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Лик Димитрија Љотића
Стојимо пред тешким задатком: да дамо основне црте по- 

литичког лика наше најизразитије политичке личности. Основне 
црте политичког лика Димитрија Љотића, писца ових писама.

Прва основна црта политичког карактера Димитрија Љо- 
тића јесте скромност. То није пре свега она интелектуална, со 
кратовска смерност која долази од сазнања свог властитог не- 
знања. Оваква смерност може бити философска врлина. А кад 
није то, она је декоратив и поза. Други је узор за своју смер- 
ност имао Љотић: Онога који је једини међу људима божан- 
ску величину поставио на једну једину и једино могућу под- 
логу: на 'смерност срца. „ Ја  сам смирен у срцу свом.“ Скром- 
ност и смерност Љотића извиру спонтано из самог бића ње- 
говог. Као песма славујева. Смерност је Љотићева судбина: он 
друкше не може. Он се под њом повија као пун клас под је- 
дрим зрном. То су његове обилне гране, плодом тешким обо- 
рене. Смерност је његова дар. Зато она нема ни своје обичне 
сенке: несмерност смерних. Она је толико унутрашња да је 
невидна. И образује такорећи унутрашњу тежу његове лично- 
сти. Одатле су, као из свог природног истецишта, развијени 
сви луци који образују моћне полуге крајње уравнотежености 
овога човека. Смерност ова и оваква превасходна је политичка 
врлина. Она је, пре свега, брана од свих сујета и искушења 
спољашњих и унутрашњих које походе великог човека. У пу- 
стИњи сујета, у којој сваки живи човек битише, где су са- 
блазни гордости и за мале — велике, смерност је прави анђео 
бранитељ. Благодарећи овој смерности, Љотић остаје увек исти 
у свим теснацима које живот смртноме пружа. За њу не постоје 
сиренски гласови, које би пажњу и стрем постављеним задацима 
отстранили. Смерност је нека врста бедема која брани од свих 
порока за "ордост везаних, порока које је једна царска мудрост 
обележила као „таштину над таштинама“ . Порока уосталом 
који сваки формат политичке генијалности могу да — прогутају.

Са смерношћу долази одрицање, самоодрицање. Било .ie 
великих политичких Лукула, које су упропастиле њихове гоз* 
бе. Љотићево одрицање иде до потпуног самозаборава сопствене



лнчности. На духовном и материјалном плану његовом одри- 
цању нема краја. Свуда је спроведено крајње испосништво. Нема 
државништва без ове врлине. Служити значи за Љотића одри- 
цати се. Што већа служба веће одрицање. Одрицање од земаљ- 
ских добара. Шта она значи за политичара државничких размера, 
знају сви они који су бар једном размишљали о политичкој 
мудрости праве владавине. Нема победа без победе над самим 
собом, без самопобеде. Немогућа је владавина личностима и до- 
гађајима без самосавлађивања. Како ће се тражити жртва дру- 
гих без саможртве? Политика је одрицање. Љотић је то учио, 
још убедљивије по томе живео.

Са смерношћу и одрицањем, код Љотића иду увек зајед- 
но: морална чистота и чедност срца. Код њега између срца и 
усана нема размака. Не само у понашању, не само у основ- 
ном животном ставу, ни у самој његовој политичкој 
речи нема фразе, реторике. Ко је једном чуо Љотића, 
било у којој говорној или говорничкој позицији, сваком при- 
годом и на свакој свечаности, осведочио се да су овом човеку 
уста на самом срцу, или срце на самим уснама. Било је, и има, 
философа политике који сматрају да је реторика главно обе- 
лежје великог политичара. И главни његов политички инстру- 
менат. Ни трунке од тога код Љотића. Он је свој позив схватио 
као службу народу, а службу народу као службу — Истини. Као 
сведочење и исповедање истине. Управо, за њега позив има зна- 
чење призвања, мисије. Такав је био као адвокат, такав као 
политичар. Такав свуда и свакад. У тесној вези са овом врли- 
ном сведочења истине, сведочења истине по сваку цену, па и 
по цену трагичности која прати сваког апостола истине, у вези 
је његова честитост. То није неподмитљивост, грађанско по- 
штење, материјална некорумпираност — особине Љотићева ка- 
рактера о којима цео народ зна — него честитост вишег реда: 
херојска честитост. Верност речи, верност мисли, оданост, пра- 
вичност, доследност, оно народно-мистично „ни по бабу, ни по 
стричевима, већ по правди Бога истинога“ — то је централно 
у тој чистоти срца. Ова врлина улази у регистар изузетних вред- 
ности; није нипошто везана за многе, већ за појединце. Она се 
због ретке племенитости не може наследити, подражавати, на- 
учити и природити. Она је сјај срца као сјај племенитога ме- 
тала. Та племенитост није ствар многих. Она је својство и своји- 
на изабраних. Она није обична вредност.

Ова комплексија, коју смо назвали чедношћу срца u до- 
некде извукли њене компоненте, од великог је политичког зна-
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чаја. Нарочито у нашој политици. Она "У, као појава и као 
акција, значила и значи читаву револуцију у нашеи политич- 
ком пословању, право „обртање вредности“ , остварење једног 
новог политичког стила. Раније политичко мишљење и делање 
заснивало се, по неком правилу, на скривању истине, на интри- 
гама, политичком лицемерству, моралу подвала, смицалица, до- 
скочица, неискрености, завере. Љотићев етос доноси једну но- 
b v  политичку доктрину: политику херојског етоса. Нема поли- 
тике без чврстих и трајних моралних основа. Политика бива 
хероизирана, и, као таква, извучена из жабље перспективе поли- 
тичке чаршије. Свећа се не држи под лонцем, већ на свећњаку. 
Морална светлост мора све обасјавати, најпре путеве државо- 
творне воље и мисли. Ова политика више врсте дала је, као по- 
литички плод, једну колико снажну толико плодну критику по- 
литике неморала у свим областима нашег живота, а за следбе- 
ништво у покрету била је од пресудног значаја: она је усло- 
вила одбир морално исправних и морално одлучних, „јунака 
и мученика“ како их је он назвао, каквим су се они стварно 
и показали.

Док би ове вредности сачињавале политички етос Љотиће- 
ве личности, наредне образују његову духов\о-политичку лич- 
ност. Наравно, немогуће их је све, најмање овде, побројати. 
Ззто их делимице и без реда спомињемо.

Најпре би ваљало поменути родољубивост Љотићеву. Би- 
ло је, свакако, великих родољуба и пре Љотића. Али се, код 
свих њих могао наћи такозвани „патос дистанције", силна жеља 
за удаљењем, неприступачност која велику политичку личност, 
и поред све присности и искрене везаности за отачаственост 
дели од народа. Надменост због изузетности и уображеност због 
величине сметале су тим прегаоцима родољубља да приме и 
рите и дроње народа. Присенак аристократизма сенчио је то ро- 
рољубље. Код Љотића свега тога нема. Љотић је колико изра- 
стао, толико урастао у народ. То урастање је важно, пресудно. 
Тс изједначење своје, са судбином свог народа, примање свих 
крстова народног себра, потпуно срастање са родном грудом у 
љубави. То је — та, заједница срца — спалила сваку ненакло- 
иост према простом и грубом пучкоме лику — лику у његовом 
црквенословенском значењу, лику као народној заједници. Је- 
дини би му премац по том родољубљу био Достоје.вски. У сваком 
случају то родољубље, активно, садржајно, традиционо, нази- 
дано на вечним народним вредностима помогло му је, као сва- 
ка велика љубав, да разгрне до дна суштину народног духа
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и да види блесак бисера народног, који се „пред свиње не 
баца“ . Сем тога, да види шта у потсвести народне душе живи 
као невоља, као жеља, као захтев, као тежина, као потреба, 
као иедуг, као страдање. Љубав му је расла неизмерно на са- 
патњи, на недемагошком, конкретном саживљавању са народ- 
ном стихијом. Јер пре свог јавног, народнопубличног рада он је 
у својој крајини имао неку врсту „духовних вежби“ из родо- 
љубља: лицем лицу са трудом и муком себарском своје нахије, 
своје прве велике политичке општине, са којом је делио радости 
и болове простог, непатворног народног човека. И кад је дошла 
„пунина времена“ његовог правог и пуног' политичког рада, он 
је, као некад Катон, као некад људи великих призива, отурио 
свој „плуг“ : запустио и напустио свој позив, свој кров над гла- 
вом, своју породичну клет и најближе домовинско гњездо. По- 
шао је у политички свет са зрелином свршених вежби, после 
пустињаштва, са љутим искуствима и провејаним и провереним 
сазнањима. А, пре свега, са системом будуће политичке делат- 
ности, оверодостојеног искуством грубих и најгрубљих ствар- 
ности. Све што је носио собом била је та љубав, највиша учи- 
тељица политичке мудрости. И ако се његова политичка мисао 
у сложеној и снажно размакнутој лествици будно прати, видеће 
се да је њена и основа и покретач и циљ — љубав. Стваралачка 
љубав, неимар његове властите личности, мора да постане у по- 
литици као вођењу народне судбине главни архитект народне 
личиости — то је средишна мисао његове политике.

Љубав као родољубље — о Љотићевом човекољубљу други 
пут — заиста је магијска снага сваког стварања. Ми знамо ко- 
лико је тајна љубави пленила највећа срца и највеће умове. 
Знамо и за улогу њену код свих мистика, мистика-фило- 
софа и песника. Знамо и да је највиша религија названа религи- 
јом љубави. По њој је чак и Бог сам суштином својом — Љу- 
бав. Родољубље Љотићево тог је истог ткива. Љубав је оката, 
видовита. Поглед љубави продире где никакво сазнање без љу- 
бави, ма како генијално, научно, методско оно било, не достиже. 
Тајне се оку љубави раскриљују. То је чудна и необјашњива 
божанска моћ љубави: она кроз најмање податке кроз невидне 
пукотине бића као муњом обасјава најскривенија унутрашња 
обличја. Ту снагу емотивно-интуитивног продирања, цепања по- 
јавних копрена и застора, има велико родољубље као што је 
Љотићево. Ми пред собом, у овим писмима, поред проблеска 
жарке родољубивости, имамо чисти образац тог проспективног, 
провиденциалног гледања у будућност: гтровиђења, прозорљи-
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вости. Ако је икако објаснити моћ пророштва Љотићевог, која 
и саме неверне Томе збуњује, кључ је њен, ш  нашем мишљењу 
у том крупном и ретком богоданом дару родољубља. Нама пада 
овде напамет једно место из песме апостола Павла о љубави: 
узалуд ми је, вели отприлике он, ако и дар пророштва имам 
кад немам љубави. Скривена мисао апостола Павла је ова: нема 
пророштва без љубави. Нити је могућна политичка видљивост 
без политике родољубља. Политичка визија, политичко прови- 
ђање догађаја, то је изузетно велики политички дар Љотићев. 
Изузетно велики, јер је политичко провиђање најтежи и најређи 
облик провиденције. Лако је предвидети појаву планета при 
устаљеној констелацији планетарног строја у закономерном рит- 
му звезданих кретања. Лако и у научној области. Лако и дру- 
где. Али тешко у политичкој динамици, где је све^у искиданом 
и неправилном покрету, испресецано непредвидљивим момен- 
тима, откано од ситуација многих, од којих свака за себе може 
и некад мора знач i t h  нови и неслућени ланац узрочних дејстава. 
Када смо неки од нас у своје време читали Љотићево писмо 
кнезу Павлу о будућој судбини нације, ми нисмо слутили, нити 
могли слутити са каквом ће се неумитном тачношћу остварити, 
на нашу ведажу несрећу, сви^ставови писма. Ми смо само — 
веровали. Веровали да ће се то тако заиста све догодити. Јер 
смо се осведочили на многим другим примерима провиденција- 
лизма овога човека, примерима из спољне и унутрашње поли- 
тике, који, сабрани и сређени, претстављају праву правцату мо- 
дерну политичку апокалипсу, откривење. Да ли је ко од наших 
политичара уопште имао приближно тако оштар дар предви- 
ђања?

