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Уместо уводне речи
Чланци скупљени у овој књижици објављени су 

у »Нашој Борби«. Кад их човек све прочита видеће да 
су сваки понаособ и сви заједно увек актуелни. Иако 
писани поводом неког конкретног догађаја, у њима је  
обележен пут народни не само за тренутак и данашњи- 
цу него и за сутраш њ ицу. Д. ЈЂоти^ увек тако пише. Сто-  
га његови написи имају значаја не само у тренутку када 
су написани, ве^ увек кадгод је реч о животном путу на- 
рода. У  ова бурна времена нарочито.



Нано ће српски народ изићи
из данашњих тешноћа

7.-1Х.-1941

—  Како ће српски народ изићи из данашњих те- 
шкоћа?

—  Ако схвати да се битке изгубљ ене сабљ ом  м огу  
добити памећу.

—  Како то мислите? О бјасните нам то мало оп- 
ширније.

—  Ми смо у нашој историји досада све губили и све 
добијали на сабљи. То је ударило херојски печат целој 
народној души. Против тога печата не само да човек 
ништа не може имати, већ се мора управо дичити њиме, 
јер  док се другим дају поуке да херојски мисле, дотле  
српском  народу такве поуке нису потребне. Али, ми смо, 
вођени слепим и лудим вођама, водили такву непаметну  
политику да смо, без икакве потребе, на своју рођену  
ш тету, 27 марта извукли мач из корица, који нам је  18 
априла на бедан начин по нас избачен из руку. О но што  
нашем сраму додаје  још нарочити бол јесте  чињеница 
да нам победник с правом мож е petiH, па налл то и го- 
вори: »Шта вам је то требало? Ми вам то заиста нисмо  
желели«.

Ми смо, дакле, изгубили рат. Јер тек не м огу бити 
тако луд ни тако слеп ни тако покварен па да верујем , 
да нешто прикривеног оруж ја и разбацане спрем е мо- 
ж е извојевати наш спас, кад је искуство од 6 до 15апри-  
ле показало како смо преслабо прошли са свом огром - 
но^ спрем ом и организованом војском коју смо имали.
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Хоћем о ли, дакле, сад кад нам је мач из руку изби- 
јен, да клонемо? То, мислим, да нећемо, јер нам не да 
херојски печат историје коју смо с мајчиним млеком у 
се упили. Ради се само о том е на који ћем о начин борбу  
продужити.

—  Кажите нам неколико речи о начину те борбе?
—  Један је онај који предлаж у комунисти по шума- 

ма, са својим ортацима, одбеглим  разбојницима. Тај 
пут води потпуном униш тењ у и истребљ ењ у нашег на- 
рода.

Д руги је пут пут разум а, којим мора ићи сваки ро- 
дољ уб, сваки онај који више воли свој народ него црве- 
ну М оскву или масонско-плутократски Лондон.

—  А шта сад, дакле, саветује  разум ?
—  Прво, одупрети се јуначки комунистима и раз-  

бојницима, као што чујем да су наши стари четници већ 
и сами то предузели, а чему треба и остали народ, на- 
слоњен на своју владу, да следује. То је  прва и најва- 
жнија ствар.

Д ругу ствар коју памет саветује јесте да обуздамо 
разбукталу себичкост св.оју која слепо ради на нашој 
пропасти, изазивајући анархију у привредним и социјал- 
ним односима. То нам доноси несташицу и глад, иако  
сви знамо да је баш ове године Бог милостиви дао до-  
бру жетву. И ту разум саветује да себе победимо и ја 
херојскијег пута од тога не знам, пошто знам да свака 
шуша може другога победити, па чак и јунака, нарочи- 
то мучки из заседе, а себе победити може само херој.

Tpefce што памет саветује , (а што памет уствари са- 
ветује на прво м есто, а ја сам само ставио на треће) 
јесте да пронађемо свој рођени духовни народни пут. 
На првом м есту то саветује  разум , јер је наше духовно  
беспуће узрок нашег данаш њ ег теш ког положаја.

Наша слепа, одрођена и однарођена, школована го-
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спода повела су  наро д  у  духовно бесп ук е  и 3 
Голеч Планину. Н аш е су  школе. р м ап 33
година владика Н иколај, највеки  
О не су позвате да на род у  очи  пт»^пп:.Гi * * ' г Ца!
већи део оних који кроз ц ј к о л р  npot,y  о^т ^ Г "^ ~ ^ Ј-  
слепи. Тако је  о д _ о снрвне
да није тако, како би_од_ 1932 године У н и в е р з и ^ ^ ^  
граду_био тв р ^ а ^ к о м јж и ста  п рд  Р ^ н у ^ н Т н и  ЈЈ т  
ишло дотлв да наш Краљ  од 1932 године^ниГ '® 
присуствовати прослави Свето г Саве на У нив 
Зар  би то било м огу^е да нисмо изгубили д у ВеРЗИТеТу' 
да школе нису биле канали кроз које је  nр о л /з^ 8^  ПУТ' 
национални и анационални отров тр ЗЗИ°  ИнтвР-. , ~ ' 'с  »Н°БаО дуу
и убијао народу вид духовни? Зар  би било ароДни 
највећи део  »интелигенције« нарсдне буде 0 М° Гу* е Да 
националном и анационалнрм духу, а crpaн п ^  ИНТер' 
шем народном схватању света и живота? П° Тпун°

Ухватити се, дакле, у коштац са тим интер 
ним и анационалним раком, што је  школе наш* 9ЦИОНал_ 
најповољнију средину  кроз ко/у fse се развро/. УЗв°  * а0  
дати себе и сво/у себичност и тако о м о г у ^ и т и Т ^ '  
општије благостање у  економским и социјал ° * И Р0Д И 
сима, _  и одупрети се и победити расте^у а н Т *  ° ДН° ’  
муниста и разбојника, _  ј еСте /едини пут no’m ^  К°"  
зум саветује за слас народа, за добро н>еГо»о Рв '  
бро браке наше која данас нису с нема За ДО“

Мислим да увиђате да за таиав лут треба 
ројства, бескрајно више ного за o„ai п р Ј Г ^  * -  
чки и разбојнички. КОмунисти-



Питања и одговори
21.-1Х.-1941

1) М ож еш  ли ићи по густој магли или по м раку, 
српски роде?

М ож еш , али полако и опрезно, пипајући. —  Иначе 
мож еш  зло проћи, нарочито ако је  пут и иначе опасан. 
Тако то говори твојој деци мајка њихова. Тако говори  

*'и прави пријатељ.
.о ти друкчије говори, непријатељ  ти је. Ко те  друк- 

чије саветује , злотвор ти је , ма шта му било на језику.
Јер ти знаш из рођеног свог искуства, да је  врло че- 

сто »на језику мед, а у  срцу јед«. v
Тако ти и ми говорим о: густа магла и тешки мрак  

су се  свили над зем љ ом ; корачај опрезно, пипајући, јер  
си у  провалију пао, али иако дубоку, још  не и најдубљ у, 
па се мож еш  отиснути и пропасти без трага.

Тако смо ти говорили пре него што си пао у ову ја- 
му, док си слободан ходио горе, изнад провалије. Али, 
или не допре глас наш до теб е, —  услед  паклене д р еке  
оних што су те друкчије учили, —  ти га не чу, или зар  
ra не схвати, —  тек см ело закорачивши и снажно кренув- 
ши у м аглу и мрак ти се, роде српски, отисну низ под- 
м уклу литицу и заустави се  тек  у  овом њеном подножју-

О нда нас ниси чуо. Почуј нас сад.
О нда су ти говорили да је  наша реч реч издајника. 

Почуј нас сад бар, кад си својим падом утврдио да није 
издајник онај ко те  је  учио да се  чуваш од провалије, 
већ они ш то су ти говорили супротно и тако те  довели  
до садаш њ ег положаја.

З а р  ћеш  опет дозволити да те  уче исти учитељи?
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Зар  keuj одбацити ово своје искуство?
Тако ти питање чиним, а одговор ти сам ом  себи дај, 

роде српски.
2) Ако ти је  сабљ а, роде напаћени, из руку испала, 

хоћеш ли се бар паме^у својом послужити, —  или ћеш  
пак и памет одбацити, па дозволити да те  туђа и луђа  
води?

У  борби се човеку дешава да остане без оруж ја, 
али се тада свако паме^у служи да себ е  из грдне нево- 
ље, колико мож е, извуче.

Истина је  и то, жалосна и тешка, да си ти зато  саб- 
љу и испустио, што те је, пре тога већ туђа и луђа па- 
мет водила. Јер да си гледао својим орловским очима и 
мислио својим оштрим умом , не би ти никад ни дош ао  
у бедни положај у коме ти је  сабља из руку твојих МО- 
рала испасти.

Али ако ти се то онда десило, зар ћеш  дозволити  
да ти се сад поново »исто то, само мало друкчије«, стра-  
шније и теж е, деси?

Сети се, роде српски, шта су ти говорили пре пет 
месеци. Зар  то не личи као ја је на ја је на ово што ти го- 
воре данас? Зар  ти онда нису говорили о поносу, части 
и јунаштву они што су се  после неколико дана показали  
без поноса, части и јунаштва? Зар  ти онда нису говори- 
ли о »слободи« твојој људи који су те одвели баш у ову 
неслободу? Зар  ти онда нису дали да чујеш  о опасности- 
ма и тешким последицама, ве^ те, напротив, обмањива- 
ли, лажно ти износе!=.и положај и стањ е оне стране на 
коју су те гурали? Зар  није све тако било тада, пре пола 
године?

А зар сад опет не чујеш исто то? Као да није про- 
шло пола године, ве^ kao да смо тек пред проле^ем,
—  као да није протекло толико воде Дунавом , као да 
нисмо ништа доживели овог пролећа и овог лета, —  као
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да нисмо, благодарећи баш таквој речи и таквој памети, 
доживели све ово.

Они, роде мој, што ти тако говоре, рачунају да ти 
је  памет као у свраке, кратка и танка. Они мисле да ти 
ниси ништа упамтио, ништа схватио, ништа дубоко пре- 
живео.

Као коцкари што су се  кладили на једну карту па 
изгубили, јер  ова није изишла, што поново удвајају улог  
опет на исту карту, уверени да fce овог пута морати изи- 
£и, —  такоч и они, осрам оћени зб о г губитка на коцки на 
којој је  срамно прокоцкана Југославија, сад улаж у поно- 
во на исту карту —  с исто тако мало памети и мало сре- 
fee —  судбину Срби је  и српског народа.

Тврдоглаво и сујетно се  везали за карту која не из- 
лази и све на њу стављ ају, срамно се коцкају^и у суд- 
бину недогледних векова тво је  зем љ е и твог народа. 
М есто покајања, м есто  усрдног и пожртвованог рада да 
се поправи што је  коцкарска страст упропастила, наши 
коцкари продуж ују с туђом  судбином лудо коцкање.

Тако они. А  ти, роде српски, зар ћеш ти ту коцку  
допустити, коцку, у којој су губитак и пропаст твоја си- 
гурни, без обзира како k e  се  цела игра свршити, пошто  
је  јасно да fce оно мало зао стал о г ти капитала брзо  оти- 
fcn, пре него што главни партнери у игри ову сврше?

Зато  те  и питам: хоћеш  ли се ти, што ти је  сабљ а из 
руке испала, бар паме-Ку својом  служити, или feeiu пак и 
ову одбацити и дозволити да те туђа и луђа води?

Такво ти питање чиним, а одговор ти сам себи дај, 
ро де српски.

3) Знам  и осећам  свим својим би^ем да ти је  данас  
претеш ко.

Али, и то је  оно што k y  да те питам, зар  мислиш да 
fre ти ико, осим Бога, помови?

З ар  си заборавио сву поуку свога тринаествековног 
искуства, да Бог п^заведии удара брем е на рам ена на-
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родима и сам Бог милостиви дозвољ ава да бр ем е са се-
бе скину?

Прво бива »због големих наших согреш ењ а« као 
што вели твоја песма, —  друго бива кад се »испуни вре- 
ме«, кад »земан дође« —  као што то вели друга твоја 
песма, роде српски.

И никад, и нигде није било друкчије него увек тако.
А  теби стално говоре твоји унесре^итељ и, што су  

те својим сулудим  b o +sctbo m  и саветима довде д овели , 
све друго само не то. Уче те да ти своје осврте ynytsy- 
јеш час на запад а час на исток, само не на Бога стра- 
шног, Господара свега што постоји, и на себе.

Зар  је, међутим, могуКе да те ико други из садаш- 
њег стања извуче осим Бога, који he  то учинити кад »зе- 
ман дође«, кад се »мера твог наказања испуни«, кад са- 
зру ствари, кад нарасте тесто из кога је  Господ дао ме- 
сити и умесити хлеб народима?

А ти, док ти очи лутају од запада на исток, и од  
&«.стока на запад, ометаш  тиме дело Божје, продуж ујеш  
»време«.

Не велим ти да постанеш присталица вере у судби- 
ну, вере која држи да је све унапред писано, као у ка- 
мену уклесано, »суђено«, —  а сад има сам о да се то и 
»деси«.

Наша вера је вера не у скам ењ ену судбину eeis у 
живога Бога.

Бог одређује  судбину нашу по делима нашим, прав- 
дом и милош^у својом. Ти си то знао, роде српски, од 
како си се у Христу родио.

Зар  си дакле заборавио сву поуку свог тринаестве- 
ковног искуства да Бог праведни удара брем ена на на- 
роде и исти Бог милостиви дозвољ ава да се бремена  
скину? »

Такво ти питење чиним, ш одговор ти сам  себи дај, 
роде српски«



По осми пут
12.-Х.-1941 г.

Није то било давно. Али толико се догађаја, и још  
како огромних, у том раздобљ у догодило, да изгледа  
као да 9 октобар иије био пре седам  eefc пре седам де- 
сет година.

Али и ако тако удаљ ен, он остаје  незаборављ ен и 
чак ни осенчен. Напротив, сви догађаји после њега об- 
јаш њ авају се њиме.

9 октобар 1934 године погодио је Југославију по- 
сред  срца.

Ми смо додуш е, погреш но тумаче^и тешки плач 
што се чуо од Сплита преко Загр еб а  до Београда, а ода- 
тле по васцелој земљи, судили да су  се злочинци пре- 
варили, и да Југославија није погођена.

Али речи које је Краљ умиру^и изговорио стварно, 
(или су се  пак само причуле онима око њега што је  опет 
исто) иису биле аманет (као што се  мислило), Befe опо- 
м ене Страж ара који се  см ењ ује  и који закорачивши с 
оне стране видљивог, види и оно што долази, па још на- 
лази, уж аснут виђењем, снаге да проговори само две  
речи, које показују неисказану страхоту догађаја који 
наступају.

О н - је _д р х т а о _з а  живота свог—нал својом земљом^ 
Гледали смо својим очима једне вечери на Хан-Пијеску 
како му се бурно груди дижу и спуш тају од теш ког уз-  
буђењ а што му причини кратка визија теш ке судбине  
њене. Изнад свега другог, њ еговог личног и породичног, 
он је имао пред собом зем љ у своју.

Он је  ocefcao свим својим бићем да јој је  баш Он, и
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нико други, Дома^ин. Сви други м огу спавати и дрем а-  
ти, али он не мож е и не сме. Сви други м огу мислити 
на себе и своје, он сваком својом мишљу мора сваки 
дан и сваки сат бити искључиво везан за своју краљев- 
ску мисију.

Али две см етњ е су постојале: једна изван њ ега, дру-  
ra у њему.

Изван њега је постојао сплет организациони, тајни 
и јавни. Тај сплет је имао једно за циљ: Краљ је украс, 
лутка, Величанство, али неодговорно и зато  немо^но. 
Краљ не мож е бити Дома^ин. Дома^ин tse бити хиљаду- 
глава охлократија и партија, само Краљ то бити неће.

А  она у њ ему је била трагичнија: он није јасно, бу- 
дући претеча свију других националних револуција, ви- 
део како tse је  извести. Он је знао јасно да не мож е на- 
траг, али није видео јасно како fce ићи напред.

О туда је лако, као Гордијев чвор његов велики име- 
њзк, пресекао ону прву препреку и показао се  јавно и 
см ело свом е народу у својој дома^инској улози и био 
сузам а усхи^ења и оданости поздрављен одиста оду- 
шевљ ено на Бадњи-дан 1929 године. Божић је те године  
био одиста везан с радош ^у коју је давала нада да tse 
Краљ са Народом својим поћи путем, за којим је све жи- 
во жудело, о коме су слутњ е слатке шапутане речима 
неисказаним више наше Зем љ е, по чијем Небу су »при- 
лике« давно навикле да говоре народу својим језиком .

