа затој што је под натег од терет и што у возење дрва, 

добије појак замах.... 
КАРЛИЦА (Месиљка) 

Кад оћу да замесим леб, узнем КАРЛИЦУ, тој кад беше немка и беомо 
сиротињка, је једна у дрво издубена по облик иста половина љуска од јајце, 
да мож се тесто замеси и заваља, а да не испада брашно. После Влада 
купи плаву, гвоздену, поголему и позгодну за месење. У њу сам замесила 
леб и погачу иљадо, иљадо пут. Да ви  ш,  и мој па Ранко узне понекад па 

омеси леб у њу, и не испадне рђав... 
Влада ни се смеје,вика: Баницу месу само Милисав, згубидан Именски и мој 

брат Никола. За њега тој па несу мужи кад месу, он ги потцењава... 
 

НАЋВЕ /Брашњеник – месиљ - сукаљка/ 
Наћве је имала свака кућа, малечке ел поголеме, зависи ка в је домаћинлак. 
Обично, тој  је напрајено од убаво дрво, меко, липа, топола, а најбоље су  
од чамовину. Дужина им је око три, чет ри метра, а ширина туј, једно два 
метра. Дубоке су метарипо. Стоју у кујну, ел па поред огњиште у постаре 
куће. Напрајене су с две, а некад и три  преграде. За домаћицу су млого 
важне, у њи се чува брашно, малко пшеница, мумуруз и све што требе за 
спремање леб. Од горњу страну имају поклопац, да не улезну миши, мачке 

и теј поганије. Од њи се води ред, да буде суво, да се не уштрокаву и 
упропасту сас воду, ел влагу под њи, затој се одмакну малко од дувар.  
О згор је даска, равна, згодна за месење. Е, на њу стоји месиљ, мож да 
буде округал, ел па на коцку. На њега жене туру брашно, узну СУКАЉКУ, 
дрвена мотка, округла ко бејзбол палица, и с њу праву,обликују тесто – за 

погачу,ел прпећ, баницу...за које оће... 
А поред наћве на ОГЊИШТЕ, стоју ВЕРИГЕ, на њи се закачи котле и у њега 

се вари чорба, ел нешто друго...Оне су ко ланац, с гвоздене алке, ко 
правоугаоник, ал су малко заоблене. Е, а на сред огњиште упретен у пепел, 



стоји ВРШЊИК, то је гвозден поклопац купастог облика, с хватаљком на 
врху 

ЧУТУРА 
Прави се од брест ел кун, може и од габар, мора од некој јако дрво... 

Ишупљи се од један метар око шесет сантине, па се тури оков, ко на буре, 
да не попушти ако се расуши дрво. Е, у чутуру се туца паприка, с гвозден 
тучник, и тој неје лака работа. Да добијеш пола кило туцану паприку мора 
бијеш пе шес дана, сваку вечер помалко. Оно па љутина, штипе за очи, ал 
које ћеш, требе ти, па мораш...Ал тај паприка неје од ћеремиду и циглу и 

неје припрлена, него мирише у целу кућу. Кад изнесеш зеље, сипнеш малко 
зејтин, па с њу само прошараш, тој све одма изеду, убаво...А овој на пијац, 
нема си везе. А и одокле им тол ка паприка, кад гу стуцаше, питује ли се 

тија што купује? 
 

                                                     АРХАИЗМИ 
Данашњи говор Подгорана препун  је архаизама, а прожет је и новим 

речима и говорним облицима, тако да представља једну комплексну, али 
незаокружену и недовољно обрађену, језичку целину. У честим ситуацијама 

из консонантског система изостаје х и то из свих делова речи: `ајдук 
(хајдук), `ајдемо (хајдемо), `аљина (хаљина), вр` (врх), стра` (страх), 

дојдо` (дојдох, дођох) и тако редом. 
Није редак случај да к замењује х; Излезомо у кодник, Узомо докодак, 
Наша парокија, Убав плек од шпорет, ће ми требе за нешто, цврс је. 
Слично је и са словом ф које бива замењено са в; Нема навта, Малецка 
кова, Греје вурунче, Она је врајла, Донеси вирнајз, Обуче вустан 
(вистан), Понеси  вењер, Искривена  велна, Улезе у  ливт, Требе воз 
да вата за Београд... 
 