Љотићева политичка визија праћена је активизиом, ретко 
снажним, интензивним. Један је од главних мотоа његове спољно- 
политичке опсервације активистички став: претицати догађаје. 
Без предвиђања догађаја нема ни њиховог претицања. Прети- 
цати значи на наречју политичког активизма предухитрити их, 
отклонити их, искористити их. Без мрве провиђења нема уоп- 
ште никакве смислене акције. Тек са провиђењем могуће је те- 
леолошко, циљно делање. Али та могућност, иако премного 
значи, иако је она први услов за политичку економију, није 
све. Знати не значи умети. Чак и имати ,не значи умети. По- 
литичка уметност је тек круна политике родољубља и политич- 
ке провиденције. Само родољубље или само провиђење, или и 
једно и друго заједно, остају без дела политичке мудрости 
бесплодни. Њихова се крила, као Икарева, топе на сунцу ма- 
штања. И кад би Љотић остао при томе, при платонском и ка- 
сандровском моменту у политичком процесу, онда би он личио
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на љупког Ганимеда кога 'К  уози удостојили Олимпа. То јест: 
° "  би, добрим делом, остао 'А^еалист, теоретичар, утопист. Али 
нека се расмотри пажљиво други део, пажљнвије одпрвог пророч- 
ког дела писма Кнезу, па he низ приложених мера својом исправ- 
ношћу и тачношћу пробудити још веће осећање неверице. Овај 
„идеалист", овај „занешењак“ , овај Љотић страшније делује 
реализмом предакција у виду предохрана него реализмом визије. 
Некн политичари, иначе самозвани и самоуверени реалисти, ма- 
териалисти, сензуалисти, итд., називали су и себе и своја пи- 
сана дела Антејем, због тобожње везаности њихове политичке 
мисли за искуство. И други су, и с левице и с деснице, следили 
на свој начин њима. Из' тог уображеног свог политичког реа- 
лизма сви су Љотића називали — утопистом. Блиска историја 
и наша стварност сурово су доказали да је Љотић био и остао 
једнни — Антеј. Једини Антеј нашег политичког живота!

Нема правог, стварног, успешног и позитивног активизма 
без политичког хероизма. Велика је политика руковоћење и 
неимарење историје као воћство судбине свога народа и ње- 
гове државе. Прваци државништва, државништва по превас- 
ходству, могу бити само хероји. Хероји — људи прегалаштва, 
подвига, јунаштва. Ако се у Љотићевом делу, било речи или 
акцији, тражи подлоге која као основа носи целу архитек- 
туру Љотићевог неимарства, то је херојство. Херојство као 
храброст, као јунаштво. Љотић, ако се не варамо, гаји култ 
оном Његошевом „јунаштво је цар зла свакојега“ . Управо не 
Његошевом, већ народном. Убеђен да је народ начелом јуна- 
штва решавао сваки проблем своје историје, он је захтевао 
од својих следбеника храброст, јунаштво. Јер пут истине је 
тежак, узан, трновит. Јер су зла узела апокалиптички размах. 
Јер је ваљало народ од свих немани ослобађати. Хидру може 
посећи само — Херкулес. На аждају се може окомити само — 
Св. Ђорђе. Храброст је у основи чин одважности, а одважност
— чин слободе. Без ове слободе нема — народног ослобођења. 
Кад Љотић учи о јунаштву, он не мисли само на — бојно поље. 
Политичко поље је у истој мери — бојно. Изгубљена бит- 
ка на политичком војишту и бојишту, изгубљена је још ире 
рата. И не мисли он само на одважност војника, i его на високу 
грађанску и државничку одважност самопрегора. Какав .је 
био, тако је учио. А то и од својих другова захтевао. Он лнчно 
показивао је, сваком приликом, најплеменитији хероизам. На 
счрану што је његов начин живота уопште, чак и онај који 
може да посматра н један собар, био херојски. Јавни живот, по-
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лнтички наш живот био је сав осветљиван ватрометима њего-
вих јуначких потеза. Ако је требало pefc^ истину, изобличити 
ла», укорити неправду, — није презао ни од чега: ни пред ре- 
жимско-пандурском тојагом, ни пред митроносном главс-.i, ни 
вред сјајем царског престола. Сама писма сведоче најбоље о 
иоме. Зашто је то могао и морао чинити? Јер је имао строго 
одређени и учвршћенн канон моралннх вредности у себи. Јер је 
у пирамиди општих вредности видео оне свете и неприкосновене, 
којима се највишим политичким заветом заветовао — родољуб- 
Jbeм. Јер је од свих више видео: видео политичке тешке грехе 
и I ра и говедара, грехе који доносе пропаст његовом народу. У 
херч јском сведочењу истине било је нужног исповедања нстине.
А то исповедништво Мх. ;ало га је довести у сукоб са легионом 
народних непријатеља: он је борбу на свим странама прихва- 
тио. Хероизам је увек и свуда цео.

Поред свега тога што су се сви политички чиниоци све- 
зали као сплет змија против овога човека и из дана у дан 
његовом херојизму плели венце траги’ г, служећи се свим сред- 
ствима најподлије и најподмуклије завере, он је, нако свесан де- 
монске снаге политичке гомиле и њене крвожедне бесомучно- 
сти, живео једним ретко сунчаним и радосним оптимизмом. 
Он је целокупним својим животом посведочавао дивну реч фи- 
лософа-песника Ничеа: „Јунак је весео...“ Иако ra је у њего- 
вом животу обливао крвави зној тренутних очајања и давио 
потоп болова због народне судбине — н сам Христос доживља- 
вао је овакве тренутке! — он је бно уверен у крајњу победу 
Добра. А глас Провиђења ra је у тој вери крепио. Отуда је 
снагу црпео, умножавао и подизао до исполинских размера. И 
све је било више изгледа на победу: процес ослобођења народа 
раз§астао се као горушично зрно. Тај раст прекинуо је рат. Не- 
пријатељи народни успели су, да, бар привремено, отклоне крај- 
њи обрачун. Писма Кнезу Павлу један су беочуг само из ланца 
тмх херојских обрачуна, као увертире у онај коначни.

Др. Димитрије Најдановић





Прво писмо*)
Београд, 22-11-1940.

Ваше Краљевско Височанство,
Чини ми се да Вас He+sy још дуго узнемиравати. Осе- 

ћам тако блиско врло озбиљне догађаје. Али баш зато 
морам и да Вам пишем, кад Befe Ваше Краљевско Висо- 
чанство налази да ме ни после тре^е пријаве не треба 
да прими.

Мени је савест мирна. Био сам увек само одани слу- 
га Престола и Отаџбине. Ни у чему и никад и ништа ни- 
сам тражио за своје или себе. Само ме велики страх 
притискује кад помислим да баш то може бити узрок 
што Ваше Краљевско Височанство сматра да не треба 
да ме прими.

Изнећу на овај начин што сматрам да Вам у данаш- 
ње време треба доставити:

1) Изгледа да се »опасно балканско пролеће« ука-
зује.

Промена владе у Софији и ванредне мере у Турској 
показују нам то.

Достављам Вам брошуру »Драма савременог чове- 
чанства«.**) Молим Ваше КраљевЈско Височанство да прим 
овај неугледни примерак и да ra прочита. Намењен Је 
народним масама, јер се сматра да су Поглаварима по-

*) Објављено први пут у недељном листу »Наша бсрба« бр. 
2 од 14 септембра, 1941.

**) »Драма савременог човечанства« је књижица у којој је 
штампано предавање које је Д. Љ оти+n одржао у преко 20 места 
у току 1939 г. широм целе земље.



знате ствари о који/ла се говори. Али све се бојим да и 
нису довољно познате. И нека не мисли Ваше Краљев- 
ско Височанство да fee читањем ове књижице изгубити 
и секунд времена потребног му за решавањс државних 
послова. Поклоните овој књижици два сата свог време- 
на, а онда ћете сами увидети, да сте их и добро и ко- 
рисно за државу и њене послове употребили.

Преклињем Ваше Краљевско Височанство не само 
да истраје у политици неутралности, Befc да све учини 
да се она обезбеди, а то без повезивања балканских др- 
жава није могуће.

Само сложан Балкан или део Балкана може да па- 
рира опасност. Нарочито, ако би се Италија за то за- 
добила. А  то се може постићи енергичном, јасном, од- 
ређеном политиком, —  при чему се не бих устручавао 
да, у циљу извођења ствари, на чисто, јасно кажем оним 
балканским државама које то не схватају, да сам прину- 
ђен да правим блок са онима које то виде. Садашња 
наша балканска политика, добра у начелу, није енер- 
гична и одређена, и задовољава се привидношћу, која 
he при првом потресу да се претвори у бедно разо- 
чарање.

Уздати се у евентуалну noMofc Англо-француза зна- 
чи доживети нови и већи слом од оног од 1915 год.

Треба их ценити салло у односу на Совјете и Фин- 
ску. То су владе које воде рат, а држе парламенте на 
окупу и удешавају војничке операције према Јавном 
мњењу. Оне су пропустиле прилику да одмах од почет- 
ка енергично помогну Финску кад је она имала нетакнуту 
Манерхајмову линију. А  сад је помажу тако бедно да 
fce све те помоћи бити узалудне. Уосталом, ми имамо 
сопствено искуство из 1915 године, кад не бисмо имали 
ново искуство Пољске. Они нису били у стању да нам 
пребацивањем благовременим три дивизије обезбеде 
Ј. Србију, или бар одступање ка Солуну.
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Ово пишем, јер се постојано проносе гласови как©
^ете мењати Министарство спољних послова, јер хо^ете 
да мењате спољну политику и све се више јављају гла- 
сови о нашој преоријентацији. Ако ми нашу спољну по- 
литику не преоријентишемо не у смислу правца, јер овај 
је добар, ве+s у смислу енергичног сређивања прилика на 
Балкану, онда ћемо се доиста »преоријентисати« тј. има- 
ћемо рат, а како ствари стоје, и слом.

Немци имају данас формираних близу 200 дивизи/а
—  120 су имали у време напада на Пољску, —  а на за- 
падном фронту им је и предовољно да имају 100. Ова 
огромна снага за разједињени Балкан је као лавина. 191.' 
г. су они ишли на Србију да се само вежу с Турском. 
Данас tie nchn на Балкан да ударе на главну артерију 
cao6pafsaja Англо-Француза и да тиме одстране евенту- 
ални напад ових на Кавказ. Кад би Балкан био уједињен, 
они би се мислили да ли fce nofcn. Овако fee пски увере- 
ни, да док они изврше свој задатак, Англо-Французи Hefee 
успети ни 5 дивизија да пребаце у noMofe нападнутим.

2) Али наш унутрашњи положај је још очајнији.
Сама идеја монархије је у кризи. И не толико мо- 

нархија, колико династија. Ова се налази у дефанзиви 
с малим бројем бранилаца.

Југославија је у распадању. Један начелник штаба 
армије ових дана рекао је својим пријатељима: »И без 
утицаја спољних, за шест месеци од данас најдаље ми 
смо распаднути.«

Народ осе+на своју пропаст, али је парализован, као 
човек везаних руку и ногу и запушених уста бачен на 
шине, као везан човек који чује и види како му се по- 
мамном брзином приближава воз који fee га прегазити.

Два су узрока нашој слабости: српски и хрватски 
грех. Срби су окренули леђа својим вековним |деали- 
ма: чојству и јунаштву. Хрвати су пљунули на Ју. ослави-
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ју. Против та оба узрока ваљало се борити. Место тога, 
та два греха су направили споразум од 26-VIII.

Монархија се дуго борила против споразума, али не 
онако као што је требало. Покојни Краљ је много учи- 
нио у борби против хрватског греха, али није ни мало 
против српског греха. Намесништво је отпочело да по- 
правља политику Краљеву онде где је она била добра, 
и откачило је све кочнице које је он хрватском греху, 
био поставио, —  док на другој страни, оно у чему се 
грешило за живота Краљевог, под Миланом Стојадино- 
BntseM и Драгишом Цветковићем отишло се и даље. Ра- 
дећи тако монархија је узела на себе да пла^а ону ме- 
ницу коју је кратковида У. о.*) својим споразумом од 
8-Х-37 г. потписала. Тиме не само да је учињен рђав по- 
сао по државу, и да је држава гурнута на стрму раван 
по којој је дотле клизила, већ је монархија на себе узе- 
ла и одијум за то.

Данас имамо споразум који је дао крила и најлуђем 
хрватском греху, а на српској страни имамо такву страш- 
ну разбијеност и немоћ да она слика коју напред наве- 
дох, није ни м  .о претерана.