Али оне друге  препреке нису биле тако слабе као 
прве и с њима се Краљ борио од тог Божића па све до  
своје смрти. Он је падао и дизао се, греш ио и исправ- 
љао се, тражио, налазио, губио, опет тражио, —  али пра- 
ви пут није нашао.

Осе^ала се њогова херојска воља да нађе, —  да 
победи себе (супротно онима који све побеђују, само  
не себе). И сигујзно би то и Сило. Д ело би изникло из хао-
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са, сум њ е и колебања би нестало, светлост сазнања би 
их разгонила, да у М арсељ у, у уторак 9 октобра 1934, 
није злочин, у тами подзем љ а припреман, пресекао жи- 
вот Краља Александра. Њ егово убиство су плели сви 
они који нису хтели да краљевски Херој пронађе прави 
пут свој и своје Зем љ е.

Требало је  да Југославија остане само по ф орм и  
национална држава, али не и народна држава. Требало  
је  да Југославија остане сам о оквир, натпис, наречена  
али недоречена мисао, празна правна љуска без орган- 
ске садрж ине. Требало је  зато да народ остане без ве- 
ре, расут као стадо расуто  без домаћина, без пастира.

О туда су  и јавни и тајни непријатељи запањени 6 ја- 
нуара силином и снагом  Краљ евског Геста, већ 7 јануа- 
ра отпочели да рују и снују да се  Краљ заплете у  хаос  
и не избије на прави краљевски пут.

Нису одмах помишљали сви на смрт њ егову. Д уго  
се нису сложили. Једни су мислили да fce га вратити на- 
траг, други да ће ra учинити својим, треЋИ су се  нада- 
ли на зам ор и HeMots њ егову. Али сви су напослетку ви- 
дели да су им наде без основа, да је  Краљ упоран и неу- 
моран у свом делањ у и стрем љ ењ у ка правоме путу. Та- 
да је  одлучено да се конац живота њ еговог пресече.

Не знам да ли fse кадгод пред љ уде изи^и тачна 
историја подзем ног рада који је  довео до Краљ евог уби- 
ства. Али кад буде познато утврдиће се то што смо на- 
пред извели да је Краљ пао сам о зато што се није хтео  
одрећи своје дома^инске улоге  и што је  упорно траж ио  
себ е  у њој и њу у себи и био вазда на стази која га је  
право ж ељ еном циљу и водила.

Једном, у  мају 1931, кад писац ових редова наваљ и- 
ваше на свог Краља да прихвати нацрт будућег уреј^ења 
земље, упита Краља \
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___  д  реците ми, молим: има л и у којој год земљи
тЛј систем који предлаж ете?____________

"Место одговора, Величанство, дозволите Ви ме- 
ни да поставим друго  питање: да ли сте Ви петог јануара 
питали себе: да ли у којој земљи има шести јануар?

—  Нисам, *
___  е  па како хо^ете, Величанство, да сад излазак из

6 јануара личи на реш ењ а која себи дају д р уге  зем љ е?  
Сасвим правилно Ви ш естог јануара нисте поставили то 
питање. Ви сте видели невоље своје  зем љ е и за њих сте  
тражили реш ењ е. Сад  м орате исто тако. Ви сте  ш естог  
јануара били револуционар иако Краљ. Не бих Вам, ве- 
роватно, уочи тог дана то саветовао са разлога које сам  
Вам другом  приликом износио. Али Ви сте  то учинили с 
великим успехом. С ад  м орате и^и до краја и извести сво- 
ју краљевску револуцију, дати трасу будућег пута свом е  
народу онако исто оригиналну као што је  оригиналан био 
и шести јануар, као што су историја Ваше Зем љ е и Ва- 
шег Народа, дух и стрем љ ењ а његова оригинални, а не 
копија и плагијат ма чијег духа, поретка, историје.

—  Имате право, одговори Краљ. И сам  увек видим 
то и тако. Нема д руго г пута него тај што је.

Али тај пут није нађен до 9 октобра. Рекли смо и за- 
што. Упорна водга пак да се нађе плашила је  м ногоброј- 
не непријатеље и одлучила смрт несаломљ ивог Хероја.

Тог дана је  Југославија бачена низ стрм у раван која 
се завршавала амбисом.

Сасвим обичне, а не пророчке, очи су то м огле ви- 
дети. Сасвим обичан ум је  то могао открити.

И то под једним условом : да у срцу има љубави за 
свој народ. Без тога је  све било невидљиво и неразум - 
љиво, чак је могло изгледати и потпуно безопасно.

Краљ Херој је  имао^ ту љубав. Они после Њ ега нису 
је, изгледа, имали.
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Краљ Х ер о ј се зб о г тога, rpemetsn и падају^и, ис- 
прављао и дизао и хитао путу спасења. Они после Њ ега  
су мирно и хладнокрвно, као чистокрвни Енглези, пусти- 
ли да држава и народ клизе низ ону стрм у раван у про- 
валију пропасти и ропства.

Краљ Херој би ту пропаст избегао. О , то ми сви што  
смо га познавали добро знамо. То ocefca цео њ егов на- 
род и данас. П оред свију лутања и греш ака, у Краљ у је 
била снага несаломљива, см елост неустрашива, пожр- 
твованост изненађују^а, а све је  излазило из љ убави не- 
пресушиве и осећањ а домаћинске одговорности према 
Отаџбини и Народу.

Има једна ф отограф ија Краљева коју би велики не- 
ки уметник требао да овековечи на платну.

У неком селу србијанском  он иде с неколико се- 
љака. Раскопчан му шињел, а он корача и сав се предао  
слуш ањ у приче једног средовечног сељ ака. Краљ сагао  
главу и слуша предано и предивно, како је  сам о он 
ум ео да слуша чак и ствари теш ке и непријатне, које би 
његови министри, начелници, секретари или чак и пан- 
дури окатегорисали као »опорочавање власти«.

Јер он је Домаћин ове зем љ е био и то хтео бити 
свом снагом  својом. А  Дома^ин мора да види, да чује  
и да осети.

То су му оспоравали једни. У  том е су га спречава- 
ли други. На том е су га убили трећи.

И истинита историја наше Зем љ е, кад буде написа- 
на, утврди^е да су све невоље. Koie су. нас после тога_за-- 
пљ уснуле такр о б илатд^.и дошде. ЈЗ.ато_ што је  у М арсе-  
&у 9 октобра 1934 п о ги н у о  Краљ А л ександар.

А  да је  у нас остало више способности да непосре- 
дно изражавамо себе, а м ањ е другога, опет би негде у
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ЦЈулладији, као онај спомен-камен Стевану Високом, на- 
шла буду^а покољења запис:

»Благоверни Господин и Краљ. Добри и благи и слат- 
Ки Господин!

О  тешко оном ко га на овоме м есту виде мртва!«



Ни врући ни хладни
19.-Х.-1941 г.

Саслуш али смо посланицу наших отачаствених ар-  
хијереја, окупљених у Синоду и око њега. Позивају на- 
род на мир, љубав и слогу.

То је  исто тако ум есно данас, као кад би га позвали  
да добро загр еје  своје nefcn, да деци и себи у јутр о  да 
топлог млека и хлеба са маслацем или скорупом , а за 
подне и за  ̂вече спреми добар и обилан ручак и вечеру.

Сигурно је да нико против тога не би био. Али ипак 
је  изузетан мали број људи данас у стањ у да то има. Из 
простог разлога што или уопш те нема огрева, млека, 
меса и масти, или је  неприступачно кеси онога који би 
га хтео набавити. А ко  би, дакле, данас неко упутио су- 
грађанима такав позив, то би изгледало као потсм ех  
жељнима огрева, млека, масти и меса, —  и они би, увре- 
ђени морали гњевно одговорити: »Кад ниси у стањ у да 
помогнеш , бољ е да ћутиш !« За  то такав проглас сигур- 
но нећемо ни читати.

Наши архијереји нису тако поступили. £>ни су једно« 
ставно позвали грађане на мир, слогу и љубав, чувајући 
се добро да кажу како fc>e се доћи до мира, cnore и љу- 
бави. А да би то резервисањ е било још видније, они су 
се пазили да ниједном речју не помену ко су ти људи у 
нашој земљи што вређају мир, слогу и љубав, што уби- 
јају свештенике и друге мирне грађаке и вређају цркву.

Наша вера забр ањ ује  узалудне, празне речи. Она 
захтева од нас да свака реч наша буде као зрно пше- 
нице у- сејача: способно да донесе плода. Истина је да 
оно ипак не мора донети плода: зависи где падне, на



Народни пут 19

пут, камен, у трњ е или на плодно зем љ иш те. То зависи 
од оних који речи слуш ају, ту -he они одговорити. Али, 
кад ми неку реч изговарамо, од нас се  тражи да нам ре- 
чи не буду празне, ш туре, узалудне, и за сваку нам та- 
кву реч вера наша прети одговорнош^у пред Судом .

Ако, дакле, наши архијереји кажу неш то, онда то 
треба да буде једро, пуно животне снаге, тако, да ако  
ипак остане без плода, да то не буде збо г ш турости њи- 
хове речи, већ зато што је »једно зрно пало на пут, дру- 
го на камен, тр ећ е  у трњ е, а четврто тек на плодну 
земљ у«.

Позвати грађане на мир, слогу и љубав јесте  празна 
реч у време немира, неслоге и мржње, ако се не укаже 
отворено, смело, јасно и конкретно на пут којим fce се 
дсћи до тих одиста ретких добара. А говорити празне  
речи не приличи ни обичним људима, а камо ли онима 
који су »со зем љ и и видело свету.«

Нисмо од оних који уживају да зло говоре о 1ф к в е -  
ним претставницима. Чували смо се врло пажљиво од 
тако чега. З ато  tse нам се ваљда више веровати да сад  
немамо куд него да говоримо овЗко отворено.

А ко живот обљ утави, со fte га засолити< Ако је свет 
у тами, видело tse га просветлити. Али ако со обљутави, 
и ако видело постане тама, —  шта ћем о онда? Ко tse чу- 
вати со без укуса и погашена видела?

Невоље зб о г којих су архијереји написали послани- 
цу су велике. Они то и излажу, па у неколико и набрз- 
јају. Али површно, овлаш, не улазећи у суш тину и не на- 
зивајући сваку ствар својим именом. Д ају утисак као да 
су против воље уопш те и .говорили, као да су више во- 
лели да tsyTe. И штета је  што нису tsyTann.

Цркве су увек највише грађевине у сваком љ удском  
насељ у. И с правом: са свију страна треба да се м огу

2*
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видети, —  као куле светиље. Али шта помаже кула све- 
тиља из које не избија светлост? Ком е fce она пут ука- 
зати? Кога fce она од опасности отстранити?

Народ зида куле црквене. И добро чини. Али уљ е  
еванђелске љубави у светионик архијереји треба да ули- 
вају. Јер одкуд fce светлост евавђелске љубави да сине, 
ако уља нема наливеног тамо? А  ако у опасна, тмурна 
и бурна времена светионик откаж е и не светли, —  како 
људи и народи да не залутају?

Таква су времена баш данас. То каже и посланица. 
Па наставља и вели: »Склоните се с буре у тихо при- 
станиште«.

А  ми велимо: »Сасвим добро. И ми то желимо. Али, 
реците нам како до^и до тог тихог пристаништа? Пока- 
ж ите нам и осветлите пут.« А  на то баш посланица не 
даје  одговора. О стаје  нема. Ту баш кула светиља остаје  
без светлости. Шта онда вреди њен позив у тихо при- 
станиште?

Јер и генерал Неди^ позива у пристаниште мира, 
љубави и слоге, и то врло јасно, врло речито.

А ко  су архијереји наши мишљења да је његов позив 
исправан, заш то то не кажу? Ш та их у том погледу чини 
немим? А ко пак мисле да није исправан, зашто то не 
кажу?

Зашто не оду њему, па га науче м просветле и по* 
кажу му у чему нема право! Зар то није њихова и ду- 
ховна и национална дужност!

Знам о, међутим, да то нису чинили. Знамо, напро- 
тив, да су поједнним лицима пребацивали »што не спа- 
савају ситуацију«, »што се не прихватају положаја којч 
им се нуди«, и саветују их да »мзиђу из резерве« и »уз- 
му власт«.

А ко је тако искрено мишљење наших архијереја, као 
што ови савети и прекоЈзи показују, онда је  ваљда и пут
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генерала Недића исправан. А  ако је  исправан, заш то се  
то не каже јасно, снажно, простосрдачно, еванђелски, 
да може разум ети »и роб и господар, и стар и млад и 
богат и убог.« Ш та вреди беседа пуна евађелских цита- 
та, а без ове основне еванђелске садржине?

Није Еванђељ е противу опрезности нити је  неопре- 
зност еванђелска врлина. С ав ету је  нам оно да будем о  
»мудри као змије«. Али не да будем о само то (јер би 
нас онда одвело са свог пута). Упућује  нас оно да се  у  
безазлености угледам о на голубове. Наша кривица ако  
заборавимо да су те две препоруке органски, неразде- 
л>иво, везане, те срам на нас пада ако смо сам о лукави 
као змије, а потсмех само нас погађа ако смо само нео- 
презни као голубови.

Пишемо ове ретке са жалош^у. Нама одиста није 
лако писати ову прекорну реч. Али зар се м ож е даљ е  
^утати?

Није време српском  народу данас нимало угодно: 
изложен је  свакојаким невољама.

Али и пре тога духовно је тако било. Ово данас је  
само отеловљ ењ е оног што је духовно и пре тога по- 
стојало. ✓

Тада смо се обра^али црквеним претставницима и 
опомињали их да затрубе  у своја мо^на оруђа, да по- 
купе своје расуто стадо, да укажу пут спасењ а. Нису нас 
чули или разум ели.

М есто тога су »као они што траж е славу код људи, 
а не славу код Бога« обраћали своју пажњу на улицу да 
чују њено одобравањ е. Тако смо дошли до садаш њ ег  
положаја.

Сад  је  дош ло за српски народ основно питање: хо- 
fce ли остати жив као народ или ke  бити уништен?

Комунисте за рачун црвене М оскве xotse саботаж у, 
м етеж е, побуне. То води народном уништењу. Генерал
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Неди^ не^е ни саботаж у, ни м етеж е, ни побуне, јер то 
води животу српског народа. Чак и они што су сретно  
добегли до Лондона поручују да се чува мир и да се 
народ клони саботаж е и побуна.

Црквени претставници прелазе преко тога и говоре  
о миру, љубави и слози, не roBopetsn ниједне речи који 
је од два пута бољи: онај којим иде генерал Неди^ или 
онај којим иду комунисти. Ако је посланица била потреб- 
на, она је баш зато била потребна да то каже. Ако ro 
није хтела рећи, онда је  и славније и м удрије било —  
^утати.

А ко пак наши архијереји нису умели одабрати који 
је од ова два пута бољи, како су умели наћи да себе из 
својих Богоспасених епархија склоне овде у Београд? 
Ш то тамо нису чекали комунисте?

Нико од њих нити је тражио, нити му је  требало, ни- 
ти би им дозволио, да они говорећи против' бољшеви- 
зма славе стањ е у коме се сад налазимо, и које сигурно  
(ми то знамо најбоље) није нимало славно.

Али из овог свог стања садаш њ ег народ наш може  
пасти у још теж е, у још страшније, у још мање славно. 
Рећи му то отворено, истинито и часно била је еванђел- 
ска дуж ност архипастира Српске Цркве.

Да тако није сад први пут, показује нам блиска про- 
шлост.

Чему fce то пак одвести, показаће нам будућност!



Царски пут и странпутица
26.-Х.-1941 r.

Ми нисмо имали сам о љубави за свој народ. Ми смо  
му се и дивили истински. Као кад човек застане пред из- 
ванредном величином или лепотом.

Јер љубав према свом народу је  редовни становник 
душ е нормалног човека. То је  прош ирењ е оне богомда- 
не чуварке сваког бића, љубави према сам ом  себи. Али  
човек мож е волети а да се не диви.

Ми смо м еђутим  волели свој народ и дивили смо  
му се.

Нисмо, разум е се, никад говорили о његовој кул- ' 
тури, нити се  њој клањали (јер што рекао владика Ни- 
колај, кад је  Бог забранио клањ ањ е својим великим де- 
лима, сунцу и м есецу, како ћем о се клањати ми својим  
малим делима?). Али смо се дивили зато њ еговој видо- 
витости.

Нема народа који је т^ко видовито кроз м етеж  сво- 
је  историске прошлости сагледао главну нит и главни 
смисао њен, као што је  наш.

Нема народа који је  у догађајима што су се  пред  
њим нашли, ум ео  да нађе своју стазу да пође јуначки 
њ оме, да је  изгради у пут царски, као што је  наш.