                                             ЈЕСАМ - ОДРЕЧНИ ОБЛИК ГЛАГОЛА 
Интересантна је и употреба одричних облика глагола јесам: несам, неси, 
неје, несмо, несте, несу, као и облици императива - 
 
Дојдете по тој сено,  ће га увати киша 
Узнете си прашаљку, не требе ни више 
Сечете талу, ми гу немамо куде 
Работете с теј паре кво знате, нам ни не требу...(нам ни тој не требе...) 
Карактеристично је и одсуство прелаза л у о; Назебал сам, опасно 
Тија вол је најјак 
Донесоше сол, цел џак 
Узоше си котал, јучер 
Тој си њијан дел, нек си га узну 
А он дебел, дебел, ће пукне ко мејур 
Имал  сам си краве од мерак 
Видел сам га, пасеше краве у вашо     (пасеше, косеше, - „коси" глаголски 
облик) 
Носил туј родбину на грбину, цел век.... 



Ја идо куде њи (ишао сам, одлазио сам код њих) 
 
У планинским селима Подгоре - Ивање, Ображда, Боринце, Мајковац, 
Слишане, Драги Дел, присутна је и африкатизација - када пс прераста у 
пц, пш у пч, а шк у чк; 
Кам гу тепција? 
А он пцује ли пцује 
Пченица ни је прва класа 
Ја живим пчешки живот 
Од њега па само чкембе остало...  
Као што смо већ навели  када је о ЈОТОВАЊУ реч, оно изостаје у 
облицима трпног придева - 
Заробен беше у онија рат 
Купен `леб си је најубав 
Задавен човек лега на пут (Утепан човек лега поред стог) 
Сломен оплен на кола 
Омесен `леб, само да га испечемо      (`Леб ти је  омесен, само га тури у 
рерну) 
Прегазено куче насред авлију 
Е, што је тој замлатен човек... 
Јотовање изостаје и код група пј, бј, мј, вј...; 
Збирамо снопје (уместо снопље) 
Очистимо гробје од трњак (уместо гробље) 
Сакрише се у грмје (уместо грмље) 
Не вреди здравје на голу ледину (здравље), или када нј прераста у њ - 
Најдомо гњездо од чеврљугу*53. 
 
                                            СУГЛАСНИЧКА ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА 

 
У језику Подгорана могуће су, и у говору честе варијације са специфичним 
сугласничким палатализацијама и то углавном у презенту, када један глагол 
чини реченицу и заокружену слику: 
Вршу! (сас вршалицу) 
Печу! (овол`ки лебови у црепњу) 
Стрижу! (овце с маказе) 
Чу! (те ја, ал не мога  те довикам) 
Сечу! (дрва у браник) 
Бегају! (нагор, према ливаде) 
Вију! (ко вуци у планину) 
Поједине сугласничке групе, иначе тешке за изговор, опстале су у говору и 
дан-данас; стр - Остар нож, 
          Острило за косу скрши,  
                    Брашно тип 400, остро. 