Не знам ц.та је Ваше Краљевско Височанство доне- 
ло у души из Загреба, али ако није осетило сав пад и бе- 
ду државе, заиста би.х се морао дивити камуфлажи ко- 
јој је успело тако прони^љив ум, као што је Ваш, одржа- 
ти у заблуди.

Тврдити да је »Споразум^ спасао државу, после све- 
га тога кад су јасн& последице, то приличи још само 
Драгиши Цветкови^у. Сваки дру^ч одиста нема оправ- 
дања.

Ваше Краљећ-сжо ђисочанство морс видети:
да су се у стварл' Г1ресто и Држава оспонили на Др. 

Мачека и Хрвате;

*) У. о. — Удружена опозиција.
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да по »Споразуму« они држе све у Бановини, а у 
осталој Држави имају најве^и утицај, преко појединих 
ресора и Владе, и преко националних мањина које се 
све више њима o6patsajy и групишу око њих;

да се они »споразума« не држе: нису обезбедили 
мир и безбедност, нарочито не онима који нису њихови 
»едномишљеници; да шире свој утицај преко граница 
Бановине, позивајући у noMofc националне мањине про- 
тив Срба, уверени да tse им то помсКи да остваре Хр- 
ватску од Суботице до Котора са Босном; стварају своју 
војску; мешају се у спољне послове; неисправно се по- 
нашају, једно речју, према Држави, монархији и ди- 
настији;

да се све јасније испољава њихова тежња за »држав- 
ношћу« хрватском, —  тежња која tse се завршити це- 
пањем;

да у самој Хрватској Др. Мачек и Шубаши^ постају 
све слабији, —  и да fce радикални левичари и десничари 
сву снагу да им преотму; • »

да код таквог стања ствари претставља непоправи- 
му заблуду веровати да ke хрватске масе вршити своју 
дужност у случају опасности;

да tse је напротив искористити да нам приреде г»о- 
раз или још тачније слом.

Код таквог стања ствари, Ваше Краљевско Височан- 
ство мора закључити:

да се Престо и Држава не могу ослањати на оне 
који су показали да им до тога није стало;

да ваља убедити српске политичаре да треба да 
расформирају своје странке, те да се приступи форми- 
рању великог и мо^ног народног покрета на који би се 
наслонили национални Хрвати и Словенци (а то тешко 
није јер се та мисао у ваздуху налази), али с тим да се 
поставе претходно основна начела, којих fce се покрет 
држати, и смернице, којим fce гредети;



да ову Владу мора отпустити, јер fce иначе дочекати 
да fce Др. Мачек са осталим »хрватским министрима« 
изи^и из Владе, и, ослоњени на Бановину Хрватску, до- 
вести земљу у кризу, кад му то буде конвенирало;

да место ове Владе доведе другу, која Hetie бити 
наслоњена на партије, Befc на круну и онај народни по- 
крет, владу која ke водити општедрмсавну политику Kpfl- 
љевине Југославије, —  а не политику ма које било 
партије;

да у Владу уведе дванаест или петнаест људи, па- 
метних, озбиљних, честитих, пожртвованих, изнад свега 
оданих Отаџбини и Краљу, —  а толико се може наћи у 
држави, а не људи типа и менталитета Цветкови-Цевог;

да истовремено бановину Хрватску извади из руку 
ХСС и преда је Бану који ke се држати споразума, а не 
»Споразума«, те који +не растурити хрватску заштиту, 
успоставити јавну безбедност и ауторитет власти;

да се оперативна војска има формирати искључиво 
из cpncKV'”  јединица, —  и из нарочитих хрватских и сло- 
веначких добровољачких јединица; сви остали дају самб 
радне чете под јаким надзором> старијих поузданих де- 
лова војске.

Ето то су чињенице и закључци које не ја, недо- 
стојни, већ сама природа стзари намеће Вашем Краљев- 
ском Височанству.

А природа ствари је чудан законодавац. Закони су 
јој неписани: пишу се они закони што не би то ни били 
да нису написани. Закони природе ствари нису као фи- 
зички закони природе: могу се газити. Закони су јој без 
видљивих санкција: тешко оном ко их, међутим, буде 
газио.

Да ли fce Ваше Краљевско Височанство
осврне на те законе, мени је непознато. Боји



I

ћв. Beti сама чињеница, да данас од свих Срба наилазе 
на пријем код Вас само они што су Вам саветовали или 
извршили мере за довођење земље у данашње стање, 
неповољан је знак за то.

Сваког дана потписати има прилике да слуша по- 
вике ка династију. Нема дана да због тога не долази у 
сукоб с разним људима, који су по правилу монархисти, 
али који калазе да је Династија крива за распад земље. 
Недовољна борба против српског греха, —  довођење на 
најважније положаје људи, који су за време ратова били 
обични забушанти или бегунци, тако да читаве владе ни- 
су једног ратника имале у себи, —  одржавање на власти 
људи који су показивали да им је богаћење и уживање 
главни циљ —  или прављење влада из људи неозбиљних 
у преозбиљна времена, људи који никад и ни по чему 
нису показивали да би могли бити министри (једноме 
министру из Стојадинови^еве Владе саветовали су при- 
јатељи да узме уверење да је био Министар »јер ти по- 
сле неку годину неће нико веровати«) —  све то заједно 
чини скуп чињеница које тешко падају на терет Дина- 
стије. Све је то било и за време покојног Краља, али иза 
тога је била бар борба против хрватског греха, једна 
одређена национална линија, херојска борба за одржа- 
вање Југославије —  коју је Краљ и главом својом пла- 
тио. Данас те линије коју је Краљ чувао нема, а она па- 
сива његове владавине не само да није амортизована 
другом ,бољом политиком, борбом против кукавица и 
ши^арџија, ве+i су баш забушанти и ши^арџије довели 
земљу од 26-Vill и бацили на леђа Династије »Споразум«, 
којим су се два греха, српски и хрватски, споразумели за 
своје међусобно одржавање.

Још од Црног Ђорђа моја кућа служи Вашем Дому. 
Немогу^е је мирно слушати погрде којима се Ваш Дом 
обасипа и сумњичења којима је предмет. Али узалуд 
сва борба против тога, кад чињенице стоје и кад се оне

ЉотиЋева писма Кнезу  Павлу ^1
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не могу оборити. Xofey да верујем да су напади и сум- 
њичења неумесни, али. чињенице се онда могу објаснити 
само незнањем или заблудом. »Не зна Кнез«, или »Ми- 
слио је Кнез« —  па се тако некако извлачим.

Али у себи мислим: А што да не зна Кнез, кад зна 
цео народ скоро? А  што да мисли Кнез неправилно, кад 
М у је Бог дао изванредно велики ум?

И отуда и ово писмо. Последњи су минути двана- 
естог сата, Баше Краљевско Височанство. Кад избије та{ 
сат, преста^у Вам, по сили g- илика, писати. Да тај сат 
не избије или не буде последњи Отаџбини, Престолу и 
династији, коју чува само личност младога Краља, пише 
Вам ово писмо увек одани и верни

Димитрије В. ЉотиЂ



Друго писмо*)
S београд, 30-VIII-194D.

Ваше Краљевско Височанство,

Принуђен сам због развоја општих прилика да Вам 
се опет непосредно обратим.

Молим да до краја прочитате ово писмо.
Питање које постављам на почетку, и које морам да 

ставим и на крају, јесте следе*«е:

Чиме дочекати сутрашњицу!
Јер данас се ствари овако оцртавају:

I. СПОЉА
Чим се сврши с Румунијом, до*»и fee на ред Грчка, а 

потом Југославија.

Питање њено постави+se Италија, Бугарска и Ма- 
^арска (ова последња у најслабијој мери).

По свој прилици то треба да буде у октобру месецу.
Немачка свакако томе није рада. Али с једне стране 

обавезе према Италији и донекле Бугарској, а с друге 
стране слика наше слабости и расула не дају јој снаг.у да 
то питзње отклони или одложи.

Совјетија то очекује. Она добија у сваком случају, а 
највише ако због тога дође до рата на Балкану.

*) Објављено први пут у недељном листу »Наша борба«, бр. 1, 
од 7 септембра, 1941.
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Н. УНУТРА
а.) Немамо свог стила. Нисмо своји.

А само оригинали имају право да постоје и снаге да 
се одрже. Губљење духовног оригиналног лика знак је 
блиске пропасти.

До јуче, отворени утицај масона, великих, а раслаб- 
љених демократија, међународног јеврејства и капита- 
лизма.

Данас, под утицајем победа осовине, глумимо и пре- 
тварамо се, »префарбавамо се« у »тоталитарце«, »кор- 
поративце«, »антимасоне.«

Вреди маскирати се кад маска и сакрива право лице 
и у истини нас приказује онаквим каквим желимо да нас 
виде. Али то врло ретко успева, па и то обично за са- 
свим кратко време.

Иначе неуспела маска је сува штета, велика срамота 
и понижење.

Немци и Талијани презиру због тога ову владу и то 
не крију. То се може читати и у њиховој штампи, чијим 
новинарима после тога та иста влада даје одликовања.

б.) Бољшевизирамо се на велико
Није вредело ништа мени што сам куцао на Ваша 

врата и говорио Вам да не смете признати Совјетију.
Г. Анти^*) ми је рекао: »Па како су их толики други 

народи признали, па остали мирни?«
Одговорио сам, видевши одмах да ми је он ту баш 

Вашу мисао саопштио: »Лако је другим народима. За 
њих Совјетија постаје безопасна кад се каже да је то 
Русија; за нас баш у томе лежи опасност.« Али све то 
није помогло. Тада ми је г. Антић рекао да се Hetne сту- 
пати у дипломатске односе. Примио сам то са скепсом. 
И имао сам право.

*) бивши министар Двора.
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Више сте Ви учинили за бољшевизирање Југославије, \ 
Височанство, него Јосип ВисарионовиБ-Џугашвили, звани Ј 
Стаљин. Данас свет лудује за »Русијом«. Држава му је 
дала пример. Признање које сте учинили схва^ено је 
као признање Совје ије Русијом и признање свију за- 
блуда комунистичких —  истиноа* свију злочина —  
зрлином.

Ваши министри, штампа, највиши функционери уда- 
р а ј у  у  намигивање »братској« Совјетској Русији. То је 
све бедно и глупо, али одатле грешни народ црпи уве- 
рење да је све то истина, и Стаљин је данас популарнији 
од Краља, или од самог руског Цара Александра I за вре- 
ме Карађорђа.

Све то што Вам пишем, сушта је истина. Ако Вам то 
Ваши обавештајни органи не сервирају, смените их: значи 
да Вам нису верни.

Али ми се не бољшевизирамо само идеолошки, бољ- 
шевизирамо се органски. Читави крајеви наше земље иду 
расулу, нераду, отмици, лењствовању, непоштењу —  као 
зоља на мед.

Ово долази због тога што је такав тон дат одозго 
нашем народном хору. Они који руководе тим хором 
дали су такав тон својим законима и уредбама, својим 
говорима, радом и понашањем. Не oceka народ јуначну, 
витешку, високо моралну атмосферу одозго.

Напротив: што ве^и гмизавац, кукавица, неморал —  
то боља награда.

Шта мислите, Ваше Височанство, кад би се награда 
на изложби стоке отпочела давати рђавим примерцима 
и сељак схватио да се то и тражи, зар би се трудио и му- 
чио да гаји више боље примерке?

Код нас се годинама на изложби људи, а специјално 
у несрећних Срба, тако радило. Годинама су се давале 
премије и великс златне медаље горим примерцима. Го- 
динама смо били домаћини што гајимо крива стабла



људска, а права нам сметају, њих сасецамо и обарамо. 
Годинама смо ми тражили, помагали, награђивали рђаве 
примерке и чисто се дичили што смо тако m o Ishh да не- 
достојне постављамо на положаје достојних.

А то је довело до ове атмосфере, до овог тона не- 
јуначког и невитешког, неисправног и прљавог, љигазог 
и гмизавог, а одатле до оног општег хода ка линији ма- 
њег отпора, до оног бољшевизирања органског нема 
много.

в.) Хјрватско питање кас поједе.
Хрватска иде својој самосталности. Мачек то не мо- 

желауставити. Ако хоће да се задржи, он мора хранити 
хи?фу која га је на власт и довела. И он то чини, лично 
и насупрот »споразуму.«

А ипак то ништа не помаже: масе се окрећу од њега 
разочаране и одлазе Павелићу или Стаљину.