И нико није ум ео, као народ тај, да језиком , реским  
и звонким, што ум е да затутњ и као бура и зачас опет 
умили се као једва чујни дах тихог пролећњ ег дана, иска- 
ж е потом тај свој пређени пут, —  и да као у огледалу не- 
ком покаж е како су га и Небо и Зем љ а учили да се на 
том  путу одржи.

ЈЂубили смо га дубоко, jef> смо м у п£ипадали.



24 3 Б О Р

Дивили смо му се предано, јер је  то реткост над 
реткостима.

И баш је нама било дато да запазим о да смо отпо- 
чели губити, као народ, ту богом дану видовитост.

И баш је нама било дато да окусим о ту горччну, 
горчију од сваког пелена, да опазимо све јасније знаке  
тог наш ег општег слепила.

Али која корист, кад смо, поред свега тога, дожи- 
вели да вођени слепцима, видимо свој народ како се

• фстрм оглављ ује у провалију, пошто је  свој царски пут на- 
пустио, заведен на стрампутицу?

Прелазимо преко наше личне невоље при i o m , да 
см о доживели да нам и заинтересовани и заведени дови- 
кују да смо ми издајници. То је најмања жртва коју у 
својој преданој љубави дугујем о  свом позвању и свом е  
народу.

Али и у томе су знаци баш наше опште трагедије.
Јер да смо и ми, као и други, говорили ласкајупи, 

да смо на добром  путу, а не, као што смо говорили, да 
см о добри свој царски пут напустили, —  онда се не би 
за нас говорило да смо издајници.

Д а смо говорили, као други: да је Немачка c^ia6a,
—  да су Енглеска и Ф ранцуска јаке, —  да Совјетија во- 
ди словенску и руску политику, а не само јеврејску по- 
литику светске револуције, —  онда за нас не би гово- 
рили да смо издајници.

Д а смо говорили као други: да fce Југославију да 
спасе »споразум«, а не, као што смо говорили да је тај 
»споразум« у ствари споразум  о подели сф ера даа rpe- 
ха који fce Југославију појести, —  онда за нас не би ro- 
ворили да смо издајници.

У опште, да смо говорили да ie наш двадесеттрого- 
дишњи пут пут славе и величине, пут царски, —  а не пут
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срама и пропасти, стрампутица, —  онда за нама не би ви- 
кали да смо издајице.

Али ето : ми смо баш тако говорили, а не онако као  
цјто би за нас лично било угодније. Ми смо више воле- 
ли да се за нас каже да смо издајници, него да стварко 
издајемо свој народ, не говорећи му истину, држећи га 
у заблуди, обмањујући ra.

Па и сад, кад се на делу показало да см о (о горке  
наше несреће!) имали право, —  да се све збило као да 
нам је било недостојнима дато да видимо све унапред, 
.— и сад слепило не престаје. О пет смо ми издајници, а 
не они који су нас све заједно у ову несре^у увели. О пет  
се на нас баца камен и блато, а не на оне слепце који су 
својим саветима или својом  заглуш ном виком спречава- 
ли да се  прави и истинит пут сагледа.

И данас, кад одмах по нашем државном слом у, све- 
сни родољ уби покуш авају да укажу тешки али прави пут 
из садаш њ ег нашег полож аја, —  подмукла пропаганда  
слепих вођа, гњевних (што су лудо воде^и доживели  
слом, и тврдоглаво ж елећи да устрају на истом путу лу- 
до верују^и да fee на крају имати право) —  истим начи- 
ном, каменом и блатом , гађа нас из подзем љ а као из- 
дајице.

Ми смо хтели да очувамо своју зем љ у да не упадне  
у страховиту драм у човечанства —  што је јеврејство  
спремило слепим европским  и осталим нејеврејским  на- 
родима. —  Ми смо зато  издајници.

Ми смо хтели сад, после пропасти држ аве, да очу- 
вамо народ свој у миру, да би га сачували у ж ивоту и 
снази, без чега нема ни слободе ни величине. —  Ми смо  
зато издајници.

Нису издајници они што су нас бесм ислено увукли  
у страховиту и пустош ну Д рам у што је  паклена мржња 
јеврејска и двадесетвековна њихова припрема спремила.



Нису издајници они што су нам држ аву разбили из- 
нутра и тако разбијену је бацили у рат преслабу морал* 
но и материјално.

Нису издајници они што су својим сулудим  савети- 
ма и делима припремили Koejepnfc и Скелу, М ачв/ и По- 
церину и Јадар, Г. Милановац, Краљ ево и Крагујевац.

Не они нису издајници. Они су »борци за народну 
слободу и народну величину.«

Понављ амо: прелазимо овде преко наше личне не- 
воље, што смо то доживели и дож ивљ ујемо! Бескрајно  
је то ситно и мало, према стихијским разм ерам а наше 
народне несреће. Па то и не износимо да се потужимо  
ради себе, већ да покаж емо као доказ слепила.

Знам о  ми да народ као целина не говори тако и не 
мисли тако. То говоре они што су пред његоволл несре- 
tsoM  криви, што су ra довде и довели;

Али да ми нисмо доживели то опште слепило, —  
зар би ико могао пред народом тако говорити, а да не 
буде сам бачен под блато срама и камен смрти?

Знам о  ми да народ у дубоким својим деловима је 
и данас најприступачнији истини и да, кад је чује, одмах  
је  и позна, и кроз сузе  патње успева да види и врати се 
свом е царском  путу истине.

Али толика је и таква копрена лажи која му је преко  
очију бачена, и тако 'је подмукла и заглуш на лаж посе- 
јана око њ ега, да на ж алост теш ку, сам о тек после крва- 
вих и пустошних искустава, које гвоздена и неумољ иза  
рука, као судбина, баца на његово тело и његова села  
и градове, успева да копрену поцепа и из густе чечвара 
лажи изиђе пред чисту Божију истину.

О  народе наш, народе царског пута и орловских уз- 
лета, зар није бољ е и достојније тебе, видети свој пут 
далеко испред себ е4 —  а не овако као што ти то неми-
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лосрдно приређују сваког дана одрођени твоји синови, 
теК кад као слепац паднеш у саму несре^у?

О  немој учинити, народе наш, да помислимо да си 
изГубио преретку и предивну снагу својих очију, што је 
чинила да ни кроз таму ниси пута губио, а у збрци до- 
гађаја увек им смисао схватио.



Поновни позив
26.-Х.-1941 r.

П ознато је  да сам на челу Зб о р а. Оно што је мање  
познато, то је да сам увек ж елео да се скупе све пози- 
тивне стваралачке националне и социјалне снаге, да на- 
ђу истинита начела и правилне см ернице и да заједно  
крену једним путем, путем Н ародног Спаса.

То сам 1936 септем бра 27 на збо р у у Београду код 
»Славије« истакао. То сам много пута и на многим ме- 
стима, усм ено и писмено, изрекао. То и сад кажем.

Нас је  наша партијска поцепаност онеспособила да 
видимо интересе опште. Треба то да одбацимо. Треба  
да нађемо свој народни пут и њиме отворено, мушки, 
чврсто да пођемо.

Н ародне м асе осе^ају ту поцепаност. Збуњ ени су  
збо г тога. Расут је народ те не м ож е свој пут да нађе, 
као стадо без пастира.

Ш та нисам чинио све да стадо буде скупљено?
О б р аћ ао  сам се Кнезу да учинич шта треба да се на- 

род скупи! М олбе су остале без одзива.
06p atsao  сам се Цркви да учини шта треба да се на- 

род скупи! М олба је остала без разум евањ а.
О б р аћ ао  сам се политичким и народним првацима 

да свој народ скупе. М олба је остала без одјека.
06p atsao  сам се и војницима и грађанима да cso j 

народ скупе. Они су мислили да то није њихова ду- 
жност.

С ад  см о пали у провалију. Али не још најдубљ у. 
Има и од зла горе, а од црног црње.

Треба п£>онаћи пут спасењ а. Треба ra целом народу
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истаћи. Треба заједнички на тај пут ступити. Треба чвр- 
сто и непоколебљиво њим корачати.

Зар  има тако мало људи окатих у нашем народу?
Зар  је  љубав и сам опрегоревањ е тако у нашем на- 

роду ослабило?
З ар  заиста нисмо у стањ у да се одрекнем о себ е или 

својих заблуда, —  иако видимо да ћемо сви и све про- 
пасти?

То питамо сад.
А  опет молимо и позивамо на окуп.
Ето генерал Неди1=1 је истакао заставу да нас све сви- 

је и скупи.
Зар  је  могу^е да то не видимо и да му не приђемо?
И то сви који осећам о да смо повезани нераздвој- 

но с народом својим и да сами о својим интересима нај- 
бољ е мислимо кад их ум ем о потчинити интересима на- 
uier народног друш тва.



Дража Михаиловић и комунисти
i

23.-XI.-1941 r.

Очи и разум  служ е људима да им унапред открију  
препреке и опасности које им се на путу налазе.

Они људи које те препреке својим очима не виде 
или својим разум ом  не открију, показују се слепим, иако 
очи имају, и малоумним, иако нису без разум а.

Како пак то бива да човек мож е гледати, а не ви- 
дети, —  и мислити а лудовати, —■ потражите најстарију  
а најсветију књигу света, па ke  вам она многобројним  
примерима из историје разних народа показати да су то 
врло честе појаве, а речима кристално јасним објаснити  
откуда ове долазе.

М оје  није да то овде износим. Ово само стављом  
као увод кратки, да бих данас могао рећи да је  наша 
нејуначка пропаст открила многе наше недостатке. Али  
сигурно и право правцато чудо од слепила које је v^a- 
рило водеће наше љ уде, па ни очи ништа не видеше, а 
разум  ништа не откриваше од страховитих опасности ко- 
јима смо трчали као луди у сусрет.

Доћи ke  врелле па ће и о том е историја говорити  
својим као у камену гранитном уклесаним истинама, а 
опет видовити слепац раствореним истинама у лепоти  
као млеком напајати дух народни новим поукама како  
је и сам о небо говорило Србим а жељ е своје, —  ели 
кнезови народни, овог пута, слуш ајући друге  ж ељ е, во- 
ђени другим  приликама, нити видеше, нити разум еш е.

С ад  овде хоћу само да изнесем  низ чињеница које
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ke показати слепило једног вишег генералш табног офи- 
цира наше војске, слепило којим је  он успео  заразити  
знатан број нижих официра, —  а које је  за последицу  
имало и М ачву, и Краљ ево, и Крагујевац и многа друга  
места чије је  мучеништво још у тами.

Ради се  о генералш табном пуковнику Драж и Ми- 
хаилови^у.

*
Није мој обичај да п р еђ ем  у  грдњ е.
Говорићу језиком  јасних чињеница. Ту fce се  најбо- 

jbe показати опет оно исто чудно слепило, које нас је до- 
вело до 27 м арта и 6 и 18 априла.

Кад је  наш војнички слом одзвонио нашој држави  
пропаст, генералшТабни пуковник Д раж а Михаиловић  
није хтео да оде ни својој кући, ни у заробљ енички ло- 
rop. Он се повукао на Равну Гору, обронак Сувобора и 
ту са неколико официра и војника образовао језгр о  је- 
дне оф ицирске организације, која је  себ е  претстављ ала  
као језгр о  остатка некапитулиране војске.

Разум е се  да правно ова претензија нем ож е стајати  
на ногама, јер  је  јасно да је Југоеловенска војска по сви> 
ма правилима и у потпуно нсправној ф-орми капитулирз- 
ла, наложивши свима својим члановима да имају поло- 
жити оружје пред непријатељем и да се више не смеју 
борити против њега. Правно је дакле и пуковник Михаи- 
ловић ратни заробљ еник баш као и они у  заробљ енич- 
ком логору —  и то по вољи Југословенске Врх. коман- 
де. А ко пак он то не признаје, онда је  правно он обич- 
ни одметник.

Прва слабост овог официра јесте  у том е што ту ја- 
сну ситуацију није хтео да види или није имао смелости  
да прими. Није хтео да се  призна заробљ еником , али ни- 
је хтео да буде ни одметник. Он је просто изнео једну  
нем огућу п^авн^ теојзију: да је  он пјзетставник једне још
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недемобилисане војске која је у ратном стањ у с Немач- 
ком, ма да му је  било познато да је  та недемобилиса- 
на војска у  ствари, и у праву, предата од стране !3рх. ко- 
м анде у ропство окупатору.

М еђутим  до 22 јуна, до објаве рата Немачке Совје- 
тији, ова организација пуковника /Лихаилови^а претстав- 
љала је  једну платонску опасност за наш мир. Ничим ни- 
је испољила своје  непријатељ ство према немачкој вој- 
сци, ничим није вређала сигурност саобра^аја. Њени «-ла- 
нови су слободно силазили с Равне Горе у низину, г<уто- 
вали ж елезницом , долазили у градове па и у сам  Е>ео- 
град, налазили се са својом родбином, врло /лноги од  
њих примали своје принадлежности, многи обилазили 
имућније грађане и од њих купили прилоге за јуначке 
непокорене војнике, причали о свом романтичном жи- 
воту, изазивали лакоумно дивљ ење, увлачили нове чла- 
нове у те  мреж е. О д  22 јуна та организација отпочиње 
да игра своју судбински негативну улогу. Тада им прила- 
зе  комунисти.

До 22 јуна ови —  комунисти —  су били људи који 
су с једне стране покушали да ухвате везе (јер им је пр- 
љава савест налагала да се на сваки начин обезбеде од  
могу1=>их изненђења), а с друге  стране то су били изван- 
редно вешти ствараоци јавног мњ ењ а, они који су ша- 
патом од уха до уха проносили разне вести.

О д  22 јуна уплашивши се за своју слободу и свој 
живот,' они су одбегли у ш уме и одмах покушали да у- 
хвате везу са разним четничким, тамо Bets налазе^им се, 
организацијама. Спој је био лак и могу^, јер у главама 
многих наших људи, благодаре^и погреш кама режима 
Ц ветковићевог, који је признао С о вјете , дозволио стра- 
ховиту пропаганду његових агената, у  лаковерног на- 
рода створило се уверењ е да је Совјети ја Русија, да она 
води руску и словенску политику, да је  она заштитник
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малих а нарочито словенских народа, да је то социјални 
и економски рај правде и благостањ а, и војнички непо- 
бедива сила. Противно тврђењ е, доказивањ е истине о 
духу, природи, циљу, м етодам а и стањ у Совјета било је  
забрањено. Изванредна књига инж. Васиљеви^а »Исти- 
на о С С С Р «  готова 1940 године била је забрањ ена и ни- 
је се смела растурати све док није пропала Југославија, 
док су књиге совјетског агента Махина, као и ком унисте  
Драгови^а биле једина храна нашег народа.

Тако се и могло десити да Милан Гавриловић, иако  
сам паметна глава, оде у Совјети ју пун уверењ а да fee 
тамо наићи на словенску мајку, пресилну и пребогату, а 
кад је дош ао тамо он сагледа истину и пише о том е из- 
вештаје који су пуни истинитих чињеница о правом ста-  
њу ствари. Али те истине нису трезниле ни нашу спољ- 
ну политику па ни сам ог Гаврилови^а (јер није био сло-  
бодан да дође до потпуне истине и у својим закљ учци- 
ма), —  а још мање су м огле отрезнити нашу интелиген- 
цију, која је својим поступцима показала да то име за- 
служ ује само изузетно.

Ме-ђу оне који су делили то мишљење спада и пу- 
ковник Михаилови^ са својим. присталицама. Како би по- 
сле тога оним добеглим комунистима могли сагледати  
праео лице, —  како према њима имати одређени став?

Па ипак није дошло до спајања. И то због комуни- 
ста. Ови су покушали покренути четнике на акцију про- 
тив Немаца. Ови то нису хтели. А  комунисти став дана- 
шњих романтичара нису разум ели. Ко хо-Це да седи скр- 
штених руку да не напада окупатора, тај то мож е и у 
градовима. А ко ве^ седи у шуми, тај мора у акцију ре- 
волуције. Тако је дошло до разилаж ењ а, али не и до не- 
пријатељ ства. Комунисти су предложили да се не напа-

S
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дају, да се  не пролива братска крв. Комунисти су пре- 
дложили, а одметник Михаилови^ примио.

О в д е да отворимо малу заграду. Био је  у  шуми још  
један сличан одметник, генерал Љ уба Н оваковик Њ е- 
гова памет је  била радикалнија. Он је  чак примио и са- 
радњ у са комунистима, називао је  своје сараднике ум е-  
реним комунистима' и то му је  било довољно. Али не- 
подесан за вођу, он је  бр зо  изгубио сваку вредност, па 
се склонио с Букуљ е и иш чезао негде ка југу.