 
СКРАЋИВАЊЕ РЕЧИ 

                                                 
53

  чеврљуга (шева) 



Подгорани скраћују речи, поједностављују их и упрошћавају у свом брзом 
говору - кћерка  постаје ћерка, птичићи - тичићи (пилики, пилетија), пчела - 
чела; 
 
 Дојде ми ћерка 
 Пилетија испадла из гњездо 
 Једна `чела ме изеде за ногу 
 Ивање има асвал` од `иљадудевестоседамдесетосму (30 године) 
 Лис` пада од дрво, ће застуди и ете гу зима! 
 Комбај` дојде најпрво у Мијалицу 
 Њијан командан` га нете убије 
 Панти тој синко, нема дан и комат! 
 Тој сам запантил још од мојега деду, теј међе ми показувал 
 Тој ти је голема пекљавина 
 Изгоре пунпа за воду 
 Бегај од његово молење, солење, и волење 
 Лефектор сија до Лесковац   (рефлектор) 
 Без ливовер тај не иде нигде  (револвер) 
 Упропасти ме флизерка, искуба ме (мехоскубина, чупање браде, 
            казна по Душановом законику, ЗЦД) 
 Отпекљала ми се перкла, доич (до краја скроз) 
 Убав суклијаш, па га изедомо 
 Голема прасци од туј свињу буду 
 Ух, што је слатка праска у лозје (виноградарске брескве) 
 Секомо шљипери за пругу у Дугуницу и тој церове (храст) 
 Гмитровдан, ајдучки растанак а Ђурђевдан, њин састанак 
 Ицепи ми се предња, а задња гума беше већ ицепена 
 Питије су си једење од мерак... 
            Брчкољ напријаше од Буцало, ал` па се купају у њега  

 
ПОСЕБНИ ПРИДЕВИ И ГРАЂЕЊЕ ИМЕНИЦА 

 
Широко у употреби су и придеви - 
  Нисак плафон у стару кућу, ће гу подизамо затој,  
 Слатак си је наш зељаник,  
 Бакал с нашу водицу си је најслатак, одокле да идем једва чекам да 
            се њу напијем, 
 Нема послатак гра` него кад га свариш с воду из Крндари,  
 Куде је мој крв а твој радос, туј берићет нема. 
Учестало је грађење именица додавањем - че од именица различитог рода   
 Оној па човече, упиљило се у мене, `тео га утепам 
 Моје си женче иде свуда сас мене 
 Узни помалечко тепси'че, шће ти тија јеродром (велика тепсија,  
 аеродром) 

 
АНАЛИТИЧКА ГРАДАЦИЈА 



 
Градација је аналитичка - бел, по бел, најбел, а има је и у случајевима - 
Стареји син отиде у војску, млађеји си остаде дом, или: Големијат отиде 
на работу, а малијат пасе краве у Орницу. 
Појављују се и такозвани коси падежи - Мене си је син узданица, рамо 
сигурно, а женштина ко женштина, туђа вечера! 
Дојди кноћи у моје ливаде, цси накосиш Бога, за час! 
Вокатив именица женског рода је са обавезним - о; 
 Дојди овам, Драгано! 
 Кам те, Светлано? 
 Ајде бре, Персо! 
 Виолето, бегај одотле! 
 Снежано, донеси једење! 
 Оливеро, кам те бре? 

 
                                                            КОСИ ПАДЕЖИ 
 
Код косих падежа (датив, инструментал, локатив), помоћу предлога гради се 
и појашњава слика реченице: 
  Отидоше сас чичу на трактор да докарају дрва из шуму, 
  Падал од магаре и утепал се, 
  Причај ми од домаћинлак и туј работу, курварлак ме` ич не  
  интересује. 
Уобичајене изреке су - Узнете си, воду 
  Купете си навту, 
  Глеј си работу, 
  Врни се дом, остави њину воловодњицу... 
Специфичан је и временски прилог -  
 Некња беоше син и снајка,(скорашње прошло време, 
     њекња-крајње неодређено) 
 Топрв*54 саг доодиш у ливаду...? 
 Скита, ко глува кучка по малу (по село) - Л`НЗА натам, навам  
Мушкарцу се обраћа са одредницом - Гледај (глеј) бре, куде возиш!, а жени: 
Изгоре ти леб, мори!, Кам тија кесер (до мене). 
 Није редак случај удвајања заменица или објекта; 
  Викаше те тебе, 
  Туј ли је, онај стринка?  
  Ене гу, Јованка у авлију. 
  Неје те чула, затој неје излезла, 
  Куде си било, бре? (обраћа се детету). 
 