А  Ви, Ваше Краљевско Височанство, не видећи то, и 
одржавајући »споразум« и Мачека, и неосетно власт пре- 
дајете у руке Мачеку.

И тако Мачек је главни фактор, а не Круна, јер Круна 
налази да је Мачек неопходан.

Мачек ту власт употребљава на повећање самостал- 
ности Хрватске с једне стране, и на спречавање сваке по- 
требне строге, начелне, општедржавне и општенародне 
политике с друге стране.

Па ипак све то, и баш за то, гура хрватске масе или 
Павелићу или Стаљину, даље од Мачека, а све заједно 
одвајају Хрватску даље од Југославнје.

г.) Морално стање војске очајно је.
Господин Недић је материјално и морално учинио 

много за војску.
Лично сам се уверио летос на вежби у Сарајеву у то.
Али знам и друге ствари. И то ни генерал Недић и 

остали генец0^., не виде, и баш зато стање је рђаво.
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Befc више од годину дана пишем и го в о р и м  да ћемо 
се воЈнИчки расути ако се не приступи другој формацији 
о п е р ати в н е  војске. Увек је у војсци био најважнији дух, 
па онда остало. Има људског материјала који је б о љ е г, 
а има га лошијег квалитета.

Срби су по правилу бољи квалитет̂  Уђем« ли у рат 
са војском данашњег састава, ми не^емо бити тучени, 
ми fceMO бити расути.

---- Мени је ту скоро мајор, Србијанац, по распореду
ратном у једном хрватском пуку, рекао, да fce он на сво- 
јој кобили другог дана борбе бити Bets преко Саве у 
Босни или Србији. То ми је рекао не стидећи се, пред 
сведоцима, тврдећи да није луд да остане са војницима 
који га сматрају за већег непријатеља него оне с којима 
би се као непријатељима борио. Он ми је тврдио да та- 
ко мисле сви Срби официри по распореду у хрватским 
пуковима.

Хрвати су главни елеменат расула у војсци. Никакви 
палијативи за заваравање, за самообману. Војска која не 
сме да да бојеву муницију војницима показује најбоље 
своју вредносг.

Овоме треба додати, да су и духовне болести за- 
разне, да то прелази редом и на оне ко|и су у прошло- 
сти показали своју вредност.

Министарство и Генералштаб то виде, али стоје не- 
моћни. Задржавају се на палијативима. Не виде да fceMO 
ми заједно са том шемом бити не само разбијени, већ и 
осрамоћени.

д.) Број нерешених социјално-економских 
проблема повеЂава се

Својим досадашњим мерама Влада не само да није 
ниједан проблем затворила, eefs је, напротив, нове 
отворила.



28

Проблеми су све прешнији, све дубљи, све шири и 
све многобројнији.

Влада, међутим, пред њима је све спорија, све пли- 
ћа, све ужа, све слабија и немоћнија, а услед великих и 
празних речи којима сваки свој гест наглашава —  и све 
смешнија —  трагикомичнија.

t>.) Круна је изгубила врло много од угледа, а тиме и
од власти.

Краљ и Круна оптерећени су свега једном дужнош- 
fcy: /зо.маћинском.

А дс^аћинска брига се огледа:
у чувању духовне самосвојности:
у спречавању разврежавања зла, порока, лењости, 

расула, расипања, непоштења; —  у помагању развића 
добрих, честитих, врлих, радних, јуначких и нераспикућ-

* ских снага;
у помагању одбранбене снаге;
у решењу свију свакодневних проблема које живот

• доноси заједници.
Осети ли се код поједине од ових дужности, а тим 

пре код свију, да домаћин није хтео, смео или могао да 
дужности одговори, долази као последица веровање да 
је заједница као без домаћина, и да онај који ту дужност 
врши ма са ког разлога није на висини своје улоге.

Одатле губитак угледа, а власт без угледа слаби.
Ето то је слика данашњег стања бременитог још те- 

жом  сутрашњицом.
Мени је ве& г. Антић био љубазан да саопшти, а си- 

гурно да то није само његов лични суд, да сам ја »им- 
пресивни импресиониста.« Још мало па сејач панике!

Ради истине, а не ради сујете, морам Вас обавестити 
да сам у тренутцима опасности, необично хладне главе, 
и рекло би се да v ^лико опасности расту, да сам све



м ирнији и стало ж ен и ји . К ао  такав  сам  би о  п ознат за  вре- 
м е  р ато ва.

И ђаш та особина ми дозвољава да ствари видим 
потпуно. И пошто главу не губим тако лако, и сматрам 
да у свакој ситуацији мора бити решења, то све ово сва- 
кбко не пишем зато да Вам кажем да смо пропали, ве"’ 
да Вам кажем са чим идемо пред сутрашњицу ако i\ 
прекинете са досадашњим правцем рада благовремено, 
тј. одмах, без одлагања и без колебања.

Сматрам за дужност да Вам одмах и кажем шта ми- 
слим да одмах треба учинити:

е.) Наћи духовни пут свој и поћи чврсто њим.
То мора бити наш пут духовни: ни немачки, ни тали- 

јански, ни енглески, ни француски, а најмање бољ- 
шевички.

""~~Духовни пут наш то је пут којим је српство дошло 
до Југославије. Ми се морамо вратити на тај пут, не на- 
пуштајући Југославију, јер ће Срби бити расути и раслаб- 
љени, а ко ke је онда чувати, кад духовни путеви хрват- 
«_ки и словеначки и бугарски нису довели до Југославије.

Зато само чувајући тај пут и тај живот духовни, ми 
можемо сачувати и Југославију. Без тога Југославија мо- 
ра пропасти. Тим се она мора спасти.

Нећемо ми тај пут силом власи  наметати ни Хрва- 
тима ни Словенцима, али кад он засија и заблесне, онда 
fee га и они видети и познати, па ако им се допадне они 
tse прећи на њега. А  ако не, нека остану колико xofce н* 
своме. Само ми знамо да fce лепота, и сјај, и снага. и 
светлост тога пута савладати и њихов отпор.

Без гога нема живота: народи и људи, који немају 
свог духа, морају пропасти: Само свој дух одржава 
живот.

ж.) Пресећи пут бољшевизацији и расулу
Пустити да се чује истина о Совјетији. Нека објаве
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утиске своје истинити људи који су умели да виде. Ако 
их досад нисте имали, пошаљите у Москву друге, кор- 
порације читаве, нека виде »лепоту«, »благостање« и 
»слободу« тамошњег живота.

Спречити разорни рад просовјетске литературе и 
штампе, засноване на погрешним и јевтиним ефектима
—  лако приступачној и површној маси.

Контролисати рад њихових дипломатских и трговач- 
ких агената и људи с којима су у вези.

Објављивати у војсци, у штампи, у говорима да Сов- 
јетија није Русија и да не води руску ни словенску по- 
литику.

Најстрожији курс антикомунистички завести у земљи.
Али и атмосферу самопрегалаштва, честитости, чи- 

стоте, јунаштва, самопрегоревања —  и то одозго, с врха. 
Јер је годинама ишао супротни дух одозго и успео да си- 
ђе до дна. Сад опет одозго мора доћи друкчији утицај.

Али та атмосфера мора да се осети одмах, нагло, 
радикално, бескомопромисно, неуздржано, снажно. Она 
мора преко ноћи да учини, да сељак на Дурмитору, на 
Шари, на Старој Планини, на Динари или Алпима осети 
то као факт, а не као вест да је дошла нека промена, ко- 
ја обећава другу промену. Ако то не успе за једну Hofe, 
она је пала на испиту.

Она мора у себи да носи снагу неумољивости, до- 
следности, самосвести и мудрости, неустрашивости и —  
самопрегоревања. Ако те снаге нема, и то одмах од по- 
четка, она је пала на испиту.

з.) Престати с хрватским експериментом одмах.
Чим хрватске масе нису задовољне са »спорезу- 

мом«, он нема више никаквог разлога да постоји.
Он је дат због њих. Оне одлазе од Мачека баш због 

њг а, и он им обећава нова проширења »споразума«, 
која се не могу дати.



духовно стање у хрватским масама је тако да би 
оне то дочекале као и 6 јануар. Што после 6 јануара ту 
нису и остале није крив 6 јануар, ве+s отступање од њега 
иа лажној демократији и оргијама које, поред свег свог 
упосног труда и доказивања, нисам могао спречити.

Разуме се да је ово у вези са другим политичким ме- 
рама којима је циљ успостава народне органске државе, 
не парламентарне и не партијске.

Главне линије морају бити дате као органска целинз 
одмах: и ту се битка губи или добија за ноћ само.

и.) Извршнти ново формирање оперативне војске
Ооо би требало можда и пре него оно под в).
Основа оперативне војске мора бити овај елеменат:
Православни Срби из Србије, Босне, Херцеговине, 

Баната, Лике, Кордуна и Далмације и Арнаути —  разме- 
штени у засебним јединицама под својим именом.

Никакви обзири не смеју спречити или одложити ову 
меру, јер је без тога духовно стање непоправљиво у 
војсци.

Остали људски материјал употребити у позадинску 
службу, радне чете, службу рада.

Кад је Србија 1915 год. имала 600.000 људи под за- 
ставом, онда је јасно да ke овако формирана војска мо- 
ћи пребацити 1,500.000 људи, а толико ми ни техничке 
опреме немамо. Главно је да ћемо имати оперативну 
војску најбољег могућег духа. Ако се сад у војсци при- 
мени потпуно дисциплина, поново разгори витештво и 
јунаштво и прочисте старешински редови, ми ћемо имати 
најбољу могуку војску коју су наше националне прилике 
дозволиле, а сигурно такву, која ke опет чуда од јуна- 
штва чинити и задивити свет, —  ако нам Бог мира не бу- 
де поклонио.

Духовно, Југославија се тиме отворено поставља на 
српска плећа, и на плећа оних који имају исто духовно
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гледиште на свет као и Срби. Тим самим престаје потре- 
ба лутања и колебања духовног пута.

Политички се тиме истичу Срби као самопрегорни
9

браниоци Југославије, који остављају са женама и децом 
чланове малолетне и незреле своје браће. И ови ke први 
:ivt  после 1918 год. морати осетити дивљење и поштова- 
ње према онима које су до јуче само пљували и пре- 
-Јирали.

Политички се даље тиме избацује из руку и Маче- 
ковцима и Франковцима адут о хрватском држању за 
врем^ евентуалног рата. А тиме ke и њихов политичко- 
ревс ^ционарни потенциал имати да спласне: преврате 
и сломове не приређују ненаоружане гомиле.

Спољно-политички тиме се пред Италијом и Бугар- 
ском, па и ААађарском, избија адут о расулу наше војске. 
А Немачкој, која нема много аргумената да се одупире 
жељама Италије, дајемо преседан: с том војском се није 
шалити, тамо се не врше походи парадни, поред оног 
другог, који спада у импондерабилиа, поштовање које 
Хитлер има за јунаштво и које може бити од велике 
важности.

ј.) Одмах се бацити на крупне економско-социјал- 
не мере, којима треба да се обележе контуре праве на- 
родне државе.

И овде важи оно што смо рекли под 6): битка fce се 
цобити или изгубити прве ноћи.

Влада која почне са полумерама губи се у детаљи- 
ма и губи битку. Она која обележава глг:вне линије но- 
вог социјално-економског поретка —  органског —  анти- 
индивидуалистичког —  та само може битку добити; лако 
је после детаље изводити. Ту се грешке могу учинити и 
испревљати. Али главне линије морају бити дате као ор- 
ганска целина, не као крпеж.

к.) Св| о заједно има углед Нруне да уздмгне, јер
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све то има да до»)е као последица преузимање њене д0- 
маКинске дужности.

Ми се до сада нисмо плашили да Круну уплетемо и 
умешамо у разк^ експерименте непопуларне и штетне 
по народ и државу и, самим тим, по саму Круну.

Овде се тражи да Круна узме иницијативу за наро- 
дни и државни спас. Било би одиста пресудно да се сад 
нађу људи који fee Круну на том путу М А  КАКВИ М  обзи- 
рима моћи задржати. Не велим да се неће наћи савет- 
ника који неће заустављати: али не верујем да fce Круна 
смети те саветнике да послуша.

И још нешто: на овом путу није могуће правити ода- 
бирање међу предложеним мерама, па једне примити, а 
друге одбацити: или све или ништа. Прошла су времена 
крпежа у нашој државној политици, времена која су дов- 
де и довела. Сад смо на последњој раскрсници са које 
се још можемо спасти од пропасти. На Вама је да одлу- 
чите и само на Вама. Не изберете ли предложено, иза- 
бирате нежељено. Немати храбрости да се прими пред- 
r-ожено аутоматски води до нежељеног.