Пуковник Михаиловић је  радио друкчије. О н није 
хтео отворене ком унисте примити у  своје редове, и та« 
ко еу они образовали засеб не одреде, али је  примио те-  
зу  њихову да се не туче против комуниста. И зато  смо  
приеуствовали одиста чуду: да се  одреди пуковника Ми- 
хаилови^а и одреди комуниста не туку међу собом , иако  
они не врше еаботаж е, а ови'други то врше у  велико. {

Друга слабост пуковника Михаилови^а била је у то- 
ме што он није видео, ни схватио, да н»егов смешни стаа 
неутралности, у ствари је био баш оно што треба кому- 
нистима, и то са два разлога:

Први разлог је  у  чињеници да комунисти покре^у  
револуцију. Њ ен точак је  сувише теж ак да би комунисти  
могли да га покрену, ако би се  други одупрли, јер  је  ко- 
муниста сасвим мало, а других огром ан број. З ато  је  по- 
требно и довољ но да последњи сед е  неутрални, да не- 
см етају  ничим комунистима. Кад се точак револуцијв  
пак покрене, кад добије довољ ну зам ајну снагу, онда 
fce и сви остали, који сед е  скрштених руку сад, имати 
или да играју како им се свира, или ако покуш ају точак  
револуције заусгавити, онда ise их револуција смрвити.

Д руги разл ог је  у  чињеници, да се  код народних ма* 
са комунисти нису могли ни смели показати у почетку у  
ПЈзавој светлости и с правим сврјим лицем. Они с у  зато
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себе назвали »партизанима« и објаснили народу да су  
то »све српске партије уједињ ене«. Њима је  било потреб- 
но да се у својој акцији м огу да огрну националним пла- 
ц ј т о м . Без тога им не би било успеха. Није било потреб- 
но да их пуковник Михаилови^ огрће тим плаштом. Би- 
ло је довољно да им тај огртач не скине. И он је  на то  
пристао.

Комунистима је то било довољно. Н егде с тробој-  
ком и Краљ евом сликом, негде с петокраком  звездом , 
сни су успевали да се народним масама представе као 
ослободиоци, јер су грдили оне које је грдио и пуков- 
ник М ихаиловиК И људи пуковника Михаилови^а и ко- 
мунисти су били за народ »шумски људи«, и народ нијв 
видео неку страш ну разлику међу њима. Разлика је  би- 
ла између генерала Неди^а и пуковника Михаиловића, 
.— али није било за народ у почетку разлике изм еђу пар- 
тизана комунистичких и »Дражиних људи«.

Покушавао сам од почетка јула па све до почетка 
септембра, и писмено, и усмено, да пуковнику Михаи- 
лови^у и његовим људима укаж ем на грех који чине про- 
тив свога народа, према Србији, чинећи ово што чине. 
Они су с презривим осмехом на уснама слушали све те  
опомене и молбе, и уколико су ове биле топлије и упор- 
није, ocefcao сам, да њихова слепоћа постаје гуш^а и 
тврђа. То је за њих био знак да су у праву, да су на до- 
бром путу.

—  »Ш та вам ми сметам о тиме што седим о у плани- 
ни?« питао ме је  иронично један поручник —  емисар пу- 
ковников, који је свратио случајно и до мене.

—  »Мени не см етате ништа. Али см етате српском  
народу те не мож е да види разлику мзмеђу вас и кому- 
ниста. Ви сте ти који тиме дозвољ авате да се  комунисти
могу огрнути националним плаштем. Да вас нема, да су

3*
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сви националисти у селима и градовима, онда би народ  
знао да су само комунисти у ш умам а, и онда би друк- 
чије њ егово држ ањ е било. О вако народ не зна. А  ви сте  
ти који ra у заблуди држ ите.«

—  »Али ми нећемо да сарађујем о са комунисти- 
ма«, рекао је  поручник.

—  »То је  сад. А  seh  сутра мора бити друкчије. Д а-  
нас ви седите на Равној Гори, а на два километра од вас 
комунисти пале општину у Кадиној Луци. Општинска архи- 
ва из Кадине Луке није својина ни потреба окупатора, 
ве^ потреба и својина српског народа. Ви пак мирно гле- 
дате то. З а  мене је то зло значајна ствар кроз коју ви- 
дим ваше буду^е односе.

Заш то  пале архиву комунисти? Д а нашкоде Немци- 
ма? Сигурно не. Они то чине да би развили револуцију, 
јер  нема револуције бољ ш евичке док се не уништи дво-  
струки ред  шипки на кавезу у ком е је  људска животиња 
затворена, два реда шипки: страх од Бога и страх од  
власти. Палећи несм етано архиве они у ствари експери-  
ментално показују народу да власти нема, те да је  страх  
од ње илузоран, —  а онај први страх, од Бога, то је ве^ 
подмукла пропаганда поиздаљ е, годинама радеНи не- 
Сметано, довољно ослабила и тако њихов рад на осло- 
бођењ у љ удске животиње из кавеза ради њеног сло- 
бодног изласка и разорног деловањ а, Befc унапред  
помогла.

Кад комунисти благодаре^и вама и вашем ставу бу- 
ду довољ но ре»волуционирали м асе, кад буду довољну  
брзину дали точку револуције, ви, са својим друговима, 
има^ете да бирате: хоћете ли с њима или против њих. 
Управо нећете мо^и да бирате. Бићете далеко слабији, 
јер вам ваш став нерада не може снаге дати. И ви Ђете 
против своје вол»е бити увучени у револуцију од стра- 
не комуниста.
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—• »Не! то не^е бити!« рекао је поручник.
—- »То fce вам bg 'K сутрашњица показати«.
Сутрашњица је и показала. Заједничка акција ком у-  

ниста и »Дражиних људи« почела је  код Крупњ а, Л о- 
знице и Богати^а да пређе одатле на целу зем љ у.

Акцију код Крупња повео је  пуковник Мисита, про- 
ткв воље и без н зређгњ а Драж иног. То пуковник при- 
знајз у истом писму у ком е због тога наређује опш ту  
ддобилизацију свих војних обвезника. Показало се , да- 
кле, да пуковника Михаилови^а људи, из таш тине пу- 
сте заостали по шумама, сад нису више неутрални, Befe 
заједно с комунистима дижу устанак у Јадру, Поцерини 
и Мачви —  против своје всљ е, просто зато што је  точак 
револуције довољну зам ајну бјззину добио, точак рево- 
луције који су националисте лудо дозволиле својим »не- 
утралним« ставом да комунисти покрену.

У иду^ем чланку виде^емо како је пуковник Михаи- 
лови ћ  био и остао до краја играчка у ту^им рукама све  
због његове таш те жељ е да на јевтин начин игра улогу  
ослободилачког во1)з.

II
Tpetia слабост овог »јушека каших дана« била Ја у 

.оме што је сматрао да потписивањем споразума с ко- 
мунистима он може еачувати неокрњен став официра 
Краљевине ЈугославмЈе.

Ово је, разум е се, наивиост првог реда. Кад су у Ру~ 
ској револуцији поједини национални људи мислили да 
могу бити неутрални у сукобима између белих и црве- 
них или чак и споразум е да право, они су за ту наивност 
имали и неко оправдањ е: пре њих није било никог ко би 
их својим искуством поучио да је такав став само на соп- 
ствену штету. Али после искуства Руске револуције слич- 
на наивност нема оправдањ а —  осим у невероватном

и
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слепилу или уображ ености онога ко је има. Онај ко је 
и данас способан за такву нем огу^ност показује се не- 
способним да ма шта политички или војнички паметно  
уради, а најмањ е способним да кога друго г још и води
—  осим као слепац слепца у пропаст.

Ова невероватна наивност је прво утврђена код по- 
менутог генерала Љ убе Новакови^а. Он је споразум ом  
од 4. септем бра први потписао »пакт о узајам ном  нена- 
падању« изм еђу својих јединица и комуниста. Ту је остав- 
љена слобода рада комуниста и националиста —  забра-  
њено врбовањ е и одвлачењ е путем врбовања чланова 
туђих одреда, —  дозвољ ено да свака страна мож е исти- 
цати своје ам блем е, а да .и х  друга страна не^е вређати,
—  уговорено м еђусобно помагањ е у борби против оку- 
патора, са циљем »ослобођењ а зем љ е«. Кад пак земљ а  
буде ослобођена, онда tse »слободном вољом грађана 
народ одредити ф орм у« владавине.

Овај југословенски краљевски официр не види ко- 
лико је морално пао кад дозвољ ава да се питање обли- 
ка владавине ставља у зависност ма и од тако зваке  
»слободне воље грађана«. Да и не говоримо шта значи 
ова слободна воља у бољшевичком систем у, где је сам  
оснивач Лењин показао растурањ ем  првог слободно иза<- 
браног парламента руског, у коме су бољшевици били 
у мањини, колико мало осе-Кања има за тај »буржоаски  
политички изум«.

Пуковник Д. Михаилови^ је  следовао примеру овог 
генерала. Он је сличан споразум  закљ учио крајем сеп- 
тем бра, а поновио га је крајем октобра. И док су ова 
два висока официра југословенска закључивањем ових 
споразума с бољшевицима показали одиста невероват- 
ну »широкогрудост«, дотле међу собом не само да 
споразум нису имали, eek су се међусобно оптуживали,

%
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па и на смрт осуђивали. Колико да покажу своју на-
челност.

Не знамо шта је мислио пуковник М ихаиловиК Мо- 
жда је хтео сатану да веже уговором . У  време кад уго-  
всри и м еђу честитијим људима губ е  своју вредност, 
сатана са својим духовним породом нема разлога да се  
стиди, ве^ напротив м ож е гордо да укаж е да је  изигра- 
ван>е уговора управо његова традиција. Или је  пак хтео  
сатану да надмудри. Али је и ту рђав пут изабрао. Јер  
»ко с ђаволом тикве сади, о главу му се лупају.«

Да видимо уосталом  шта је  добио српски народ, а 
цјта пуковник Михаилови^ из тог споразум а.

У »ослобођеној Србији« национални људи су били, 
по овом споразум у, слободни. Разум е се, то не важи 
за »издајнике«. Њих тај споразум  није штитио. А ко ke  
бити убрајан у »издајнике«, то се унапред споразум ом  
не мож е предвидети. О туда чујемо да је  у самом Уж ицу  
стрељ ано до 20 октобра око 400 људи. Управо зна се  
да су цигани ископали толико рака,~а колико је  бачено  
тамо леш ева, то се сад не мож е знати.

Али, рецимо да су сви нациоиални људи добро  
прошли. Зам ислимо да су они што су стрељ ани све сами 
»издајници«, које је  оштро чуло комунистичког »родо- 
љубља« пронашло, Није важно што се националисти сло- 
бодно кре+ну, ако се крећу, (за то није требало ди- 
зати устанке, пошто је до 22 јуна та слобода била пот- 
пунија и општија него ма која друга коју ови »ослобо- 
диоци« доносе). Важно је да су комунисти добили право  
да м огу да се  слободко оруж ају, да се  слободно кре^у, 
да слободно окре^у точак револуције. То је главно. И 
то им споразум  даје. А ш?о неко врем е м огу и нацио- 
листи да се крећу слободно то није важно. Кад то време  
прође, преста^е и та слобода, па 'he »у име радника и 
сељ ака« комунисти узети све слободе и дати их људима



таман толико колико м огу да удану и издану ваздуха, 
да попију воде, да поједу колико да одрж е снагу и да 
читају оно што им комунисти буду писали.

Д отле, док то не дође, м огу слободно бити исти- 
цане и српске заставе, поред црвених. Ко како xofce. У  
Богати^у, кад се  уш ло, пола црвених а пола тробојних  
застава је  било. Исто тако, као што су се  носиле слике  
Краљ еве носиле су се  и слике Стаљ инове, и клицало се  
и Краљу и Стаљ ину. А  да би то било маси разум љ иво, 
објаш њ ено је  да је  млади Краљ испросио Стаљ инову  
кФ»ер за жену!

Пуковник М ихаиловић је  и то могао см атрати за  
успех. Успех је  свакако био на другој страни. Комунисти  
су  добили м огућност да под заш титом уговора с пу- 
ковником М ихаиловићем м о гу  несметано агитовати за  
себе, све више уништавају^и власт, све више шире^и 
анархију, све више захуктавајући зам ајну снагу револу-  
ције, све више изазивају+ни ниске инстинкте љ удске и 
вуку+ни их себи.

Уж ице је од 21 септем бра у рукама комуниста, и 
изгледа, да треба венац мучеништва м еђу свима градо- 
вима српским да понесе. О но  је  постало седиш те Срп. 
Сов. Социјалистичке Републике. Претседник је  др. Д у- 
шан Недељкови^, проф . Универзитета из Скопљ а (онај 
који је  у  једној брош ури о демократији доказивао да 
право већине долази од веће количине м озгова која ce  
налази на њеној страни, —  на шта му је  одговорио инж. 
Васиљеви1=> да би по том е два служитеља Универзитета  
више вредели у погледу умном од једног проф есора  
Универзитета) али главни су фактори четири јеврејина, 
без чијег се  одобрењ а ништа не ради и који се  из сво- 
јих соба у  Хотел Паласу м ного не показују, али им се  од  
стране претседника по двадесет пута дневно шаљу; пред- 
мети на разгледањ е и сагласност.
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Тамо је  скинуо комунизам м аску са свога лица. А 
како би м огао да је  и држи, кад је  Уж ице постало ме- 
ђународно см етлиш те где је  ком унизам сваке нације 
избацио из себ е све што је могао. Каквих ти св е  кому- 
ниста ту нема! Нема ваљда европске нације која ту 
нема свог претставника. С  њима је пуковник Михаило- 
ви^, по сугестијам а свог политичког и правног саветни- 
ка, Д рагиш е Васића, потпретседника Српско г културног  
клуба из Београда, закључивао споразум е!

Тамо се организује српски комсомол (ком. сов. 
омладина). Да би се  при^укла деца испод родитељ ске  
власти организује се у Ужицу народни дом , где мушка 
и женска омладина заједно станује. Ту им се говори о 
слободној љубави и ова се слободно испољава. Ту се  
говори деци против родитеља, —  каже им се да роди- 
тељи нису доводећи их на свет мислили на њих, децу, 
eefe само на себ е и своје задовољ ство; говори им се  да 
никакву послуш ност не дугују  они родитељ има, јер  су 
раздвојени као прошлост и будућност, као см рт и 
живот.

Тако се већ приме^ују дечаци и девојчице пред ко- 
јима старији људи не см еју ни двојица стати на улици 
да говоре из страха да не буду достављ ени као »пето- 
колонаши« и »издајице«.

Забрањ ене су јавне верске м аниф естације: помени, 
пратње, славе. Још мало па би дош ло до опш те антире- 
лигиозне пропаганде.

Све то није видео пуковник М ихаиловиК С в е  је  то  
видио и осетио народ Чачка, Пож еге, Ивањице, Ариљ а, 
Ужица, Чајетине, Kocjepntsa.

И сад долази она последња слабост пуковника Ми- 
хаилови^а: четврта по реду:

Он је веровао да прено своје офмцирске органи- 
зације може зодити српски народ т  к<шогу Лондона,
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чак и у спрегу са сатанским комунизмом. А није видео 
да fce то моћи само неко време, а да fce после тога ње- 
гови одреди сами предузети што за добро нађу да рас- 
кину ту неприродну везу.

Официри југословенске војске —  сјајан љ удски ма- 
теријал иначе — показали су у току ове несре^.не 1941 
г. м ного негативних особина. Њих tse историја оптужити 
за пропаст Југославије. Они су —  или бар неки од њих
—  извели несретни пуч од 27-III, —  потпуно несвесни  
Hecpetse у коју» за рачун туђина, гурају своју држ аву и 
свој народ.

Српски официри, —  они који су пошли са пуковни- 
ком М ихаилови^ем, —  показали су се  исто тако слепи 
према несрећи у коју гурају српски народ. Они су оста- 
ли неосетљиви на позиве које им је  упу^ивао генерал  
Н ед и К  Многи од њих су га звали издајником. Многи од  
њих су роварили на све стране, (међу њима је  био и не- 
сретни генерал Путникови^, кога су баш за врем е ?ра- 
јања споразум а пуковника Михаиловића с комунистима, 
комунисти убили) и утицали на оф ицире и подофицире  
да не врше своју дуж ност. Нека, и глупа и слепа рев- 
ност, гонила је  ове официре да не чују разл оге  разум а. 
Нека бар сад знају да комунизам не би СрбиЈи нанео 
ни стоти део штете да они нису били у организациЈи пу- 
ковника Михаиловића, — да оваЈ није седео, под ути- 
цаЈем кобког Лондона и злочиначке црвене Москве на 
Равној Гори и тиме покривао плаштем акциЈу комуниста,
— да с њима заЈедно ниЈе вршио мобилизациЈу ради 
устанка против окупатора, — да ниЈе све то облачио у 
правне формуле закључујући споразум са комунистима,
— да с комунистима заЈедно није нападао окупаторску 
војску! Сав тај огромни вишак штете у крви, имовини и 
политичким односима нашег народа нека прими на себе
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^ихова организација с њиховим пуковником Дражом на 
челу!