ЈЕЗИЧКА СУПСТАНЦА 
 

Сви ови примери  и хиљаде сличних које нисмо навели, недвосмислено 
указују да је језичка супстанца становника - житеља Подгоре 
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најсликовитији пример сачуваног српског језика, уобличеног у време 
златног српског средњовековља, које се поклапа са Косовско-Маричком 
Битком односно падом Тврдог Смедерева (1371-1389/1459. године). 
Масовност балканизма, који касније упливавају у језик србски Подгоре, 
имају извориште у римско-византијском наслеђу, о чему ће бити више речи 
у посебном делу овог рада. 
ИМПЕРФЕКТ је чест у говору, али са посебним облицима, 
карактеристичним за Подгору; 
  - Имашем тој шрафче, негде, ал' не знам куде га тури. 
       Имамо големе свиње и млого овце, Ми тад косешемо (косеомо) 
              Горње ливаде, 
  Доодимо (дојдешемо), збирамо се куде њи сваку вечер. 
 

 
 
 

ТРПНИ ПРИДЕВ (глаголи са л) 
 
Придев (трпни) заправо радни глагол је у свакодневном говору са 
обавезним  л на крају: 
 Имал сам си добру плату 
 Понел сам си једење од дом 
 Понесомо си парадајз, паприке и сирење и беомо на море у Сутоморе 
 Носил сам џакови на грбину дванаес` године 
 Скрши ми сивоња, тек напраен вагонет! 
 Омесен ти је леб, тури га у црепњу, покриј сас вршњик и испечи 
 Градење ми додија, цел живот на грађевину, црко работејећи 
 Побеле, чекаећи те 
 Узимаећи ни жито, ти ми додија 
 Јелица ни додија крадејећи све од ред; паприке, шљиве, кво довати! 
Удвајање заменица је врло честа појава:      
 Мене ме питуваше за краву, ал` гу нете продадем 
 Вас ви питујем, ћел` жњете с мене, ел нећете? 
 Туј ли ти је ујна? Те ти гу стринка у авлију! 
Одсуство инфинитива са конструкциом да у презенту, резултира 
реченицама типа: 
 Немашемо кво да работимо, па се мајамо по Ћумурану, 
 Девер Никола, мора да си појде за Београд. 
Одричне реченице граде се уз помоћ речце не: 
 Не ми даде (даваше) ништа, 
 Неје ми ништа давано. 
Бројне именице петина, осмина, деветина, често бивају комбиноване с 
именицама па то звучи овако: 
 Ивањчани, њи седмина, Бугари заклаше у Лебане          (18.март 
1943.г) 
 Наши осмина, дојдоше тија пут 



 Изедоше га браћа његова... 
 Изеде га рабаџилук, прво га грањка удари,обневиде, па сас трактор 
се откачи у окендију, горе у Обрашку реку... 
Језички предложак ете појављује се као ближа одредница ради појашњења 
усменог налога: 
 Ете ви с`г све, па ви берите ћар-вајду! 
 Кво ме мрзи,тој ме мрзи, тој ме снашло! (Што ме мрзи, то ме мрзи, то 
 ме снашло!) 
 Ете, откад се крсти, у људи цсе уврсти! 
   
Изворност ових речи и језичких облика сеже у давна времена и резултат је 
преплитања латинско-романског, трачког и грчко-византијског језичког 
супстрата. Прецизности конструкције доприноси коришћење члана и 
удвајање заменица. Притом, акцентуација бива сведена на један акценат 
чиме је упрошћен гласовни систем, али је постао ефикаснији у изговору. 
Присутни међујезички контакти доводили су до укрштања језика различитих 
народа, али је вазда опстајао словено-сербски супстрат. У дијалекте 
призренско-тимочке зоне говора, балканизми су оставили значајан траг, 
како у српском, тако и у румунском и македонском језику. Српски живаљ у 
Банату говори шумадијско-војвођанским дијалектом, али је приметан и 
утицај румунског језика, као и других језика у пограничним областима. 
 