Споља.
Да су пре годину и пз дана примљени моји предло- 

зи, да је Југославија схватила да је Балкански споразум 
празна форма, мртво страшило од кога се eefc ни птице 
не боје, данас бисмо имали другу ситуацију на Балкану.

Румунија не би сад овако черечена била, јер би по- 
средством Југославије и према Бугарској и према Ма- 
ђарској, па самим тим и према Совјетији боље прошла.

Бугарски народ нр би имао разлога да прими тезу 
да Бугарска кема пријат. j Балкану, већ само у Риму 
и Берлину.

Али то је прошлост. Да видимо сад шта нам ваља 
чинити:
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Главна активност наше дипломатије мора бити У Бер- 
лииу, јер код садашнзих прилика, Немачка искрено жели

(мир на Балкану, и у том погледу жели што мање трза- 
вица. Отуда се намеће лојалност према Берлину догод 
Немачка има овакав став.

Да би наш рад у Берлину имао успеха, ми морамо 
својом уну-рашњом политкком показати вољу за снагом, 
ксја је seti знак снаге. Сви извештаји из Берлина показу- 
ју искрено запрепашћење пред тим нашим очигледним 
недостзтком. Како Немачка да се успротиви саветима 
Италије и Бугарске, ако ми пружимо очајну слику расу- 
ла? У 1 ом погледу треба очекивати, по извесним пору- 

i кама, ако настане грабеж да ke и Немачка променити 
свој став према нама, »ради заштите интереса својих у 
Југославији.«

Чим ]е наша главна активност у Берлину, а наша уну- 
трашња политика против бољшевизирања, иаш став у 
Москви мора бити опрезан, будући да Је Москва заинте- 
ресована да буде метежа, па нас може гурнути у вртлог 
CĐojoM спољном политиком, која има разна лица и разне 
јсзике, према разним срединама у којима се врши.

Према Бугарској покушати сад сасвим опрезно, " 
приватним путем споразумевања на бази уступања не- 
ких срезова (2— 4). Некад би имали бугарски народ за 
Цариброд и Босиљград.

Према Игалији у Албанском питању одмах, пре него 
што се сврши с Грчком, извести ствари на чисто, уз садеј- 
ство Немачке. Изнети јасно тезу да иначе имамо рат, јер 
је југ неразрушиво везан за нас.

Према Мађарској извидети опрезност значења Ри- 
бентропових речи да се бечком арбитражом утврђују 
гранични проблеми у Подунављу. Иначе не презати ни 
од разц ^ора који би могли довести и до исправки гра- 
ница и до размене становништва.
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Овај предлог има злу страну да не оставља ниједну 
страну живота недирнуту, те је свеобухватан и свепроди- 
ран — и самим тим изазива страх пред огромношћу по- 
сла и опасностима које отуда проистичу. Али зар је ма- 
њи стр. х пред огромношћу слома и амбисом, пропасти 
што се на другој страни налази?

А знам да tse Ваше Краљевско Височанство поми- 
слити: па ко fce ово извршити?

Знам сигурно да неће Драгиша Цветковић ни др- 
Мачек. А не верујем да то може у своју главу и душу 
сместити ни мој бивши члан, а Ваш садашњи министар 
Вуловић, који је, вероватно, зато и ушао у Владу што је 
некад био збораш, па је отуда искључен због шуровања 
са г. Стојадиновићем.

Није моје да Вам кажем ко сме, уме и може све то 
извршити. Али једно је ипак моје да кажем: Круна је 
имала храбрости да досадашњим путевима пусти да др- 
жаву води чак и Драгиша Цветковић, за кога се нико не 
би усудио да у овој земљи озбиљно, пре тога, помисли, 
да му се таква дужност може поверити. Круна, дакле, 
храбрости има. Потребно је да овога пута ту храброст 
употреби да државу повери онима који смеју, умеју и 
мог предложено извршити.

Нека Она сама прво то поими и то свим својим си- 
лама, а не само формално. А fce бити јасно прво
њој коме fce поверење за тај nocb. дати. И одмах fce се 
наћи екипа људи која he се тог поверења и у очима на- 
родним показати достојном.

Досадање искуство, Височанство, држи ме у скелси 
у погледу резултата овог писма. Нисам био cpefeaH ни 
да ме Ваше Краљевско Височанство бар сваке године 
једном прими, те да М у усмено изложим своја гледи- 
шта. Како би сад могао веровати, да fce Оно из ових мр-



твих слова успети да сазна праву истину, да поверује у 
њу, да је прихвати и да је да извршити?

Што ипак пишем лежи у гласу који у мојој души го- 
вори, да тако морам писати, јер да изван тога нема спа- 
са народу, Држави, Престолу и Династији.

Пишем, дакле, у нади у Милост Божију, чИјој моћи 
нема граница и која може учинити да дух Вашег Краљев- 
ског Височанства буде отворен, буде пријемљив за пре- 
длоге које М у подносим —  и које недостојан иначе не 
бих смео чинити.

Одговарају+ни, дакле, тој нади ја сам имао и снаге 
и смелости да напишем све ово, а видећемо да ли је ово 
писмо инструменат Божије милости или Божије правде.

Јер, неки мој пријатељ, иначе један од најдуховити- 
јих људи ове земље, рекао ми је, и ја сам Вам то једном 
и написао: »Говори и пиши Димитрије. Говори и пиши, 
али знај, нема нам спаса. Говори, јер си потребан као 
сведок лред судом Божијим. Нико те чути и схватити не- 
fce, иако је то и за чувење и схватање лако; јер су срца 
затворена.«

Не усвоји ли, Ваше Краљевско Височанство, ово што 
пишем, ево каква ke нам бити сутрашњица.

Удар fce доћи споља, као што сам показао. Стаће нас 
цепати и черечити. У том тренутку вероватно ће доћи и 
удар из Хрватске. Мислим да је то баш план Италије да 
не удара на Далмацију да не би некако изазвала реак- 
ци|у Хрвата против себе, већ на Албанију, јер тиме нам 
сече пут ка Солуну (а ту су Хрвати више него равноду- 
шни), па кад крнза дође у врхунац, онда долази удар из 
Хрватске.

Један мој г лјатељ успео је да види у иностранству, 
у једном совј^гском надлештву, карту (по цену свог жи- 
вота, зато Вас молим да ово нарочито држите у тајности,
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јер су они то опазили и знају да је он то видео, али не 
знају за његове везе са мном).

Совјетског савеза и ту су об/хваћени: од Норвешке, ли- 
нија северно од Нарвика, лука Тромзе, остављајући пру- 
гу Нарвик— Шведска, изван граница Совјетских, —  цела 
Финска, —  све Балтичке државе —  (од Пољске оно што 
се сада држи), од Румуније, оно што је већ заузето, па 
и преко тога; само мој пријатељ није успео да види де- 
таље. Од Турске, Цариград са облашКу која се граничи 
западном Бугарском на линији Енос— Мидија, а источно 
широким захватом у Анадолији и ка Црноморској обали, 
тако да су мореузи обухваћени...

На Балкану, изван те линије, мој пријатељ је видео 
тачкицама обележене границе: бугарска совјетска соци- 
јалистичка република, која обухвата знатан део Србије; 
српска совјетска социјалистичка република, која обухва- 
та Србију са сасвим мало Јужне Србије и Санџака, делом 
Босне и делом Војводине северно од Новог Сада; хрват- 
ску совјетску републику која обухвата Бановину Хрват- 
ску без Далмације; црногорску совјетску социјалистичку 
републику која обухвата Црну Гору уве+нану делом Хер- 
цеговине, Босне, Санџака и Пећске области. Словеначка 
није самостална. Далмација исто тако. Румунија је поде- 
л^ена на молдавску и влашку совјет. соц. републику.

На питање мог пријатеља шта значи она дебела ли- 
нија на коју су тобоже Совјети добили пристанак Немач- 
ке, —  а оне друге линије су оно на чему he радити Сов- 
јети, где је све у народу спремљено да се и оствари, и на 
шта се надају да ke Немци и Италијани, уз извесне уступ- 
ке, бити принуђени да пристану.

Ето Вам политике Италије с једне, Совјета с друге 
стране.

Кад будете дошли пред ту ситуацију, са данашњом

На r'oj карти је дебелом линијом обележена гранииа
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В л ад о м  и д ан аш њ и ц о м  нашом, Ви heте покушати са сва-
чкм —  безуспешно.

Вероватно да *>ете тада чак прибећи и вра-Кању Сто- 
јздиновићевом на власт, иако Вам то данас сигурно ни 
на ум не долази, па се и цело Ваше биће противу тога с 
правом буни. Али тада tse Вам то изгледати спас, пошто 
fee Вам отворено и Италија и Немачка pefen да оне не ве- 
р у ју  у лојалност људи које имате у Влади и с њима уоп- 
ште не могу пријатељски разговарати.

Али ни враћање Стојадиновићево неће помоћи и не 
може помоћи: многим меницама је дошао рок, а не је- 
дној или двема. Ви ћете имати својим именом да обеле- 
жите распарчавање и черечење наше Отаџбине.
' Ви ћете тада ухватити за мач: Ви сте Карађорђевић. 
Али и најхрабрији генерали he  Вам саветовати да то не 
чините, јер нико није мого ратовати на све стране с ова- 
квом ситуацијом под ногама какву Ви имате. И наш слом 
Hefce имати за собом ореол косовски: пропашћемо као 
кукавички народ, пропашћу достојном наше бедне да- 
нашњице.

Какав fce отуда Суд Историје бити према Р м Кра- 
љевском Височанству ако се све то и тако flt

Мислио сам да Вам га изнесем. И почео .м да га 
пишем, али после неколико пасуса храброст ме је на* 
пустила.

Суд је тако рђав да немам м ofen да га пред Вас из- 
несем —  чак и да нисте то што сте.

Зато ту и стајем. Није ваљда ни потребно да проду- 
жим. Ако ме Ваша пажња још прати, —  довољно сам 
рекао. Ако ме је већ напустила, каква корист да даље 
пишем? Онда је и иначе све узалуд.

И <̂ то краја. Али на крају се усуђујем постави’ < 
пите е:

С чиме дочекати сутрашњицу?
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Сигурно је да сам се Вашем Краљ. Височанству мно- 
го замерио. Ако у Његовим очима служи при том за 
оправдање љубав коју носим за Народ, Отаџбину и Кра- 
ља, ^олим да ми то буде и уважено, поред молбе коју 
упућујем да вер^јете, да ме непрестана нада греје да tse 
милостиви Господ помоћи да Ваше Височанство остане 
благословљен а не осуђен.

Димитрије В. Љотић

i



Опомене преко Билтена
У 55. броју Билтена Ј. н. п. „ Збор", на стр. 23 и 24, Д. 

Љотић је написао чланак под насловом „Година сдлу- 
ке". У том чланку, у Билтену од 21 септембра 1940, 
дакле три недеље после писма Кнезу Павлу, Љо- 
тић широкој јавности упућује исте мисли и скоро 
исте речи. Чланак „Година одлуке" гласи:

1) Не личе ни дани један на други, а камо ли године.
Ова година је очигледно Година одлуке.
Изгледа да драма светска може и да не буде завр-

шена у овој години. Она може да траје —  и по Редитељу 
треба да траје неколико година.

Али у тој светској Драми наша судбина има да се 
реши у овој години.

Зато ову годину —  од ове до идуће^ ни —  и зо- 
вемо Годином одлуке. Ц- .

2) Све говори да код нас овако као до .ада не може 
■ише ићи.

Мора се променити, по оној народној:

»У Србији земљи да с' преврне 
И да друга настане судија...«

Или тако —  или никако: прочаст наша, пустош наша, 
беда наша!

У овој Години одлуке морамо дакле са судбоносне 
раскрснице кренути једном.

Вара се сваки ко мисли да се још може одлагат за- 
>ушавати. Овог пута је крај таквим методама.