На срам оту нашу то се није могло објаснити многим  
генералима и пуковницима, мајорима и капетанима Ср-  
бима. Али народ је ипак сам видео то што нису могли 
видети они који су ra требали водити. И реагирао је  на 
свој начин.

Пожешки крај са Ариљ ем и Иеањицом показао је  
најве^у отпорност према комунистима. У  Пожези су ко- 
длунисти били само шест дана у септем бру, а одмах су  
били прогнати од стране националних четника и добро-  
воА>аца. Ови нису имали куд, после тога него да се при- 
друже пуковн. Михаиловићу, да би очували Пож егу и 
цео крај М оравице слободним од комуниста. И тако  
по споразум у, у Чачку остану и комунисти и Михаилови- 
^евци, у Пожези само Михаиловићевци, у Ариљ у и Ива- 
НјИЦи једно време обоје, док четници не преотм у маха 
и не остану сами тамо, —  у Ужицу пак сами комунисти.

Тај крај —  пожешки —  није м огао мирно подно- 
сити ту сарадњ у. Воз између Чачка и Ужица пролази  
кроз Пож егу. Пожежани су прегледали возове. Скидали  
су муницију и оруж је намењено комунистима. Они су  
отпочели у октобру да раде активно на своме плану да 
пресеку фактички везе пук. Михаиловића са комуни- 
стима. Зато  су спремили напад на Уж ице у договору са 
златиборцима и црногорским срезом , све без знања и 
против воље пуковнмкзве. Напад је требало да почне
2 новембра. Напад је и почео. О ко 2000 пожежаиа кре- 
нуло је тог дана на Ужице и допрло у три колоне до  
Трешњевице. Али златибораца и црногораца није било. 
Изгледа да су их комунисти зауставили и разоруж али. 
Тада се ксмунисти с великим снагама појаве и одагнају  
Пожежане ка Пожези. коју заузим ају 3 новембра, после  
огорчене борбе, у којој су Пожежани били п^исиљени
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на повлачење зб о г нестанка муниције. При прелазу  
Скрапеж а пало је  неколико стотина комуниста, али ни- 
|едан ужички сељак: од С рба интелектуалци, иначе ци- 
гани, јевреји, М аџари, Бугари, Арнаути, Хрвати.

—  »Не ум е да ми каже српски: »Баци пушку«, него  
ми довикује неш то на неком неразумљ ивом језику«, 
причао ми је  један пожешки сељ ак.

З а  ова два дана, пуковник Михаиловић Је чинио 
огромне напоре да обустави борбу. Слао је делегате у 
Ужице и Чачак, — слао налоге Пожежанима да обуставе 
борбу. Али није ништа помогло. Борба се  није обустав-  
љала. Сам српски сељак је видео даље и боље од ге- 
нералштабног пуковника МихаиловиЂа и његових поли- 
тичких саветника.

Разговарајући с истим сељ аком , упитах ra:
—  »Д обро! Доћи fce српски одреди сигурно, кад  

нареди Генерал, да ослободе и твој K(baj и разби^е ко- 
мунистичке банде, као што су их свуда разбили. Али  
o crak e  ту И тамо усам љ ене двојке и тројке. Реци ми: 
да их после не приме сељаци и не очувају преко зим е.«

—  »О, господине! С ам о нека се разбију ове главне  
њихове снаге, —  а за те  усам љ ене се не бој. Никог на 
свету није ом рзнуо тако сељ ак наш као комунисте. С е -  
м е fce им затрти. И да знаш, не наше одреде Beb be и 
Н емце дочекати ц зећ ем, као ослободиоце«.

—  »Па од куд таква мржњ а код вас на комунизам? 
упитах га.

—  »Упознао народ комунисте. Ништа не треба ви- 
ше да му се прича. С ад  он м ож е да прича о ком унизму. 
О сетио  га је. Видео је народ ла cv ко м унист^ и прпти а  
Бога_ и против Краља. Како би онда могли бити за на- 
род, кад народ не м ож е без Бога и без Краља.«

И комунисти су се  приближили Равној Гори. Пуков- 
ник Михаиловић је покушао да задржи код себе трупе,
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али ове више не+не да чују за његов стаз. Пожешки од~ 
ред је дош ао генералу Недићу и ступио одмах у борбу  
с комунистима на Руднику.

А пуковник Михаиловић месец дана пре тога остав- 
л>ен од стране колубараца, сад бива остављ ен од ових 
других. Усам љ ен, он поручује да се позлачи с терена, 
баш оног дана кад ra Лондон производи за генерала, 
кзлико да покаже да увек мора да задоцни.

*
Иако је пуковник Михаилови^ теш ко скривио срп- 

ском народу због десетина хиљада мртвих, зб о г многих 
милијарди имовинскве штете, због анархије и пустоши  
којој су његови понајбољи делови били изложени пуна 
четири м есеца, не бих његовој личности посвегио ово- 
лико времена, —  да није било потребно у њ еговом  слу- 
чају испитати како од слепила не чуза ни генералски, ни 
пуковнички чин, ни генералштабна струка, ни патенти- 
рани пслитички саветници, ни добра и јака организација. 
Јер ето пукозник Михаилови^ је све то имао, па је  олет 
био слеп од чудног слепила, —  које му није дало да 
еиди ни прст пред оком.

Слеп он се на челу своје организације наметнуо да 
води знатни део западне Србије.

Резултат је поразан: Хиљаде порушених Kyisa, десе-  
тине хиљада упропашћених домаћинстава, милијарде  
штете —  и огром на, нова непроцењива и ненадокна<* 
дива политичка штета с^пског народа.



Свом снагом напред до крајње 
и потпуне победе

Наш уредник поставио је за Божићни број »На- 
ше Борбе« г. Љ оти^у следеће питање:
—  У  првом броју »Наше Борбе« рекли сте да је  
прва наша дуж ност да се  сузби ју и разбију ком у- 
нисти у Србији. После разбијањ а комунистичких 
банди шта треба да ради наше друш тво да би било  
бољ е српском народу?

Комунисткчке банде су биле и јесу само спољна 
манифестације с једне стране НАШЕ ДУХОВНЕ ПОМЕ- 
ТЕНОСТИ, А С ДРУГЕ СТРАНЕ НАШЕ РАЗБУКТАЛЕ СЕ- 
БИЧНОСТИ.

Да ми знамо свој духовни пут, да га нисмо изгубм- 
ли, (као ждралови по каткад у касно јесењој магли што 
свој изгубе) не би нам се могло десити да комунизам 
нађе у нашем народу толики број свесних и несвесних 
помагача.

Да држимо своју себичност на узди, у руци, ДА 
СМО ПРВО ТЕРОРИСТИ ПРЕМА САМИМА СЕБИ, ми би- 
смо били правичнији према другима, а самим тим би 
стварно било мање повода за комунистички бес руши- 
лгчки. Али у нас ври себичност и ми је не спутавамо 
већ јој слободно дајемо маха.

Ви ме питате: које задатке после разбијања кому- 
нистичких банди има наше друштво!

Одговор је јасан: савладана је ерупција комунистич- 
ка, али вулкан је жив. А том вулкану главну снагу
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дају та наша духовиа пометеност и та наша разбуктала 
себичност.

Савладати ерупцију је нешто, али ни)е све. Док 
вулкан живи и ради, опасност од нових ерупција је не- 
престано ту.

Наш народ МОРА ДА САЗНА ОДАКЛЕ МУ ОПА- 
СНОСТ ПРЕТИ.

Он мора да сазка да нема веће опасности за њега 
сгмог од њега самог, а то ke рећи: од те духовне по- 
метености и од те разбуктале себичности.

Нико му живи под небом Befce несре£е не може 
учинити, НЕГО ШТО МОГУ ТЕ ЊЕГОВЕ ВЕЛИКЕ И СМР- 
ТОНОСНЕ БОЉКЕ.

Њему су сталко говорили о његовим спољним не- 
пријатељима. И он их је мрзео. А нису му казали да он 
нема већег непријатеља него што је сам себи кад изгу- 
би свој духовни пут и кад пусти да се разигра несме- 
тано себичност.

Сад треба, обратно, да уђе у сама себе И ТУ УПО- 
ЗНА СВОГ НАЈВЕЋЕГ И ОДИСТА УБИСТВЕНОГ НЕПРИ- 
ЈАТЕЉА, кога }е досада мазио и хранио.

Јесенас нам је била дужност да се боримо против 
комунизма, те духовне пометеиости и отеловљене се- 
бичности. И добро смо радили, јер је комунизам сачи- 
њавао непосредну опасност.

Данас се морамо обратити корену одакле је кому- 
низам избио И ЗЛО ИЗ КОРЕНА ЧУПАТИ.

Отуда наш народ мора, (као што је омрзнуо кому- 
низам, пошто је сазнао за зло које доноси) да упозна ко- 
рен његов, да га омрзне свом душом својом, и да га 
чупа из себе, као коров што се чупа из оплемењеног 
усева.



Борба против разбукталог комунизма била је те- 
шка. Али екоро је завршена.

БОРБА ПРОТИВ НОРЕНА МУ ДУХОВНОГ ЈЕ ТЕЖА 
И ТЕК ИМА ДА ПОЧНЕ.

Али не можемо стати на по пута. Befc и по томе 
што из корена остављеног лако избијају изданци, често 
упорнији и многобројнији од стабла прво посеченог.

Морамо, дакле, свом снагом напред до крајње и 
потпуне победе.



Лондон н Београд
И данас је  Лондон престоница једне слободне, и 

аК0 тешко тетурајућ е се светске империје, —  али престо- 
ница у којој се и даље не гледа сопственим очима и не 
мисли сопственом главом, eefc се  гледа туђим очима и 
мисли туђом  главом.

А  Београд је  престоница једне до јуче слободне а 
данас разбијене и покорене држ аве, у којој се почиње 
гледати својим очима и мислити својом главом.

О вде их, дакле, баш само по том е упоређујем о, јер  
нам и не пада на ум да их упоређујем о по броју станов- 
ништва, њиховом богатству и другом  светском  значају.

*

Не гледа Лондон ни данас још својим очима ц не 
Мисли својом главом. Гледа очима међународног је- 
врејства и мисли његовом главом.

Зато  се  његова империја љуља из темељ а.
Зато  се  хтела светска империјалистичка политика, а 

нису се хтела сретства за такву политику. Зато  је  импе- 
рија силно раслабљ ена.

Зато  с е  водила политика ратоборна кад је било }а- 
сно да је  империја раслабљ ена, и то је  довело овом  
рату. ,

Зато  се  избегавао мир, кад се ве^ ушло у рат, иако 
се видела јасно своја слабост и снага противника.

4
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З ато  се очекивала помо^ од уласка у пожар оста« 
лог света —  што је и нас у огањ бацило.

З ато  се стално чекала помо^ од уласка у рат Сов- 
јета —  иако је јасно шта би пораз Немачке у том слу- 
чају значио за Европу и човечанство.

З ато  се сад стално гурају покорене од немачке зе- 
м љ е и народи да се дижу на оруж је, ма да се зна у ка* 
кву то пустош те зем љ е и Европу увлачи.

З ато  се  водила глупа политика празног блеф а пре- 
ма Јапану, а сад Јапан угрож ава основе мо^и и богат- 
ства не само Енглеске, него и њених савезника.

З ато  је све тако, јер  Лондон данас не гледа својим  
енглеским очима, и не мисли својом енглеском  глааом,
—  већ гледа очима м еђународног јеврејства.

Београд је 25 марта прогледао својим очима и ми« 
слио својом главом. Одавна му се то није било десило. 
Али тог дана се десило. Он је  угледао пред собом  про- 
валију и да се не би стропош тао, ухзатио се  за гране  
једног дрвета које је  на ивици провалије било израсло. 
То је  дрво било пакт.

Кривица тог режима је била што је прогледао тек  
25 марта и што је раније не само и сам гледао туђим  
очима и мислио туђом  главом, већ није дао ни своме  
народу да гледа и мисли друкчије. Зато  су његови ро- 
ђени слепи васпитаници пререзали оно дрво и режим  
се заједно с дрветом  сурвао у провалију повлачећи за 
собом  целу нашу зем љ у и све нас.

Д вадесет седм ог марта ујутру пучисти су  објавили 
Краљ еву прокламацију и указ о новој влади^ —  па је  
чак објављ ено да Краљ лично чита свој проглас народу;
—  а истина је била сасвим друкчија: не само да Краљ  
лично то није читао, не само да Он тај указ и ту прокла- 
мацију није био потписао, не само да они тада још нису 
били ни допрли до Краљ а, —  eefc |е  гене^ал Симовић
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успео после писма Кнеза Павла Краљу, код Краља да 
уђе тек пред вече. —  Па ипак је на тој одвратној лажи, 
да је млади Краљ ступио на престо, 27 марта ујутру, за- 
снована наша народна и држвна несре^а.

Београд је после неславне капитулације 18 априла, 
остављен сам себи, покушао да гледа својим, српским  
очима и мисли својом, српском главом.

Ко год је пре наше народне несре^е покушао то, ко 
је покушао да не гледа онако како гледају не Енглези  
Be+i јевреји из Лондона, не Ф раицузи ве^ јевреји из 
Париза, не Руси ве-h јевреји из М оскве, и не Американци  
Beti јевреји из Вашингтона, —  ко је  покушао да гледа  
само својим српским очима и мисли својом српском  
главом, тај је  био оглашен за издајника

Огласили би га одмах за издајника јевреји и њихов 
духовни пород: поклоници и припадници дем ократије, 
капитализма, м асонерије и комунизма. Огласили би га 
да му глас угуш е, да спрече народне м асе да истину са- 
знају, —  да их од истине одврате. Сам о они нису били 
издајници. Они који су свесно или несвесно гурали своју 
земљ у и свој народ у пропаст.

Ко је  говорио свом народу, да и!=>и у рат, значи ићи 
у пропаст, —  тај је  био издајник чак и онда када је тај 
рат дош ао па се обистинило да он носи и пропаст и 
срам.

А  они који су гурали зем љ у у тај рат, пропаст и 
срамоту, они су били родољ уби, —  чак и онда кад се  
и пропаст и срамота доживела!!

После пропасти мало збуњ ени, истина, они су прво 
ућутали, али су већ 22 јуна отпочели поново своју стару  
игру: опет гурају народ у нову несре^у. И у многом  
успевају.

Генерал Недић међутим успева са својим јуначким



борцима да jix  победи и да бољшевичку опасност од Ср-  
бије одагна.

Али јеврејски накот не малаксава. А  и како би кад 
је  ту Лондон?

Припрема Лондон опет нова искуш ењ а српском на- 
роду. Не да Лондон српском народу да гледа својим, 
српским очима и мисли својом, српском  главом.

Јер ако српски народ буде гледао својим очима, —■ 
онда га заиста нико, па ни Лондон не мож е водити, Bets 
■ђе угледати пут свој, пут истинске слободе и величине. 
А  то јеврејски Лондон не да ни једном  народу овога 
света, па ни самом енглеском мароду.

Београд, напротив, баш то xofce и ништа друго  
до то.

Зато  се Лондон гњеви на Београд, —  зато је сад 
Београд издајник српскога народа, —  а ослободилац и 
усрећитељ  треба опет да је ЛондонП

Онај Лондон што нас је учио 25 и 26 марта да вр- 
шимо пуч, да би бацили своју зем љ у у рат, срам и 
пропаст. •

Онај Лондон што нас је учио после 22 Јуна да су 
наши ослободиоцм и у~гсг«итсл-и »партизани«.

O n af Лондон што сам не гледа својим сопстве»*им 
очима и не мисли својом рођеном главом.

Нека се семо љути! Али нека зна да fce теш ко ус- 
пети да ономе који прогледа својим очима слепац по- 
стане вођа.



Нашим заробљеницима
15.-II.-1942 г•

О ве речи долазе од ратног заробљ еника на отсу- 
ству, а упућене су заробљ еницима у лагерима.

Случај је  најчеш^е одлучио ко tse оти^и у лагер, а 
ко остати на отсуству.