ПУСТОРЕЧКИ-ПРИЗРЕНСКИ ПОДДИЈАЛЕКТ Подгоре настао је, и живи на 
територији данашњих Општина - Бојник, Лебане, Медвеђа, Лесковац, 
Власотинце, Црна Трава, Гаџин Хан и делу косовског Поморавља, у 
рејону Криве реке покрај Косовске Каменице (отуда и назив Криворечани за 
житеље села - Лозане, Мијајлица, и др.). Присутан је и у долини Јужне 
Мораве, од Курвин-града (Копријан); линијом Лесковац - Власотинце, 
Сићевачка клисура - манастир Поганово, до Пирота, са јединственом 
сачуваном физиономијом. Током последњих двадесетак година, паралелно 
са масовном миграцијом и пражњењем Подгоре, и овај поддијалект 
претрпео је значајне измене у говору. 

 
                                                   РЕЧИ, СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА 

 
У детињству и касније, у планинском пределу, с кућних врата, гледао сам 
како су се називи малих места намножили. Виђао сам их на десетине у 
истих мах. Тамо је све обележено именом - свака чука, долашница, 
главица, омар, трњак, камен, кладенци и извори... То су имена која 
говоре. Из сваког вири понеки догађај, понека бајка, прича из рата, из 
дањине. То су именице које имају визуелну и звучну лепоту. Провокативне 
су (литерарно) и пуне асоцијација (за писца). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Њекња  - ономад (јуче, прекјуче - скорашње прошло време) 
Ази-ии!  - Погле`! 



Ази-ии, па овуј! - Пази! Погледај! Поглеј ову! (А зи ква је - Пази, каква је!) 
Кав је убав, од мерак да га гледаш. (Какав...) 
Ква је убава, од мерак да гу гледаш (Каква...) 
Тури леб у месиљ (крпа за хлеб) 
Пукница(хлеб) ви убила..! 
Кам гу рукатка? Где је чинија за кисело млеко? 
Једва се укачи, ко уз дувар (Зид унутрашњости куће) 
Пребледеје, па му почне пена на уста... 
Жешко! (Жежак `леб) - Вруће, врело, али не и - врелац! 
Сирово месо кад се сањује и радос`, тој неје на добро. 
Омесил си кравај од јарму (трице), измешал пепел и брашанце (брашно). 
Свети Сава првњо ткање на жене нагодил, а орачи научил да ору сас плуг. 
Питал један што прошал жену, који вој разбој нагоди, а она рекне - сама!, 
а орач рекал - Свети Сава! Е, затој жена ткаје цел дан а оно само оволко, 
малецко, а орач чим почне да оре, одма има одмет. 
Неје добро да се меси у петак, ни једнуш (ниједном), а ни работа се таг не 
почиња. 
Вампири и сотоне не мож` сваки да види. Само онија који је суботњак, на 
Цветницу се родил`, ти ја ги мож` види. 
Мађијарке жене турају у воду цвећетија, па гу после врљу у реку, да однесе 
болку (болест).  Е туј па воду расипу на раскрсје, да који нагази однесе болку и 
несрећу. 
Један те курјак не смеје нападне, и дете да је само неће га дира. А више 
кад су, ел` па још гладни, таг нападну! 
Наши у Црну Траву, там у старину правешеју куће шиљкаре, с један кров, 
ал` с две собе; У једну огњиште, при наћве, туј се спрема једење, а у другу 
се спи (за спавање) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикује се, као рукопис – из рукописа. Није дозвољено преузимање овог рукописа 

ни у деловима ни у целини, без изричите дозволе издавача и аутора, Соколовића.  

(Упозорење уредника «Заветина», св. Јован 21. јануар 2014. Београд) 