Варао се сваки ко је и до сад тако мислио, јер је 
јуче било лакше него данас. Јер болест нелечена на- 
предује.
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Зато су се у овој години пред нама стекли сви 
рокови:

Спољн ситуација тражи одлуку.
Бољшевизација органска тражи одлуку.
Бољшевизација политичка тражи одлуку.
Расуло хрватско тражи одлуку.
Несташица, скупоћа и беспослица трхаже одлуку.
Као менице дуго времена одлагане, долазе нам све 

у овој години на исплату.
Нема више пролонгације. Досадило се нашем једи- 

ном повериоцу: природи ствари. Оној трпељивој приро- 
ди, коју смо ми газили и вређали и која је све то трпела, 
на изглед пасивно. Њој се досадило. Менице се морају 
плаћати.

3) Ми смо некако сви —  више мање —  навикли на 
неплаћања и неодговарања.

Зло радити а не бити кажњен —  постала нам навика.
Непаметно радити, —  а лудим не испасти, постало 

нам стечено право.
Право искористити, а дужност с њим скопчану од- 

бацити, —  постало нам је обичај.
Живимо у сталном знаку неодговорности, помилова- 

ња, амнестије и раздужења.
Али прирора ^твари трпи и подноси све врло дуго. 

Дужници и гре ,и мисле да су дугови и грехови из- 
брисани, али ус ј и  они су само нагомилани.

У овој го/ ни пред нама дугови и грехови траже 
плаћање и испаштање.

4) У ком -he смислу одпука бити донета eefe смо ре- 
кли: спас или пропаст.

Народ и држава вапију за спасом.
Али силе расула раде на пропасти.
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Силе расула су следеће:
а) Изгубљени духовни пут народни.
Хрвати су још у мржњи. Мачек их је водио док је 

могао да им мржњу храии. Чим је престао, масе су му 
окренуле леђа: Павелић и Стаљин су ra заменили.

Срби су растурени свуда, али их је најмање на ју- 
начком, човечансколд и домаћинском путу који им је сву 
славу, и лепоту, и снагу у прошлости дао.

Словенци никако да узлете, већ све углавили у неки 
ситни рачун, где тренутне користи доносе трајне губитке.

б) три средишта расула диригују нашим распадањем:
Москва, Београд и Загреб.

Москва је лукави редитељ наше пропасти. Она пре- 
к< својих агената, добро изграђеним каналима, убацује у 
народно тело идеолошку храну. Наши слепци су призна- 
њем Совјетије отворили широм врата том утицају.

Београд је рђави народни хоровођа. Шта вреди и 
хор од самих оперских певача, ако хоровођа да погре- 
шан тон. Наше хоровође годинама, и с пркосом, дају по- 
грешан тон одабирања на горе: награђују добре пример- 
ке стоке, а рђаве примерке људи. Не цене ни домаћин- 
ство, ни чојство, ни јунаштво. Потсмевају му се, гледају 
га као заостале примерке »гусларског поштења и ви- 
тештва.«

Загреб, политички цепач државе са т. зв. хрватским 
питањем, средиште је нашег политичког распада. Све 
центрифугалне снаге су увек налазиле хране у њему.

Москва —  идеолошко, Београд —  органско, Загреб
—  политичко расуло.

в) В-јјерешени социјално-економски проблеми су жи- 
ве жеравице које распаљују наше силе расула и освет- 
љавају немоћ режима.

Несташица, скупоћа, беспослица и шпекулација као 
плима расту и људи њима погођени с ужасом и огорче- 
њем све то посматрају. Како да московски агенти немају,
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при таквом стању ствари, успеха са својим паметним ла- 
жима, заснованим на истинитом огорчењу и ужасу на- 
родном.

г) Органска ксмоћ режима да управља догађајима.
Догађаји као разбеснели коњи, а кочијаши унапред 

изабрани и то не с обзиром на мерило: да знају п^т, да 
умеју да владају коњима и колима, —  већ да л\ пристају 
да оставе недирнуте опрему на коњима (рђаво постав- 
љену и давно дотрајалу), да не држе чврсто дизгине ко- 
је они и иначе не би могли ни смели (јер и сами к >њи 
ocefcajy њихову слабост), да расушене точкове не пк»и- 
тежу.

Отуда све промене кочијаша ништа не помажу, и 
свака нова смена затиче коње све бесније, а кола све 
расточенија.

Коњима треба господар: мора знати пут, мора уме- 
ги руковати и дизгинама и бичем. Мора он управљати 
њима, а не они њим.

Још  неколико секунада —  и све fee бити доцкан.
д) Српске партијске кочнице су једино што је од 

партија остало.
Неспособне да ма шта учине добро, оне су још до- 

вољно мо^не, код оваквог режима, да спрече окупљање 
Срба и осталих националних Хрвата и Словенаца.

Оне не коче силе расула. Оне коче силе добра: оне 
сметају оним снагама које би спречиле бесомучан трк 
наших народних кола у провалију.

ђ) Спољне прилике fee бити изазване и оправдане 
нашим силама расула. Оне су она низбрдица, кривина и 
провалија у коју треба да се сруче наша народна кола.



Последњи број Билтена, који је редиговао г. Д. 
Љотић, Билтен бр. 58 од 31 октобра 1940 год. није 
ни и л е г а л н и ч  путем стигао У јавност. Од стране р е -  
жима биле су предузете све мере и изцата најоштрија 
наређења д а  Билтен Ј. н. п. „ Збор"  одсад мора бити 
по сваку цену онемогућен и угушен.

У том угушеном, јавности непознатом билтену као 
закључак у спољнополитичким разматрањима налазе 
се ови редови:

1) Нема јасног става без јасне мисли. А где став није 
јасан не може бити ни одређен ни чврст.

Прво мисао мора бити јасна па тек онда став м ож е 
бити такав.

Не знамо обрнут случај.
Отуда, ако став наше спољне политике није јасан, —  

значи да руководна мисао није јасна.
Нејасност мисли пак долази или од непознавања 

стварног стања или од погрешног размишљања.
Нејасност руководне мисли наше спољне политике 

није само опасна по наш спољно политички положај Befc 
и по унутрашњеполитичко расположење.

Јер ако народ не види јасно своју спољну политику, 
ако му се чини да приме^ује противуречја, —  онда на- 
стаје унутрашње колебање, разлаз, неслога и то баш на 
чисто спољнополитичкој основи.

Ми смо, међутим Befe рекли да је свака неслога гра- 
ђана једне земље ствар тешка. Али неслога и раздор на 
питањима спољно-политичким долази међу најопасније 
појаве у животу једне земље.

2) Ми смо од почетка 1938 године говорили, да се 
наша спољноЛлитичка мисао мора одликовати овом 
jacHokoM:

а) избегавати све што би нас могло уву^и у рат из 
међу Немачке и Англо-Француза, —  јер је тај рат дело 
Јевреја и бољшевика, који из њега очекују светску ре- 
волуцију и слом хришћанских и националних држава.
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б) основе спољнополитичке на Балкану тако изМе- 
нити да се Балкан сложи, да се створи чзрст Балкански 
савез прожман идејом да смо ми Балканци солидарни 
међу собом да том слогом и савезом спречимо да раг 
избије и на Балкан.

Истина је да је наша спољна политика учж  чла оно 
прво. Али, као што смо то већ раније рекли, онс је то 
учинила по нагону, а не по разуму. А  на> он је нижа ма- 
нифестација људска, а виша је разум. Наша спољна 
политика је из страха била и остала неутрална. А страх 
је само »почетак мудрости«, то још није мудрост. Зато 
нисмо потпуно могли бити задовољни нашим спољно- 
политичким ставом, јер није био јасан, чист, одлучан, 
чврст, онакав какав би био кад би био инспирисан разу- 
мом, а не страхом.

Јер да је инспирисан разумом, не само да би био ја- 
сан и одлучан, већ би одвео наше »руководијашче« да 
приме и испуне и други неминовни став наше спољне по- 
литике: нашу активну балканску спољну политику.

За ових 20 месеци откада Билтен то саветује све је 
пропуштено штогод је разум саветовао.

Ми смо знали само једно' да нам нагонски страх са- 
ветује да се чувамо рата, —  и то је добро, али нија до- 
вољив.

» Јср ми смо од почетка говорили:
Није доста што ми нећемо рат. То је само пола по- 

сла. Треба и радити да рат не дође. А нама ће рат доћи, 
ако Балкан за време док се на другом крају рат води не 
постане задахнут духом солидарности; нама прети рат с 
Балкана.

Ово друго нису могли »руководијашчи« да приме. И 
по томе и судимо да су и оно прво —  избегавање рата
—  само по нагону примили а не по разуму. И зато смо 
пустили да се Румунија рашчеречи, јер наши нису мо- 
гли (из страха да се не распадне »Балкански споразум«!)



да убеде Румунију да Да лепим Ј. Добруџу Бугарској, да 
се с Мађарском споразуме, као што нисмо смели поку- 
шати да убедимо Грчку или Турску да треба да се одрек- 
ну гарантија Енглеске, да своје односе учврсте с Бугар- 
ском ради мира на Балкану.

Зато нисмо ми сами сматрали да ишта треба на Бал- 
кану да средимо сами, па ма и жртве разумие за то 
поднели.

Отуда и последња појава: напад Италије на Грчку —  
тачно по унапред од нас објављеном плану.

3) Али то је било.
Живот је као река: оно што је протекло не враћа се 

натраг.
Оно што смо говорили да треба радити данас се ви- 

ше не може радити, јер су нове ситуације створене, а у 
1 им новим ситуацијама траже се и нова решења.

Шта смо учинили са своје стране да локализујемо 
или да угасимо пожар који се појавио на нашим јужним 
границама?

Зар ми ништа не бисмо могли ту учинити?
Или, ако не учинимо, зар се не може десити да се 

сврши цела ствар на нашу штету?
Ми ништа не чинимо јер нас и у паметним стварима 

ие инспирише разум Bek само нагон. А  он нам даје само 
толико светлости да непосредне опасности отклонимо.

А  ево шта би разум саветовао:
а) савет Грчкој да се одрекне енглеских гарантија 

(које иначе ништа не вреде), ако успемо добити обус аву 
непријатељстава од стране Италије;

б) тражење посредовања Немачке код Италије да 
обустави непријатељства према Грчкој, ако ми успемо 
добити грчко одрицање од енглеских гарантија;

в) за случај да Грци не послушају наш савет, обезбе- 
ђење наших интереса изласком на Бело Море;
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г) за тај случај споразум с Бугарском ради њеног 
изласка на Бело Море;

д) Обез >еђење према Турској да она не нападне на 
Бугарску у смислу изнетих разлога:

ђ) споразум с Бугарском у нашим међусобним одно- 
сима на бази давно изнетих услова ради обезбеђивања 
нашег заједничког интереса.

Тако је разум саветовао.
4) Разуме се: све ово није лако. Има ту и врло те- 

шких ствари.
Али зар смо ми за то криви?
Јуче је било лакше. Али место да се ради како смо 

сазетовали и како би помогло, др. Андрес је, са 
својим познавањем страних језика, ишао у Грчку и лупе- 
тао о нашој солидарности с њоме. А сад где је соли- 
дарност?

Оно што би некад помогло, данас не помаже.
Као што ово што данас саветујемо сутра неЂе помо-

ћи већ iie сутра ако се данас наш савет не прими, тражи- 
ти друго нешто, теже, опасније, болније.

Баш као код болести. Јуче би се болест излечила 
лакше да је правилно лечена; данас, кад јуче није, само 
тег-и и опаснији лек помаже, —  а сутра ко зна, ако се 
данашњи лек не употреби, ко зна какав fte лек бити по- 
требан?



Треће писмо*)
Београд, 25 децембра, 1940.

Ово друго писмо из свога склоништа пишем, јер ме 
пече једна реченица из првог, које сам Вам послао као 
честитку о Вашем Крсном имену. Изгледа да сам Вас 
не само увредио, већ то можда и без икаквог основа 
учинио.

Та је реченица следећа: »Да ли је достојно онога 
ко има власт правити какве хоће законе, да дозволи 
да се његови грађани незаконито гоне!«

Сад ми се чини, да и поред тога што сте Ви издали 
одобрење за наше гоњење, па чак ваљда то и наредили,
—  да Ви можда не знате да је то гоњење незаконито. 
М оже бити Ви нисте хтели незаконитост, а хтели сте ro- 
њење. Разуме се да је у том случају она реченица не 
само врло оштра, већ и потпуно неоснована. И ја сам 
дужан, ако је тај случај, молити понизно Ваше Краљев- 
ско Височанство да ми ту реченицу милостиво изволи 
опростити.