А  колика је  разлика: једни су заробљ еници стварно, 
а други сам о ф ормално, —  једни то ocetsajy од јутра до  
мрака, а други врло често сасвим заборављ ају.

Не ваља што ови други заборављ ају, јер неће ника- 
кве поуке изву^и из свог полож аја, —  а ако не извуку, 
неће ни за себ е ни за свој род најскупљим духовним  
плодом занети, Bets tse остати сами штури а роду свом е  
некорисни.

Не ваља с друге  стране, ако они први, у лагерим а, 
само телесне недостатке заробљ ениш тва oceisajy а опет 
духовни му смисао не виде. Они ise се  вратити из за- 
робљеништва не само лакши него што су отишли, ве+s 
tse им и сама унутраш њ а садржина осиромашити.

Сигурно је, напротив, да tse они који духовни сми- 
сао свог заробљ еништва схвате, лакш е поднети и сам е  
телесне невољ е ропства.

М олимо да ове речи не о зло једе  ни гладне, ни же- 
дне, —  јер сам слуш ао да је  велика невоља сама глад  
кад се нема шта јести, а знам  љ уде који телесно здра- 
ви не једу, јер  их нека љ ута брига или ж алост мори, иако 
би имали шта јести. Први би дали не знам шта да имају 
шта појести. Д руги би дали и више да немају бриге или 
ж алости која им |е потпуно сваку ж ељ у за јелом  убила.
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Који је пут духовних плодова којим ратни заробљ е- ,
ници треба да пођу?

То је  прво размиш љ ањ е о прошлости која нас је до- 
вела да задобијем о својство ратног заробљ еника.

Да се  упитамо прво као на опелу: »О  что сије с на- 
ма бист тајинство«? Како предахомсја тленију? Како со- 
прјагохом сја...? (О  каква се то тајна с нама зби«, »Како се 
предадосм о тлењу? Како се потчинисмо....?«). Да то пи- 
тањ е поставимо онако истински, дубоко, трагично, —  не 
уснама сам о или само памећу ве^ свим бићем својим.

Ко то питање, и овако, не постави тај ако и з&цвета 
процвета+не без зам етка, не^е плода донети. Про^и fce 
кроз своје садаш њ е станве, као »пас кроз воду«, и ти- 
ме fce најбољ е показати да и није био, и није достојан  
слободе.

Јер површност, непонирање у дубину, живљење епи- 
дерм ом , клиж ење преко ствари, води ропству и униште- 
њу једног народа. >»

Овакви народи губе свој духовни лик. Губе свој ду- 
ховни пут. Л утају као ждралови у магли. Лако падају у 
мреж е које им се постављају. Губе лако слободу, јер  
заслепе и не виде зам ке лукавости. А тешко је стичу, 
јер  узро ке дубоке своје трагедије не виде, па самим  
тим ни пут који води слободи.

Нисам тако изгледао несрећан при нашем слом у вој- 
ничком, као при призору који је настао у Србији после 
18 априла. И тад сам чуо реч нечију која ми се урезала  
у памети: »Док Срби не буду сваког дана сузе  ронили, 
и то не због своје личне већ због опште невоље, нема 
им спаса«. Тада тек кроз сузе, које су мерило открав- 
љ еног срца, тада се тек Срби уздиж у до трагичности и 
тада се тек испуњавају речи песника;
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»Ништа нас тако великим не чини, —
Као велики бол
Стихови пуни бола стихови су најлепши.
А  знам  бесм ртне који су прави јецај...«

Не искористити дакле несрећу да се  кроз њу по- 
стигне величина, —  то значи трпети горчину лека, гор- 
чине пелена, а не излечити се. Д вострука ш тета, у  којој 
ова последњ а управо и даје смисао првој. И обрнуто, 
ако др уге  није, онда ни прве нема, јер  ком е лек пома- 
же тај лако прелази преко њ егове горчине.

Befc сам рекао на једном  м есту да м е је  запањило  
питање које су ми сељаци постављали кад сам после  
овог неславног рата од Горњ ег Милановца преко Рудни- 
ка ишао својој кући: »Ко нас издаде, господине?« јер  
сам у том  питању видео две ствари: погреш но схватање  
да несреће онакве сразм ере и онако лако догодивши  
се м огу имати свој узрок у издаји једног или хиљаде  
људи, —  и друго  ж ељ у да увек другог оптужимо за сво- 
ју несрећу, да нађемо кривца изван себе.

А  то је  опет најбољи пут да се  кроз несре^у прође  
без користи, неизлечен.

Ми други нисмо били изненађени нашом несре+ном. 
Ми смо је  видели како долази. Ми смо видели како чи- 
тав народ као »чов^к везан на прузи« немоћан очекује  
да буде прегаж ен. Ми см о то писали и говорили, пре- 
клињу^и Намеснике, Војску, Цркву, Партије, Сталеж е, 
народ сам, да се  прену, да се  отргну из летар^ије смр- 
тоносне. С в е  је  било без успеха. Зл о  је  било сувише ве- 
лико да би по Правди Божијој Hecpefca требала и могла  
бити избегнута. И ова је  дош ла. Али зато  нас је  изнена- 
Дило оно питање, које се  много пута постави пред нас, 
и у ком е видесмо опасност да нам несрећа прође без 
користи.
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О  не дајте, браћо и друзи, не дајте да несрећа  
ова велика прође без користи, јер fce тада бити тек пра- 
ва. Пијмо горки, као пелен, лек заробљ ениш тва и нека 
нам буде на здрављ е.

Зато  свим бићем, до оних најтањих нити где се би- 
fce граничи са небићем, постављ ајте себи питање: »О  что 
сије с нама бист тајинство? Како предахомсја тљенију? 
Како сопрјагохом сја ...?«). Постављајмо питање стално  
док одговор не дође. А  он мора доћи, ако поступимо  
по Христа Господа речи: »Тражите и на^и tseTe! Куцајте  
и oTBopntse вам се«. —  Знајм о да нема другог пута спа- 
сења нашег eets тај. Није милостиви Господ узалуд, изли- 
шно »непотребно, ту горчину досудио нама. И ако се за 
чији казнени систем  м ож е petsn да му није циљ одмаз- 
да, то се  мож е petsn за казнени систем Правде Вечне. 
Али ако није циљ одм азда Bets преобраћањ е, повратак, 
покајање и исцељ ењ е, —  онда је горе него обична од- 
мазда, онда је  пут униш тења и пропасти, —  (и то опет 
по оној речи Господа и Христа: »Не бојте се оног који 
убија тело, бо јте  се оног који мож е и душ у убити«) уни- 
штења и пропасти духовне, иза које нема Васкрса јер је  
смрт потпуна, сасуш ењ е и уништење сваке животне кли- 
це, —  за оне који су се  на позив за преобраКањ е, по- 
вратак, покајањ е и исцелењ е оглушили, па горчину ле- 
ка осетили само језиком , а не душ ом, а још мањ е духом/

О  какве, 6patso и господо, видим богате и предив- 
не видике ако ропство своје употребимо да се погру- 
жимо у дубине узрока што су нас довде довели!

HetseMO ми тада, сродници и друзи, постављати ни- 
коме оно питање, које при бедном повратку из неслав- 
ног рата толико пута чух: »ко нас издаде?«, —  Bets tse- 
мо видети одмах да смо ми себе сами издали, одрекли 
се гледања својим рођеним очима и мишљења својом 
сопственом главом, —  па гледали очима туђим, очима
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не Енглеза, Befs јевреја из Лондона, —  не Ф ранц уза, eets 
јевреја из Париза, —  не Руса, eeii јевреја из М оскве, —  
не Американаца, већ јевреја из Вашингтона, —  и мисли- 
ли њиховом главом.

Ми смо отпочели живети ж ивотом који^ру нам они 
препоручили. Одбацили смо живот који су нам у ама- 
нет дуга поколења предака наших оставила, пригрлили 
живот који нам је  лукави јеврејин, зам аш ћен и заслађен, 
а обешчашћен препоручио.

Како смо могли не пасти у ту лукаву зам ку, кад смо  
ее претходно одрекли својих очију и своје главе и при- 
хватили њихово гледањ е и њихов начин мишљења.

Глас предака наших говорио је : »Ш то ме остави, 
што ме изневери, сине?« Али ми смо га у^уткавали са- 
жаљивим осм ехом  с висине на коју нас је  попело наше 
шупље уобр аж ењ е да све што је старо, то је  и застаре-  
ло, изгубило вредност сваку, —  а све што је  ново, то је  
и потребно и корисно. Ми смо то опет примили од лу- 
кавог јеврејина који је  нашу греш ну слепоћу лако уве- 
рио у  то, а нисмо при том видели да он сам  не троши 
овај отровни свој производ, и да се  он држи своје древ- 
не вере тврдоглаво и да баш у дубинама њ ене старости  
налази доказ више њене вредности и снаге.

Видећемо ако прогледамо сопственим очима, да ни- 
смо сами ми у Европи што см о ту издају учинили према 
себи, —  да је  Европа тај грех сам оиздаје  давно почи- 
нила и у  греху век и по сладострасно провела, —  да је  
зато  заиста обнова Европе потребна, али да она без ду- 
боке духовне обнове није м огућа, —  а иначе сва зла ко- 
ја је  постижу и која fce је  постизати само су горки леко- 
ви које јој Господ пружа, и које ако сам о језиком  осе- 
ka, одвеш ће је  у  уништење и пустош  какве није још у 
таквим разм ерам а запамтила.

л. ТаДа» сродници и друзи , ако све то видимо, мож е-
' 2
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мо сагледати оне богате  видике које упркос наше суре  
садаш њ ице, наша душа слути као сигурно О бећану зе-  
мљу, ону за којом су ж удели сви што су нашег рода би- 
ли и за коју су без колебањ а тако многи од њих животе  
на »жртву угодну« приносили.

Без тога, чама и пустош  нашег заробљ ениш тва са- 
мо су предворје Пакла нашег уништења, из чијег ^емо  
једног круга у иду+ни све дубљи тонути —  осветљени  
трагиком  хаоса, све док нас тама вечне смрти потпуно  
не покрије.

Не умањава овај друг и брат ваш све незгоде, не- 
слободе и гладовања. Али не дајте, о сродници и дру-  
зи, да иза тога не видите дубине других несре^а које  
мож ем о дочекати, ако нам те велике невоље не буду  
спасоносни лек, eefc сам о увод у казнени систем  велике 
Правде Божије.

Д ајте, и ви там о и ми овде да будем о као благо- 
словене пчеле што из горчина и међу горчинама успеју  
да нађу од чега fce м ед слатки направити.

Или као мудри човек што зна да се најве^а блага 
бране највећим препрекама, —  те зато ако је пошао за 
благом. не напушта пут мучни већ му то  баш потвр- 
да да је  то пут прави.

Тако да буде!



Черчилов говор
1.-III.-1942 г •

Д ош ао ми је до руку говор који је Черчил одрж ао  
пред Доњ им домом, по свом повратку из А м ерике.

Тај говор је изванредно важан био у време кад је 
био изговорен. Данас пак не само да није изгубио сво- 
ју важност већ је управо тек сад добио своју вредност. 
Разуме се за нас овамо с ове стране фронта. За  Чер- 
чила и оне који гледају јеврејским очима и мисле јевреј- 
ском главом он је  важан у толико што би волели да га 
се нико не cefca, да не би кроза њ могао сагледати сву 
дубину пада Велике Британије.

Не пишем ово из злобне пакости. Пишем напротив  
са сетом  коју сваки прави човек мора осетити пред тра- 
гичним слом ом  неког великог љ удског дела. Пишем и 
са извесном ^ебњом коју човек мора осетити пред ви- 
зијом дубине промене коју огром ност слома мора иза- 
звати у свету. Али пишем да би се истина издвојила из 
магле којом јеврејство непрестано, и на сваком м есту, 
истину xofce да покрије, да би тако успело у својим крај- 
њим циљевима.

*
Черчил се вратио из А м ерике и наишао на дубоко  

огорчењ е у енглеском  јавном мнењу пред изненадним  
и запрепаш^ују^им нападом Јапана, —  за који се одмах, 
првог дана, видело да му уједињ ењ е Велике Британије  
и С. А . Д. немају много шта супротставити. О сетило ie 
први пут у својој историји јасно енглеско јавно мнењ е  
да се иде слом у Царства.
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Јер шта чини праву снагу Царства британског?
То свакако није м ајка-земљ а која држи на себи 47 

милиона душ а, а мало је  eefca од бивше Југославије. То 
није чак ни Канада, простор огромни са десетак милио. 
на душа. Права су снага Британије делови Царства у д . 
зији, Аустралији и Африци. А  ови су баш на путу да бу. 
ду покупљени, односно одвојени од Царства. То је ча« 
и Холандска Индија тесно везана савезом  са Британски^ 
царством, које ллу услед плу гократскиу веза стоји на ра- 
спопож ењ у. А  ово царство холандско исто тако у напа- 
ду јапанском има бити прогутано.

О туда је  разумљ иво да се  изненађењ е које је  Јапан 
приредио Великој Британији и Североам еричким  држа- 
вама претворило у запрепаш ^ењ е и страх. а изрази њи- 
хови су дочекали Черчила при његовом искрцавању у 
Енгпеску и он је  требао то нечим да победи. О туда овај 
његов говор. Ј

*

»Зам ера се«, говори он зато, »што на крајњ ем И- 
стоку нисмо имали довољно снага да бранимо своје по- 
сед е од јапанског напада«.

Заиста их, —  тако у главном говори Черчил —  ни- 
смо могли имати, —  из два разлога: прво, ја нисам уоп- 
ште предеиђао да ће Јапан смети да нас нападне, па за- 
то нисам имао потребе слати снаге наше тамо где није 
било опасности, —  а друго, ми смо ималм мало снага 
и те снаге морали смо слати на даа угрожсна места, Е*
гилат и Кавказ.

Ке заборавите да смо ми две и по године у рату, а 
лећ јсдва држимо главу изнад воде«.

Ретко је овако цинично признање своје злочиначкв 
политике према својој земљ и и Европи, као ujto је  Чер- 
чил овде учинио.

„Управљати значи предвиђати« давно је речено. 
' ЦерцИЛ j©AHOCTQBHO признаје да ни]е уопш те предвиђао  

да f«e се Јапан усудити да нападне.
То управо и није ккхзкво оправдањ е Чсрчилово. То 

je свмооптужба.
јер  како је  могао Черчил да не предвиди тај напад? 

Зар он није видео да Јапан располаж е огроммом вазду- 
цјцоМ снагом, тре+ном ф лотом  по снази у свету и са пр- 
воКласних 70 дивизија слободних, које мож е за час ба- 
циТи тамо где му буде  требало? З а р  он није знао за те- 
>;(Н:)у Јапана да се  стави на чело Великоазијског савеза  
ради ослобођењ а А зи је  од европског господства? Зор  
0н није знао да и Јапан зна да је  Европа сад завађена и 
а ако сад не искористи то ради својих циљева да Алу се 

та прилика не^е скоро пружити? Зар  није напослетку 
знао да је Јапан везан тројним пактом са европским осо- 
винским силама с којима Черчил већ ратује? Како је мо- 
rao онда не предвиђати тај напад? Нарочито кад узм е у 
обзир особити елан Јапанаца и м огућност изненадног 
напада на ваздуш не и пом орске базе  Енглеске и Ам зри- 
ке, а то је  м орао у виду имати кад је  знао да Енглеска 
и Америка м орају да ратују  у  Атлантском  и Тихом О ке-  
ану, а Јапан само у Тихом Океану.

На сва та питања Черчил одговара: »Ја нисам пре- 
дзиђао да fse Јапан смети да нас нападне«. Свакако ње- 
гов одговор објаш њ ава ствари, али не оправдава Чер- 
чипа. #

То би исто тако било као кад би возовођа рекао :
»Ја нисам м огао  видети сигнале, јер сам жмурио, спавао
или пак за.то што сам слеп«. То сам о објашњава али не
оправдава. На м есту  возовође не мож е човек ни жму-
Рети, ни спавати, ни бити слеп. Али Черчил мисли да на
^есту првог возово;ђе Британске империје мож е човек 
бмти и слеп.
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Н астаје питање: А ко јамчи да tie сад, после непре 
двиђеног јапанског капада, видети Черчил добро, пре 
двиђати правилно! И ми мислимо да то питање сваким  
даном све већи број Енглеза мора себи постављати.

О вај други разлог који Черчил даје, да је Енглеска 
имала мало снага и да их није морала слати на две јако 
угрож ене тачке личи више на оправдањ е од првог.