Велим: може бити да нисте хтели незаконитост, —  
а срце ми схвата да то може бити, јер: који је човек 
тај који жели да над собом види власт у рукама окоре- 
лих безбожника?

Отуда што гајим ту наду, а нарочито што мислим 
да је Вашем Краљевском Височанству рђаво и нетачно 
претстављено, како о стварима које се 3 f  ;ру стављају 
на терет, тако и о законитости мера које сч противу нас 
предузимају, сматрам за потребно да Вас обавестим 
која су све безакоња према нама до сад почињена.

*) Ово је писмо објављено први пут у недељном листу »На- 
ша борба«, бр. 6, од 12 октобра, 1941.
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Али, ако Ваше Краљевско Височанство до сада није 
знало каква су све безакоња према нама предузета, по- 
сле овога писма оно зна. А  ја мислим да lie, сазнавши 
ro, Ваше Краљевско Височанство, морати због себе (ако 
Hefee због нас који смо гоњени) да нареди да се са бе- 
закоњем престане.

Ево тих безакоња:
1 - Издат је комунике о забрани и растурању Збора 

16-ХИ, а скоро две недеље пре тога власти у целој зем- 
љи, по наређењу из Бановина односно Министарства, 
почеле су п; чатигч просторије и одузимати архиве од 
часника Покрета. h/ама међутим до данас никакво ре- 
шење о томе није дато. По закону пак, ми не само дај 
имамо право на то решење, ради жалбе Државном Са- 
вету, eeti пре него што ми добијемо то решење ниједна 
државна власт не може с нама поступати као са забрз- 
њеним покретом. Према томе, све што је до сад у зем- 
љи предузето према нама као забрањеном Покрету, не 
само да је формално ништавно, eefe су све те радње не- 
законите и кажњиве, док је власт за сваку штету овим 
радњама причињену, одговорна за накнаду исте, уз онај 
свој орган који је штету причинио.

2) Истовремено са овим, срески начелници у целој 
земљи добили су налог да сазивају потписиике наших 
организација и да »проверавају« да ли су они заиста 
потписали пријаве.

Ово проверавање је вршено тако да, на пример, 
у округу смедеревском (где је Збор добио 1938 године, 
кад сам ја као носилац листе био у затвору, а на моје 
присталице вршен највећи притисак, 11.000 гласова), 
сумњам да fce идеја организација Збора испасти да има 
довољан број потписника колико по закону треба. Упо- 
требљен је не само терор, не само лаж (»Збор је издај- 
нички покрет у служби Немачке«), већ најобичније пре- 
варе (показивање потписнику његовог имена које је дру-

Љотићева писма Кнезу Павлу 4
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ги потписао а не он) и фалсификати (лажно записивање
исказа саслушаног).

3) )» Београду је Управа града Tpefeer новембра, 
т. r. ушла у просторије Збора, избацила отуда све чла- 
нове, а просторије запечатила и поред тога у ходнику у 
самим просторијама оставила даноно+»но жандарме. 
Усмено је том приликом саопштено присутнима да се то 
чини на основу решења Министра унутрашњих дела, по 
коме је Збор растурен. То решење међутим, као што 
сам изнео под 1) Збору није достављено, па је eefe и по 
томе ова радња незаконита. Али, и без тога Управа гра- 
да је била дужна да нам изда решење у коме ke навести 
шта је учинила, чиме је наведено да то учини и на осно- 
ву кога прописа. Управа града такво решење ни до данас 
није издала. Међутим, што она такво решење није из- 
дала јасно је за сваког који зна закон, јер нема закона 
у нашој земљи који би овакво право органима Управе 
града дао. Да је Збор најобичније кафанско друштво, 
Управа града ово не би смела радити. А  мислим да ма 
шта се против Збора имало, нико нема права да према 
њему чини оно што закон не дозвољава ни према имо- 
вини највећих злочинаца.

4) Шест недел»а доцније чујем да су органи Управе 
града звали неке наше чланове, да им предаду просто- 
рије и намештај, али том приликом, како чујем, однели 
су из просторија целокупну архиву, не дајући том при- 
ликом опет нити решења нити реверса на одузето.

Вашем Краљевском Височанству може изгледати и 
смешно ово стално подвлачење неиздавања решења. То, 
међутим, има свој корен у мојој правној свести, саглас- 
ној са темељима права и правде у људском друштву, је / 
сматрам да та решења нису обична парчад хартије. А  ,*а 
то нису доказ је и то што и напред поменути органи, 
чинећи безакоња цинички и дрско, ocefcajy се као под 
неком великом заштитом, марљиво гледају да их избегну
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дати. Наводе^и дакле стално то избегавање давања ре- 
шења тиме само подвлачим њихово пре^утно признање 
да и сами знају да оно што чине ке само да нема ослон- 
ца у закону, већ закон чак то угрожава и казни.

5) Још је карактеристичније држање органа Управе | j 
града према мензи студентске задруге, која је у ру- 
кама студената чланова »Белих орлова« у коме су опет, 
углавном, омладинци Збораши. У ову мензу полиција је 
упала 15 новембра т. г. пред сам ручак. Отуда је изба- 
цила све присутне чланове мензе на улицу, не дозвоља- 
вају+ни им ни да поједу Befe скуван ручак. Затим је про- 
сториЈе попечатила и до данас их тако запеча^ене са/ 
инвентарем и намирницама држи. Ово је утоликоХ 
карактеристичније, што у Београду постоје још четири I 
студентске мензе, све четири у комунистичким рукама, \ 
па полиција у време најжешћег прогона комуниста није li 
никад овако с тим мензама поступала, сматрајући их \ 
као засебне правне личности. У овом пак случају, чак и 
да је Збор заиста забрањен, имовина правних лица је од- 
всјена од Збора, чак да су и ве^ина или сви чланови тог 
правног лица, збораши, нема никакве везе са Збором, 
na чак и са »Белим орловима«, и нико нема, па ни Упра-^ 
ва града, права да ту имовину напада.

Разуме се доследна Управа града ни овде није дала 
никакво решење.

6) До сада је ухапшено преко 100 чланова Збора 1 
или студенТта_ з^^аШ §ТТачан 6poj и списак немам, јер 
Управа града систематски онемогу^ује и породицама 
похапшених да знају шта је с њима, а камоли мени.

О поступању са ухапшенима не могу ништа гово- 
рити, јер, као што сам напред рекао, ни породице не 
знају како су њихови чланови па ни ја. Зна се, међутим, 
да похапшенима првих 24 сата није дозвољено ни хлеба 
да једу, ни простирке ни покривача да добију, а чује се 
да су неки, међу њима и др. Велимир Данилови^, лекар



и Владимир 3. Ленац, чиновник Нарог Је банке поред 
још неких студената, тучени. О томе о тек кад се 
сврши ствар Mofcn дакле говорити како ваља.

Управа града је ове похапшене казнила чступно са по 
30 дана затвора. При овом је Управа града ,1очинила сле- 
fletsa безакоња:

а) У радњи ухапшених нема никаквог иступног дела. 
Ако има какве кривице, то је или преступ или злочин, 
за чије суђење није надлежна Управа града, eets над- 
лежни судови. Није слободно произвољно органима вла- 
сти измишљати чињенице и по свом ^ефу их подводити 
под онај законски пропис, по коме би они били надлеж- 
ни за суђење, само да би се на тај начин грађани мо- 
гли задржати у хапсу.

б) Похапшенима није дата могу+нност да на ове 
пресуде изјаве жалбе, управо они су у томе спречени. 
Ја сам лично ишао у Управу града и молио да разгле- 
дам акта и изјавим жалбу, а поред тога неколико сам 
пута телефоном то тражио од Управе града, па сам од- 
бијен. Знам да је тако радило и још неколико адвоката 
и ниједан једини није успео да за своје пријатеље и дру- 
гове добије састанак, овлаш^ење, као могу^ност да раз- 
гледа акта и напише жалбу.

Молим да се Ваше Краљевско Височанство изволи 
замислити у положају једног свог грађанина, рецимо Ди- 
ректора Београдског сајма, инжињера Васиљеви^а, ко- 
ји је члан Збора, и кога полиција стрпа у хапс, и држи 
га тамо као иступног кажњеника 30 дана, и не да му 
право, које му иначе закон даје, да се жали. А таквих 
случајева само поводом гоњења Збора било је ао што 
се види преко 100.

в) Похапшенима није у законском року саопштена ни 
ова овако незаконита пресуда, ве+s је било случајева да 
по десетак дана људи седе у затвору, а нема никаквог 
правног основа таквом њиховом изузетном стању. Упра-
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ва града је то чинила накнадно, не заборављају+sn да то 
саопштење формално доведе у склад са закон >м, т. ј. 
антидатирајући датум саопштења. Ово претставља нај- 
обичнији фалсификат који закон казни робијом.

г) По закону код иступних пресуда, власт може и 
без обзира на жалбу, кажњене одмах да лиши слободе 
на њихово тражење. Управа града ни једном кажњеном 
није дозволила да ово тражење писмено учини, а поро- 
дици или пријатељима или друговима, као што сам изнео 
напред, још мање, а усмено тражење код Управе града 
не рачуна, пошто нема у актима трага.

Али Ваше Краљевско Височанство може веровати 
да у Његовој земљи још није стање такво да би гра- 
ђани, кад им се саопшти 30 дана иступне казне, добро- 
вољно хтели да ту казну одрже, а не да се користе сво- 
јим правом које им закон даје, те да казну затвора за- 
мене плаћањем новчане казне. Ово напомињем због то- 
га што, познавајући добро Управу града, јер сам ње- 
но »гостопримство« уживао скоро два месеца, могу 
претпоставити да fce Управа града Вас, ако се зс-интере- 
сујете, обавестити, да казну затвора нису заменили нов- 
чаном казном, јер ту замену нико није тражио, —  па 
бих и због тога хтео унапред Вашем Краљевском Висо- 
чанству да дам један аргуменат против тако циничке 
одбране.

д) Саме пресуде садрже, поред оних напред наве- 
чених, још и друге с сновне формалне недостатке. Тако 
по Полицијској уредби, Управник града може доносити 
овакве пресуде само уз учешће у извођењу и суђењу 
два општинара. (То нису »присутни грађани«, већ грађани 
одређени од стране општине да суде с Управником гра- 
да иступна дела). Овде тих општинара нема. Сама пак 
Управа града у иступним стварима, без ових општинара, 
нема никакве власти.

tj) Двојици ухапшених (др. Даниловић и Игњатовић)



Управа града није дозволила д< известе Општину града 
Београда, чији су чиновници, д! су лишени слободе. На 
основу тога Претседник ове, Јеврем  Томић (који је јавно 
говорио на вечери у част тузланских муслимана да мене 
треба убити) донео је решење да се овим људима упраз- 
не места. Решење је о томе достављено њима у затвору 
Управе града, али ова у року није дозволила да изјаве 
на то жалбу.

е) Али многим ухапшеним казна је Befe истекла. Они 
су сви, међутим, и даље у затвору Управе града Бео- 
града, бар кад ја ово пишем, односно колико ја сад 
знам. По ком основу они тамо леже не знам, али по за- 
конском основу нису тамо. А  за нас је важно да ли су 
по законском или нису. А  кад законског основа нема, 
онда је то безакоње »противу кога мора да се буни онај 
који у овој земљи врши Владарску Власт.«

Велим нарочито у овој земљи, јер је историја њеног 
права показала да се код њених владара прво ваљда у 
свету показала јасно висока правна свест, односно за 
тадашње прилике непојмљиво поштовање закона. Зар 
Ваше Краљевско Височанство не врши владарску власт 
у земљи у којој је пре шесто година царован један 
од најсилнијих људи, који је у свом Законику написао 
овакав пропис: »Ашче цар книгу пишет, а сија книга ра- 
зорајет законик, судија ту книгу не верујет«, т.ј. Цар уна- 
пред, као грешан човек, зна да може написати књигу т. ј. 
издати наређење противно закону, али наређује да су- 
дија не сме веровати да је цар такво наређење издао, 
|ер шта је цар хтео, он је ве+» у закону унапред и јавно, 
да цео свет зна, написао и објавио.

Никако не могу мислити да Ваше Краљевск^ Висо- 
чанство данас, шест векова после Цара Душана, не зна 
за овај узвишени пример, не ocefea његову величину и 
не жели да му подржава.
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Похапшени, којима је казна истекла, треба, да су на 
слободи, али ето нису. А има их којима се ближи два ме- 
сеца како су у затвору.

Ако је, као што претпостављам, после одлежаних 
по месец дана затвора, за измишљено иступно дело, сад 
тек отворила Управа града извиђај по Закону о заштитм 
државе, онда је њено право да их по том новом основу 
држи још 8 дана, а после тога да их спроведе Државном 
суду. Она, до душе, може по одобрењу овога да их 
држи не 8  Befe 30 дана, ако је случај велике и замашне 
истраге. Али каква је то велика и замашна истрага, кад 
су јој окривљени ве^ пре били 30 дана на расположењу 
као иступни кажњеници, па их за то време, изузев фор- 
малног саслушања ради иступне пресуде, по овој другој 
ствари, по Закону о заштити државе, за коју их је ствар 
још и онда притворила стварно, није ни једном саслу- 
шала?

Према томе и све ово што сам овде навео, прет- 
ставља најобичнију злоупотребу власти, коју закон казни 
као злочино или преступно кажњиво дело.

ж ) А каквих све дивних људи тамо у Управи града 
затворених има: угледних, честитих, оданих Краљу и 
Отаџбини

Hefcy ређати Вашем Краљевским Височанству њи- 
хова имена и занимања, јер изгледа потпуно нетачно 
обавештени, Ви у њима гледате ко зна шта, па и све то 
ређање може бити да Вас ништа тронути Hefce.

Али ово једно морам: 10. IV т. г. убијен је у Загребу, 
пред својом K y tso M , др. Здравко Ленац, због своје ода- 
ности Краљу и Југославији. За пола године од његовог 
убиства ни Бановина Хрватска, ни Краљевина Југославија 
нису успеле да ухапсе његове убице, иако им је траг 
нађен. —

Али пола године доцније Управник града Београда 
је успео да пронађе и ухапси његовог сина јединц\ Вла-



димира Ленца, опет због оданости Краљу и Југославији,
—  па је Ленац изгледа у затвору Управе града чак и 
тучен.

Мислим, Ваше Краљевско Височанство, да Ви нисте 
могли знати за ово и да сте знали, да Ви то никад не 
би могли дозволити. Зато сам овај случај унео у ово 
писмо, одвојивши га од осталих многобројних, а свих за- 
једно заслужних пажње онога који врши Краљевску 
власт.

Уопште, сви ови људи, чланови Збора, леже на прав- 
ди Бога. Кад се буде све знало, (а некад fce се ипак 
сазнати), онда fce се видети да сваки од њих заслужује 
од стране Државе и Краља признање и награду. Али и 
данас никакве кривице чак ни овакво безаконо поступа- 
ње Управе града Београда није окривљенима могло про- 
наћи. Ако има какве кривице, онда сам кривац само ја» 
а од њих ни један једини (бар они које знам да су по- 
хапшени). И ја сам готов за све то да сносим последице. 
А кад је тако, онда каква је нужда безаконо хапсити и 
толико времена држати честите родољубе лишене сло- 
боде? Кривично-правно за ова безакоња одговараће 
Управник града Београда, —  грађански за накнаду 
огромне штете, која прелази неколико милиона динара, 
одговараће г. Дринчић и Држава заједно. Али тиме се 
одговорност ие исцрпљује. Има и друге одговорности, 
а Ваше Краљевско Височанство верује у Бога, па зна да 
ke сваки одговарати за дела своја и на овом и на оном 
свету. И зато баш не сме дозволити да се чине безакоња 
оваква.

7) Настаје питање: зашто се ја кријем, кад тврдим 
да само ја могу бити кривац и истичем готовост да сно- 
сим одговорност за све што сам учинио, у колико сам

Не кријем се ја од закона и суда, већ од безакоња 
и самовоље, да не бих био изазван, па што год црње 
учинио у своју одбрану.
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Ви треба да знате како је дошло до мог склањања, 
јер не верујем да Вам је то тачно претстављено.

Мени је Управник града, прво у Београду, пред 
зградом у којој станујем, поставио агенте да прате M O je  
кретање по граду, као и долазак разних особа мени. По- 
сле неколико дана таквог режима агенти су почели да ле- 
гитимишу лица која мени долазе, доле на улици пред 
зградом. Два дана доцније, Управник града је наредио 
да ови агенти продру у саму зграду и да се наместе на 
одморишту, пред самим мојим станом. Затим је два 
дана доцније Управник града наредио агентима да ми 
саопште да ми у стан нико несме долазити, па је истог 
дана агент забранио долазак десеторици разних особа, 
међу којима и моме рођеном брату.

То већ нисам могао трпети. Питао сам га, да ли сам 
слободан или ухапшен. Одговорио ми је да сам ја сло- 
бодан, али да он има онако наређење и да то мора 
извршити. Да бих избегао ову циничку и изазивачку зло- 
употребу власти, ја сам пошао својој кући, у Смедере- 
во. Разуме се да је у аутобус сео са мном и агент Упра- 
ве града. Кад сам сишао пред својом ку+ном, сишао је и 
он за мном. Кад сам ушао у двориште ушао је и он, 
као код своје куће. За мало је требало да уђе и у кућу. 
Али сутра дан ушао је за мном у Цркву, а кад сам ја оти- 
шао у свој виноград, дошао је и он за мном. Дан затим, 
кад сам дошао у своју адвокатску канцеларију, дошао 
је пред канцеларију, пратио ме је и у суд. Како је сам 
био недовољан, затражио је помоћ па су дошли j'ouj два 
агента из Београда. Е тада сам се ја решио да ускратим 
задовољство Управнику града Београда, да може, остав- 
љајући ме тобож у слободи, у ствари да ми ту слободу 
потпуно одузима.

Ваше Краљевско Височанство је одобрило и наре- 
дило наше гоњење. То гоњење је до сада противзако- 
нито. И ја Вас молим да гоњење остане, а безакоње да
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ли на терет равних 36 дана. Кад сам се позивао на за- 
кон чиновник ми је рекао да и они у Управи града знају 
закон, чак и боље од мене, јер га читају сваки дан, јер 
им то и треба: »Да би знали како fce га изиграти.«

А нема ни потребе да идем тамо. За та дела над- 
лежна је судска власт, а не искључиво Управа града. 
Нарочито пак, кад сам ја већ против Управника града и 
његових органа поднео кривичну пријаву за злоупотре- 
бу власти, онда они по закону не могу никакав акт вла- 
сти према мени вршити, све док се не расправи то пи- 
тање које је покренула моја кривична пријава.

А  онда има и друга ствар. Први пут моје гостовање 
у Управи града за мало да се није завршило упућивањем 
мојим у одељење за посматрање Опште душевне бол- 
нице, на основу реферата Управе града да патим од вер- 
ског лудила, које су утврдили на тај начин што су ми 
претресом пронашли икону, а прегледом јела утврдили 
да једем само посна јела за време поста, а претпостав- 
љали су да кад сам у ^елији сам да се и Богу молим. Не 
знам чијом заслугом ово није успело. Покојни др. Коро- 
шец причао је у Атини да је то њему заиста познато, али 
да је он стао на гледиште да ме треба пустити ку^и.

Сад се из кругова Управе града опет некако чуло да 
се они носе том старом намером. Ваше Краљевско Ви- 
сочанство fce сасвим лако разумети, да ја могу имати 
разних амбиција, али јодну сигурно немам да дођем у 
положај да морам дс.азивати да сам паметан. Ово у то- 
лико пре, што му мора бити познато да нико од подани- 
ка Краљевих не жели, док је паметан, да дође у сличан 
положај.

Ако дакле нема никаквих законских разлога ни ствар- 
них потреба да допаднем у руке органа Управе града, а 
правно постоје основе за њихово изузе^е, док с друге 
стране постоје разне могу^ности да према мени Упр.ава 
града погази закон у ко зна каквом обиму и облику ја
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престане. Молим Вас да гоњење буде продужено, да 
би се тако Ви уверили да оно што данас мислите о мени 
и Збору није истина, т. ј. да сте у заблуди. Ако би Ви 
гоњење прекинули из милости, онда бисте могли мисли- 
ти да је тачно оно због чега сте нас гонили. Зато ја и 
Збор, ми немамо рачуна да се гоњење прекине. Али 
само нек буде по закону.

А  на каквим ногама стоји та потреба гоњења нај- 
бољи приказ јесте оно што tsy изнети поводом покушаја 
Управника града, да Збор претстави неком терористич- 
ком организацијом. Ту Збор има разлог и доказ против 
кога је HeMoryfse војевати. Од 1937 године Збор је из- 
губио осам својих чланова' убиГених на месту пушком, 
ножем, револвером, бомбом и камом. Нека се Ваше 
Крољевско Височанство распита колико је лица убио 
Збор од 1935 године, т. ј. од када постоји. Одговор fee 
би1 и запрепашћују+ни: Збор никога није убио, ниједног 
јединог човека од кад постоји, а њему су убили осмори 
цу. Ко, после тога, може озбиљно смети до оптужује 
Збор као терористичку организацију?

Е као што је са овом оптужбом, тако fce Заше Кра- 
љевско Височанство, бити са сваком оптужбом против 
Збора: служба иностранству, примање новца из ино- 
странства, рађење на оцепљењу државне територије, 
што су масони бацили на улицу, а Управа града узела на 
себе да не бирају^и средства »прикупи« доказни мате- 
ријал«. И зато }а тражим да се ствар расправи и зато 
Вас искрено и сасвим понизно молим, да се не прекида 
гоњење, да претресемо ми тај материјал и ту оптужбу 
у светлости истине и правде, пред надлежним судом.

А  зашто нећу у полицију?
Вама је познато да сам ја Befe био тамо. Бацио ме 

је тамо као носиоца једне од три земаљске листе др. 
Милан СгојадиновиК Али баш зато не идем више тамо. 
Држали су ме несаслушаног о ствари коју су ми ставља-



Најподлија и највећа лаж комунистичких плаће- 
ника и агената, да је данашња СССР исто што и 
братска и словенска Русија, а не јеврејска, обе- 
лодањена је у књижици

С С С Р  Н А О  О Р У Ђ Е  J E B P E J C T B A
од Николе П. Радуловића

Учешће јевреја у политичком, економском и кул- 
турном животу, њихова злочинства и тираније, 
њихова паклена настојања да потпуно дегенеришу 
јадни и напаћени руски народ, све је то изнето и 
објашњено у књижици

С С С Р  K A O  О Р У Ђ Е  Ј Е В Р Е Ј С Т В А
Заведенима и заслепљенима којима је наш народ 
обиловао, биће најзад јасно да СССР није сло- 
венска Русија, већ комунистичка тврђава коју 
су створили јеереји да би, пошто претходно ба- 
це све хришћанске народе једне на друге, они 
из те тврђаве изишли и оружјем коначно поро- 
били цео свет.
Књига се продаје по цени од 7.—  дин.
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сам слободан да --кључим да је најбоље да ја сам себи 
потражим стан за који она Hefce знати. И тога се, уз по- 
Mofe Божју, доследно и држим. И не мислим такво стање 
мењати, бар колико до мене стоји.

Ваше Краљевско Височанство је једном изволело 
мени pefcn, а преко овог истог Управника града чак и 
поручити, »да су наше две ку^е биле у прошлости врло 
тесно повезане.« Примио сам ово са задовољством, ма 
да израз није потпуно тачан, јер се та »веза« састоји у 
134 године поштеног и преданог служења мојих предака 
Вашим претцима, као што је то и био ред, зашта они 
нит' су тражили нит' су имали, нит' су мислили на то, 
икакве награде, а подносили су свако гањање које је по- 
гађало Вашу ку^у као природну последицу своје службе. 
То служење почиње од 1806 године када је црни Ђорђе 
отсео, заузевши Смедерево, у ку^и мојих чукундедова, 
пошто је претходно у дворишту њиховом, под старим 
дудом који и данас стоји, примио кључеве од Турака од 
Смедеревског града.

Том приликом, кад сте ми ово рекли, Ви сте ми из- 
волели казати како нарочито цените традиције. Ја се у 
завршетку овога писма позивам на њих. Али не управо 
ја. То се позивају они Ваши претци којима су моји преци 
поштено и пердано служили. И што је интересантно и 
они Вас моле као и ја:

Гоњење да не престане, а безакоње да престане.
У нади да fce Ваше Краљевско Височанство ово пи- 

смо прочитати до краја и да fce га по правди оценити 
остајем у верности и оданости.