У  врем е кад је овај говор држ ао тај је разлог из- 
гледао заиста лепо. Енглези су били у заливу Сирте и, 
на дом аку Триполиса, Совјети су пак услед обуставе на- 
пада од стране немачке војне снаге, бацили се у многе 
и снажне и прескупе нападе. Све је то Черчил употребио  
за оправдањ е беспомо^ног стања Британскег^империје 
ка крајњ ем  Истоку.

Али од тог времена ствари су се на сва три ратишта 
промениле, и те још како, и све на ш тету Енглеске.

У  Египту је Ромел 'опет на граници Египта, а у самом  
Египту се o ceka антиенглеско врење.

У  Совјетији се оцртава Bets понова преузимање  
иницијативе од стране Немачке, а ве^ се oceka малакса- 
вање совјетског напада.

На крајњ ем Истоку пао је Сингапур. Сам о за неде- 
љу дана. А Сум атра и Јава су предзнаци контроле Ин- 
диског океана од стране Јапана.

С утр а  fce Јапан npecetsn пом орске путеве којим Ин- 
дија општи са осталим царством. Прекосутра fce снабде- 
вање Совјета преко П ерсијског залива и ^везе Египта 
преко Црног мора и Суецког канала бити потпуно угро- 
ж ене.

Ш та fce то значити за Империју британску? Шта за 
Совјете? Ш та за поседе и протекторате Египат, Арабију, 
Палестину, Сирију, Ирак, Иран? Ш та fce остати од ути« 
цаја британског на Турску?

Пре свега тога, у овом говору Черчил је  већ рекао:
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»Ми једса успевамо да држимо главу изнад аоде.« Ка- 
ко t»e држати после тогаЈ

После свега тога, ако пр<?дужи са ратом на два 
фронта (А зија и Европа), Велика Британија fce потонути, 
тј. престаје да буде Империја, силази у  ред  другоразре-  
дних сила. Има се њено становништво у масама иселити 
у Канаду, а на острву да остану м узеји , катедрале и па- 
лате и посада предстраж е англосаксонске према Европи.

*

То све излази из овог говора Черчиловог.
Јер ако није имао довољно снага пре пада Синга- 

пура и толиких других база, сад tse је  имати још мање.
Улазак А м ерике у  рат ништа битно стратегијски не 

мења. Јер овај улазак долази кад је на др угу  страну при- 
шао Јапан чији је војнички потенцијал далеко јачи од  
америчког. А  заузим ањ е првокласних база британских и 
америчких лишавају Британију и А м ерику оних Moryts- 
ности којима Јапан сад располаж е. Надмо^ност пак ко- 
ју је над њиховим флотама задобио не мож е изгубити  
Јапан све док су Америка и Британија приморане да сво- 
је ф лоте расподеле и у  Атлантском  океану и у  С редо -  
земном м ору.

Черчил у овом говору није хтео да скида одговор- 
ност са себе. Да би показао хладнокрвност. Тада м у је  
то упалило.

Али порази на крајњ ем И стоку су се  ређали }едан 
за другим. Путнике на броду више не мож е умирити са- 
мо хладнокрвност капетанова. Увиђајући опасност капе- 
тан мења тактику. Он сад Befe проналази кривце. Прво је 
бацио у  м о р е  два своја »верна помагача«. Публика се  
опет није умирила. Он је  бацио затим даљих пет »вер- 
них сарадника«.

То би помогло кад би серија пораза престала.
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Али зар  је  то сад могу^е?
У  Египту се oceka да Рол;ел не мисли седети скр- 

штених руку. Јапан пак Bets почиње да влада Индиским 
океаном.

Ш та k e  онда радити путници на великом и чувеном  
броду који се  зове Велика Британија?

Има само два излаза: Или да остану са овим капе- 
таном, али онда нека се спрем ају сами да скачу у море  
са брода који неминовно мора потонути, —  или нека са- 
м ог капетана баце у море, да би брод променио пра- 
вац, и да би се спасло што се још спасти може. Tpetser 
начина нема.

О ву прогнозу само потврђује последњи —  четврти 
по реду рачунајући од овог о коме сад пишем —  говор  
Черчилов.



Једна поука и једна порука
5.-IV.-1942. r.

Изгледа ми да су главну победу јевреји однели над 
хришћанском Европом онда када су успели да убаце  
(прво као случајно, а после као систем), мисао да је  
главна полуга свију љ удских збивања економика, те  да 
од ње зависи политика и етика и естетика па чак и ре- 
лигија.

Европа се полако одвајала од једино тачне мисли 
да је  управо обрнут поредак у љ удској историји. Добра 
техника завнси од добре политике а ова од доброг ду- 
ха и морала. Европа се одвајала од мисли која је омо- 
гућила духовно уздизањ е, културну, политичку и еко- 
номску надмоћ овом азијском  полуострву над осталим  
континентима, расам а и религијама. Европа је  тиме оста- 
вила истину којом је порасла, и ушла у заблуду која је  
значила почетак њеног сум рака. Драма савременог чо- 
вечанства, о којој сам толико писао, не би лукавом Ре- 
дитељу овако успеш но пошла за руком, да Европа није 
прво ред у мислима својим изгубила и неред ту унела, 
узимајући сасвим погреш но оно што је пресудно за не- 
важно, а оно што је мање важно за пресудно.

Да су јевреји баш то хтели, доказ ми је не само  
што су они увек били на челу сваког таквог покрета ко- 
ји је то за циљ имао, ве+s и нарочито, што сами јевреји  
нису постали плен ове заблуде. М атеријалистичку фило- 
соф ску мисао су јевреји као отров у хриш^анско дру- 
штво убацивали, али сами се њом, као народ, нису тро-

. 5
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вали. Они су остајали сами непоколебљиво на старом  
свом веровањ у да светом  и историјом управља дух а не 
материја.

Зам ислите два човека који треба да путују у једно  
м есто. О бојица иду тамо с нам ером  да закљ уче велики 
неки трговачки посао. Сам о први је  уверен да нико дру- 
ги осим њ ега сам ог тај посао неће добити, а не зна да 
други путник иде у  истом циљу там о, зна нам еру првог 
и верује да ако стигну обојица тамо да fce посао припа- 
сти првом. Да би првог у  том е ом ео, он се стане вајка- 
ти пред њим како воз за то м есто касни читава дв^ са- 
та. Зати м  подпушта и др уге  плаћене љ уде који то исто  
пред првим тврде. Први путник у то поверује, па одла- 
зи са станице да свршава др уге  св о је  послове. Други  
путник, разум е се, знајући тачно кад воз полази, уска-  
че у воз на врем е, стиж е без конкуренције у  оно м есто  
и посао о ста је  на њему.

Тако су јевреји с нама Хриш^анима европским по- 
ступили. Причали су нам сами а налазили и д руге  од на- 
ше крви и вере, плаћене на овај или онај начин, лажне  
сведоке и веш таке који су нам тврдили ону лажу о пре- 
моћи м атерије над духом , а сами с е  држали истине о  
надмоћи духа над материјом. Из тако убачене лажи за-  
владала је  Европом заблуда материјалистичка и она ја  
дала у  руке јеврејству господство и у  економији, и у  по- 
литици, и у  духовном погледу, јер  ми већ поодавно за-  
доцњ авамо за воз, а они, знајући тачно време, стиж у  
увек на врем е свуда, те  ми за то губимо првенство, а 
они увек стигну да нам га испред носа однесу.

А  ми смо зато (о чудног ли слепила!) решили да 
узм ем о  тог свог подлог конкурента за Редитеља целог 
наш ег живота, видевши у  сталном порасту његових успе- 
ха сам о доказ њ еговог талента и вредно^е, а сам у об- 
ману паклену њ егову не сам о да нисмо видели Befe ка^
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би нам је когод открио и доказао  ми смо били у  стањ у  
да му у очи скачемо.

*
Ову истину, на коју су се пред нама јевреји тако би- 

ли окомили, а за себе је чували и по њој се  управљали, 
истину о надмо^и духовног над материјалним, потврђу- 
је  и разум  људски и љ удско историјско искуство.

Где год ту истину да ставимо на испитивање, свуда  
+se се, по свима ширинама и дужинама географ ским  по 
свима расама и верама, свуда fce се  показати као исти- 
на, а супротна тврдња, она о надмоћи м атерије над ду-  
хом, показати као заблуда.

Па ипак и злонамерни и многи добронам ерни fce 
застати пред оном јеврејском  измишљотином. Она fce 
им се учинити »научнијом«, »реалнијом«, —  а она истина 
потврђена вековним искуством свију народа па и самих 
јевреја (и пре свега њих самих), она fce им се  учинити 
мутном, фантастичном. Има чак и познатих антисемита 
и националиста свију народа који fse разбијати јеврејске  
главе или излоге њихових радњи, а сами fce ипак стајати  
на овој од стране јевреја удеш еној за нас хришћане фи- 
лософ ској платформи, да је  материја надмо^нија над 
духом, потпуно несвесни да тиме управо они главну по- 
лугу јеврејске владавине у свету у целости одржавају'» 
а тиме су јој и сами бранитељ и, ма како изгледало по 
оштрини њихових антисемитских речи и гестова да су јој 
непријатељи.

Јер овом поганом обм аном  јевреји су: 
смањили духовни потскцијал европљана, погреш но  

упутивши сав напор света материјалној култури;
направили збрку у мислима нашим, дају!=.и нам по- 

следицу за узрок и узрок за последицу, тако да смо за-  
боравили да се погрешке технике.лече не само технич-

5 *
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ким, већ и политичким мерама, а погрешке политике ле- 
че не само мерама политичким, већ и етичким и духов-
ним —  а обрнути пак ред да о стаје  без резултата оп- 
ш тег и трајног услед  чега се  хаос у  европском  друш тву  
повећава;

предусловили распад и расуло европске породице 
и нације, јер  упутити свет материјалним (кад су ве-h ма- 
теријална добра ограничена), према духовним, (која су  
неограничена и неисцрпна), то значи упутити индивидуу 
у породици и нацији на грабљ ењ е, а грабљ ењ е води уну- 
траш њ им борбам а, па тиме и распаду и расулу породи- 
це и нације.

Разум е се, себи јевреји нису, као што см о напред  
навели, нашкодили, њихова породица је  остала чврста, 
њихова нација чврста, —  код њих није било збр ке у ми- 
слима (они су знали кад тачно воз полази), —  њихов ду- 
ховни потенцијал није опадао, већ је  растао.

А  ми см о дошли дотле да см о се  м еђусобно омр- 
зли, један на д р уго г мрко погледали, и као појединци^и 
као народи, —  само јеврејин је стајао изнад хаоса, ува- 
жен, моћан, миран.

Сваки европљанин је знао за груби империјализам  
бар једног европског народа. Али империјализам јевреј-  
ски ко би се  усудио да нападне, тај би још  од разјарене  
нејеврејске европске м асе м огао бити и каменован.

И ту и лежи главна опасност јеврејског империјали- 
зм а, што нико није тако истински био близу владавине 
над целим светом  као јевреји, и нико није успех такав  
био у  стањ у да постигне неосетно као јевреји. Прави ве- 
штаци у операцијама без бола! Чак је  нејеврејска жртва 
готова да се  да убити да би одбранила јеврејииа од »по- 
дпе клевете« коју је  јеврејину нанео њен рођени брат, 
док је  то права истина баш, а не клевета.

Али ако је  то истина, па још  и искуство свију нар>о-
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да то као истину потврђује, како онда да се  то  не при- 
ми? Заш то  се нејевреји Европе онда једнодуш но не оку-  
пе око те истине, која је некад била основа европског  
живота и надмо+ни европске над осталим континентима, 
расам а и религијама?

На ово одговорити лако је  ономе ко зна да није до- 
вољно да се једна истина објави па да је  људски разум 
прнми. Изгледа да се сам љ удски разум  ту последњи  
пита. Изгледа као да се нешто прима као истина изван 
разума, што кажу у срцу, а после тек кад смо се одлу-  
чили да нешто за истину примимо, разум  наш прибира и 
даје  и сам разлоге којим правда ту нашу одлуку. А ово 
ме је давно и навело да разум  иазовем адвокатом који 
на одлуку да се парница води донету изван њ ега даје  
накнадно доказе и разлоге како би то оправдао.

О туда је  давно приме^ено да према објављ еној 
истини људи заузим ају тројаки став. Једни је примају, 
други су према њој равнодушни, а тре^и се боре про- 
тив ње. „ ,

Који tse пак бити случај то не зависи од разум а Befe 
од срца (пошто незнамо како тачно треба назвати то  
»надлежно место«) човечијег. Један fce се одлучити за 
истину, ако је  »чиста срца«, други he  бити равнодуш ан, 
ако би пријем истине захтевао од њега ж ртве које он, 
према стањ у свог срца није у стањ у поднети, а сама исти- 
на ни иначе нема привлачности за њега, —  тре+ни k e  се  
борити против ње, ако би пријем истине захтевао болну  
промену њ еговог живота иако га сама објављена истина 
м еђутим  себи привлачи.

О туда објављивање и доказивањ е истине не може  
се посматрати само с гледишта љ удског разум а, ве^ це- 
лог љ удског бића које у примању или одбијањ у учеству- 
је  свим својим психолошким моћима а ие само разум ом .

О туда у нарочита времена, као данас, разбукталих
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страсти и појединачних и колективних, да ли је нешто  
истина не м ож е се судити према том е колико је  људи 
нешто за истину примило, већ по разум у с једне, и на- 
рочито по искуству многих поколења с друге стране.

Али главно је  да има истину ко да носи, ко за њу 
да се бори, ко за њу да се ж ртвује. Спор је често њен 
пут. Али она побеђује на крају.

И ова, о којој смо овде говорили, мора победити. 
У  њој је спас Европе и само у њој —  њен препород. Из- 
ван ње је  пропаст њена, слом потпун.

*  \

Ово пишем за Ускрс овогодишњи, У скр с први после  
нашег слома нејуначког и глупог.

И у том  слом у је доказ ове истине: одбацили см о  
духовно а пригрлили материјално и у овом е гледали  
своју мисију, и у надмо^и материје очекивали да се мо- 
же сиромаштина духовна богато надокнадити.

Зато  нам се дух расуо и расуо нас. Као ветар расу- 
ла да је дунуо одједном  такво нас је расуло попало.

З а  нас С р б е  ова истина о којој сам писао далеко j'e 
конкретнија од оне опште коју сам напред истакао. Тре- 
ба је дакле рећи, нарочито сад о Ускрсу.

За  нас та истина има сасвим одређени облик: Изван 
Христа нема другог пута народу српском. (Мислим на 
пут славе, јер о путу пропасти не говорим).

То није само порука наших духовних родитеља Ћи- 
рила и М етодија, њихових ученика и Свето г Саве, —  то  
говори и сва историја наша, сваком својом страном.

О ва порука значи: Hetse српски народ дости^и сво- 
ју политичку слободу, ни своје економ ско благостањ е, 
ако пре тога духовно не иде с Христом.
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И обрнуто, ако је  дож ивео слом политички, ако је  
запао у беде  економске, то је  зато што је  ову основну 
истину пренебрегао  и љ уто јој се  замерио.

То је поука и наше данашњице.
То да не заборавимо. Тиме да живимо.



Недић и неко други
.  26.-IV.-1942 r.

О но  неколико наших избеглица (у Лондону) скоро  
свакодневно бљуну једом  на генерала Недића, па га на- 
зову издајником, прљајући њ егово јуначко име, док на- 
супрот том е, преузносе пуковника Михаилови+на, као  
витеза и хероја над херојима.

То tse тако ићи све до слома Енглеске, слома који 
би се  м огао  избећи само кад би у  дванаестом часу Ен*» 
глеска прогледала својим рођеним очима и збацила је-  
врејске наочари кроз које већ одавно посматра свет.

Разумљив је  тај став избегле господе: генерал Не- 
дић је  жива оптужба њихова пред историјом и народом. 
Да је  примљен његов м ем орандум  од првог новембра
1940 године не би било 27 м арта, па ни 6 ни 15 априла
1941 године. Да су они гледали као он, српским очима, 
и мислили као он, српском  главом, не би се дого^ило  
ово што смо преживели. Била би наша држава цела, сло- 
бодна и белика, —  а народ не би дож ивео ова страдањ а  
и ове м уке које је  до сада дож ивео, ни оне које још сто-  
је пред њим.

Разумљив је тај став и према пуковнику Михаилови- 
fey. Наша избегличка господа у Лондону играју сад на 
њ егову карту, да би с једне стране себи као бедним из- 
беглицама подигли вредност, а да би с друге , гурнули  
несретни наш род у  нове узалудне патње, и опет отуда  
извлачили користи за свој избеглички положај.

Ни мало истинског родољ убљ а ту нема. Ту пир пи- 
р ује  само чисто сам ољ убљ е. Јер  господа у  Лондону зна-
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ју какав је  данас положај Енглеске у Ср ед о зем н о м  мо- 
ру, а слуте какав fce бити сутра. Они знају да развој при- 
лика у Индијском О кеану и Средо зем но м  М ору води 
неуздрж иво спајањ у немачко-талијанских снага са јапан- 
ским. Они знају да то значи ликвидацију енглеског ути- 
цаја на Средо зем но м  М ору, а то fce рећи у Египту, Па- 
лестини, Сирији, Ираку. Они знају да fce сутра Источни 
ф ронт бити на граници Европе. Они знају да fce сутра  
на крајњ ем Истоку бити један нов ф ронт који fee пресе- 
ћи многе наде. Све они то знају, па ипак играју на карту 
пуковника Михаиловића, иако знају да та игра м ож е са- 
мо њима лично нешто угледа и материјалног о безбеђе-  
ња донети, а Србији и њеном роду само пустош  и смрт.

При том се они непрестано позивају на »коначну 
победу« с једне, и на определењ е цара честитог за цар- 
ство небеско с друге  стране, коме ако српски род оста- 
не веран, онда по мишљењу избеглица из Лондона, нема 
другог пута него да се определи за Лондон.

Из тога њиховог позива излази да се генерал Не- 
дић определио за царство зем аљ ско, да је  његов пут 
лак, удобан и угода.н, да га на том е путу само част и 
сласт обасипа, и да га је  управо баш то за овај пут и 
определило.

Д ок је  Срба дотле, одиста, косовско определењ е  
никад непе и не мож е бити заборављ ено. Косово је  сре- 
диште и смисао њихове историје и косовско м ерило fce 
увек у њиховим очима морати бити пресудно по коме  
ће прави Срби мерити љ уде и прилике.

И генерал Недић пристаје да му се тим мерилом  
суди.

Узм им о дакле Кнеза Честитог —  чијим се моштима 
Befc толико дана Београд непрестано поклања —  и пи- 
тајмо се:

Д а ли би он срљ ао у рат с народом и зем љ ом  сво-



јом  да је  рат могао избећи? Да је  он био у приликама 
у којима су биле данаш њ е лондонске избеглице, зар би 

~~он греш но и лудо бацио свој народ у пропаст, зар би 
он дао викати »бољ е рат него пакт?«

А  кад је  до рата дош ло, зар  би српска господа из 
Косовске трагеди је  напустила војску и народ свој првог 
дана рата, и оставила је  без икакве везе са собом, јуре-  
tsn безглаво и траж ећи сигурно, склониш те за себ е  и 
своје?

И зар би Косовска српска господа пристала да по- 
бегну сами, њих нешто преко стотине, а војску и народ  
свој оставили да сносе сами теж ину дела која су госпо- 
да изабрали за њих?

Какве везе  има изм еђу Честитога Кнеза Косовског  
и њ еговог јунаштва и мучеништва, и јунаштва и мучени- 
штва остале српске честите господе, —  и дивљег и се-  
бичног бекства данашњих лондонских избеглица што со-  
бом  у изгнанство поведош е и од њ еговог народа одво- 
јише м алолетног Краља, (чијим су се  именом непрестано  
и самовласно служили, а и данас то чине на теш ку не- 
cpefcy народну?). Веза нека ипак постоји, као изм еђу све- 
тлости и сенке, светости и злочина, лепоте и грдобе.

А  сад та и таква господа бацају блато на јуначку  
личност генерала Недића, који је  узео  на своја плећа 
свету дуж ност да спасава биолошки С р б е  од уништења, 
да заведе мир и ред у Србији , да окупи разбијене С р б е  
око заставе коју је  он уздигао , да С рби ју  поврати на ста- 
ри »царски пут« са кога су је  одрођена господа под ути- 
цајем ненародног гледањ а на свет и народ скренула на 
широки пут пропасти и срама.

Историја наша говори да нису били издајице Кнеги- 
ња Милица и њен син Високи Стеван, иако су по смрти  
Кнеза Л азара и Косовског пораза не сам о остали с на- 
родом , Beh и пруж ену руку од стране Косовског побед-
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ника примили, па му и вазали постали, и војску м у чак 
давали у његовим азиским ратовима. Историја наша на- 
против са сетом , и као кроз теш ке уздахе, све то с при- 
знањ ем износи а нарочито ону личну ж ртву коју прино- 
си светица и Кнегиња и мајка тиме што најмлађу Kfcep 
сзоју, Оливеру, даје за жену некрсту-победнику и усм р-  
титељ у Косовског Кнеза Л азара, Бајазиту. Нема драма- 
тичније историје него што је та покосовска. Не мож е је  
човек читати без дубоког бола. Зар  М ехмед-паш а С о -  
коловић, у очи своје мученичке смрти три века после  
Косова, није као Велики везир О том анске империје, тра- 
жио од свог омиљеног ђака читача да му баш тај део  
чита, а он за то време теш ке сузе  лио? Није народ сузе  
лио над Вуком, који ум ре, прогнан, без зем љ е (изгледа  
у Београду, осам година по Косовској трагедији) иако 
није мир с Бајазитом направио, иако Бајазит Вукову зе-  
мљу предаде Милици, те она, као »Госпожа Евгенија«, 
са синовима »благоверним С теф аном  и Влком« доби  
тада и Дечане, које посети и затече запуш тене, што гор- 
ко пребаци у повељи дотадаш њ ем  господару, Вуку. Али  
је за Милицу и С теф ана Високог сачувао сву своју љу- 
бав која се огледа у познатом епитаф у што неки поп 
М арко постави на камену урезаном , на м есту »Глава«, 
где Стеван 19 јула 1427 године ум ре: »Благоверни ro- 
сподин деспот Стеван! Благи и добри и мили господин. 
О  тешко оиоме ко га на овом м есту виде мртва«. Заи- 
ста никад ваљда епитаф није био непосреднији крик бо- 
ла него што је овај који нам остави забележ ену огром - 
ну тугу народну за својим владарем —  витезом.

А Вуку не поможе пред народним судом  ни то што  
по Косову не направи мир са Бајазитом, —  ни то што 
остаде и ум ре без зем љ е, —  ни то што би растављен  
од жене и деце који побегош е у Дубровник и ту нађо- 
шв уточишта, а не на двору Миличином и њених синова,
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—  ни то што се  те  њ егове зем љ е нађоше у Лазаревих  
наследника, и то по вољи сам ог Л азаревог усм ртитељ а. 
С в е  то не скиде ореол с Лазара, с  М илице и С теф ана,
—  и све то не скиде проклетство с Вука. А  доцније кад  
м удри Ђ урђе као наследник Стеф анов ступи на престо  
деспотски, народ се клањаше пред њ еговом трагичном  
ф игуром  с дубоким  поштовањем, али као унуком  
Л азаревим  и сестрићем  Стефанг^зим, трудећи се  да се  
не cefca да је  овај истоврем ено и праунук севастократо-  
ра М ладена, и унук исто тако славног господина Бранка 
М ладеновића, а син м оћног али за сва времена осуђе-  
ног Вука Бранковића, —  па прекиде дотадањ у праксу за 
Ђурђа, и никад га не хте запамтити под именом Ђ урђа  
Вуковића, (како се  звао до ступања иа престо) већ да би 
с њега скинуо везу с Вуком прозва га Ђ урђем  Бранко- 
вићем.

Ето тако, лондонска господо, изгледа суд  историје  
и народа о царству небеском е, о онима који су пред  
њиним очима достојни да му се приближе.

О  пуковнику Михаиловићу смо писали. Он није хтео  
да буде заробљ еник, а није имао храбрости да постане  
ни отворено одметник. Он седи у планини, без велике 
опасности, пошто се месецима знало тачно где се на- 
лази, и чека »да се  Немци повуку, да би преузео  власт 
и направио ред<<. Тиме је  ом огућио, као што см о дока- 
зали у своја ранија два чланка, да се  комунисти под ње- 
говим окриљ ем дом огну утицаја на народ и повуку чи- 
таву Западну С р б и ју  у  анархију и несрећу. Пуковник Ми- 
хаиловић је редак пример'војника с претензијом  за во- 
ђу, ком е се све деш ава супротно од оног што он жели.

Он није хтео да помаже комунисте, —  али их је  
стварно пом агао: да није било њега и његових људи ни- 
кад не би комунисти добили онај јесењ аш њ и замах.

О н није хтео да наређује мобилизацију и напада
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Немце, —  али је све то ипак било: комунисти су прети* 
ли да покупе сву популарност код народа, и он је  потр- 
чао за том лаком популарнош ћу, а не за интересима 
отаџбине и народа и наредио и једно и друго.

Он није хтео устанак, али је  ипак то  наредио, из ра- 
злога напред изнетих. Иако је  м орао знати лудило и ску- 
nofcy таквог сулудог поступка, он је  у једном  прогласу  
говорио народу: »Ви сте хтели устанак. Ја идем за ва- 
шом жељом«.

Он није хтео заједнички рад с комунистима, али кад 
се све десило што се десило, он је , краљевски генерал- 
штабни пуковник, направио два споразум а с комунисти- 
ма, остављајући им слободне руке у комунистичкој про- 
паганди против национализма за интернационализам, 
против вере за безбош тво, против Краља за Совјетску  
социјалистичку републику.

Он је правио овај споразум  јер је хтео да добије  
половину моторних возила, оруж ја, муниције и новца 
опљачканог у Ужицу. То је био мотив њ еговог споразу-  
ма. Као и све друго што ie хтео или није хтео, тако и оз- 
де није постигао. Д есило се сасвим обратно: комунисти  
с/ задрж али све за себе.

О н није хтео доцније закључени споразум  да раски- 
не. То су учинили одреди из Пож еге, против њ егове во- 
ље, као и све друго што се код њега дешавало.

Он је покушао да обустави започету борбу изм еђу  
одреда његових и комуниста ужичких. Али ни једна 
страна није хтела да га слуша.

Пуковник Михаиловић је  показао тиме да нема мно- 
ro јуначког у себи, осим ж ељ е да за јунака важи. Јер  
прави херој руководи догађајима, а не да догађаји увек  
иду супротним см ером  којим би иначз он ж елео.

Ш то има људи који ra за таквог смат^ају, м ож е би*



ти објаш њ ено или тиме што не знају праву истину о ње- 
говом раду или тиме што о јунаш тву ништа не знају.

И збеглице у Лондону свакако долазе у ову другу  
категорију уколико, као што смо напред рекли, не чине 
то сам о у најсебичнијој намери, —  што уосталом дока- 
зу је  да ни о чојству појма нем ају, а ово опет показује  
да с народом  својим никакве везе немају и да није слу- 
чајно што су тамо^далеко у туђини, јер  им је  туђина бли- 
жа од  родине.



Поводом једног великог говора
3.-V.-1942 г.

Ретко је који говор Вође и Канцелара Рајха имао то- 
лико одјека као што је  овај од прош ле недељ е.

Сматрам о својом дуж нош ћу да за своје читаоце из- 
вучемо најважније закљ учке.

1) Први пут се у овом говору одлучно говори о не- 
мииовности пропасти британског светског царства.

Д осад се увек дозвољ авала па чак и ж елела могу^- 
ност опстанка његовог. Било је  раније говора који су ја- 
сно и отворено признавали потребу њ еговог трајањ а, 
»његову светску мисију«.

С ад  је то прошло. И у овом говору Хитлер на рет- 
ко јасан, скоро математички начин, приказује заш то не 
може бити друкчије.

Британска империја је  имала своју светску мисију. 
Да би у томе лакше успела, она је  у Европи водила по- 
литику неслоге европских иарода. То је м еђутим  имало 
смисла док се на периферији те њене Империје нису по- 
јавиле исто тако MotsHe империјалне творевине: С евер-  
но-Америчке држ аве, С . С . С . Р. и Јапан. О д  тог тренут-  
ка Велика Британија је  имала сам о један начин да се  
одржи, а то је  пут европске слоге. Јер трош ењ е британ- 
ске снаге у ратовима који су имали за задатак да одр-  
ж е Европу поцепану у ствари су убијале Британску им- 
перију. Садашњи светски рат који је  Британија повела 
опет у том циљу има да је потпуно као Империју ликви- 
дира. Да је напустила своју традиционалну политику у  
Европи, политику завађањ а Европе, која је  некад и има-
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ла свога смисла (док Велика Британија није имала на- 
пред поменуте нове светске империје као такмаца), Ве- 
лика Британија би и даљ е не сам о имала своју Импери* 
ју, eefc би одиста и водила Европу. Овако, да би остала  
верна тој политици (која је  данас сасвим без смисла) она 
је  пошла путем који води њеној потпуној пропасти као 
светске силе.

Ово излагањ е Вође и Канцелара Рајха потпуно по- 
тврђује историско искуство од 1914 године. Британија је  
била на врхунцу своје m o Jsh 1914 године. Да би у том  
рату победила Немачку, она се политички, економски и 
биолошки достб истрошила. Д а је  тада увидела да се  
њена светска мисија неће моћи одржати без сложне Е- 
вропе, она би одрж ала своју Империју, надокнадила из- 
губљ ене снаге и остала на челу светске политике. Али 
радећи обратно, она је гурнула Европу и себе у нови по- 
жар. Да би у том  новом рату до сада »одрж ала главу кз- 
над воде« она је  ве+н до сад потпуно постала зависна од 
Ам ерике, али јој после ступањ а Јапана на сцену ратну 
ни то Hefce помоћи и предстоје^е битке fce је  сасвим ли- 
шити Империје.

То излагањ е одиста упрош^ава и своди скоро на ма- 
тематичку ф орм улу светска збивања у вези оа Британ- 
ском империјом за последњ е три деценије. И што је  
главно тако ф орм улисану поставку потврђује и истори- 
ско и саврем ено искуство.

Пре извесног времена, пишу^и о Черчиловом де- 
цем барском  говору, ми см о рекли да fce пред Британи- 
ју улазак Јапана у рат ускоро изнети и за извесно врем е  
држати дилем у: или закљ учењ е сепаратног мира или 
слом Империје.

Из овог говора се види да је  та дилема отпала, да 
је  м огућност сепаратног мира пјзопуштена, да сад оста-
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је само и једино слом Империје као последица огром -  
них лудости које је  Енглеска починила.

2) На ретко искрен и отворен начин приказана је  зи- 
мушња ситуација на Совјетском  ф ронту.

То излагањ е показује пред каквом се страховитом  
могу^нош ћу налазила не само Немачка sets и цела Е- 
вропа, да је  бедем  немачки попустио.

♦

»Ф ранцускога да не би бријега,
Аравијско м оре све потопи«, —

певало се некада о битци изм еђу Ф ранцуза и Арапа код 
Поатјеа, која је  спречила инвазију Европе у осм ом  веку 
од стране А рапа. Данас би се, после овог говора, мо- 
гло рећи:

Герм анскога да не би бријега,
Бољшевичко м оре све потопи.

Опис зимушњих тешко^а рдиста сваког правог чо- 
века у Европи м ора испунити дивљ ењем према тако из- 
ванредној храбрости немачког војника. Али истовреме- 
но и дубоким  пош товањ ем према Вођи и Канцелару Рај- 
ха који је  сву ту страховиту тежину ocefcao, носио и пре- 
нео на сопственим плећима. М ож е се замислити какве 
су ту све биле ситуације, драм атичне и скоро трагичне, 
и каква је  снага духа морала бити и на ф ронту и у глав- 
ном ш табу па да се  данас с поносом мож е осврнути на 
оно што је прошло и с ведрином погледати на оно што 
долази.

Јер Немачка сад има да зада нове и непреболне 
ударце својим противницима и ту је баш поента целог 
овог говора.

6
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Р азум е се, да међу првима то има да буде Совјет-  
ски источни ф ронт. Али не само тај.

О чигледно је  да се мора очекивати акција и на Сред-  
њем Истоку ради спајања осовинских европских снага 
са снагама Јапана. По последицама својим ова акција k e  
бити пресуднија за даљи ток рата и од сам е акције на 
источном ф ронту (ма да fce успех овде имати значај ски- 
дања м оре са Хриш^анске Европе). То свакако предосе- 
fca и супротна страна, јер fce Ам ерика покушати да поја- 
ча ослабелу енглеску пом орску снагу у Средозем ном  
М ору, а Совјети tse морати поред сопствених брига пре- 
узети и знатно учеш^е на С р ед њ ем  Истоку.

О туд а, пред ту одлучну пролећну нападну акцију 
огромиих сразм ера на ф ронту М урм анск— Египат Вођа 
и Канцелар Рајха прикупља снаге Немачке које су у суд-  
боносној прошлој зими показале своју надљ удску из- 
држ љ ивост и наговештава потезе и удар е који треба да 
одлуче о судбини рата и у очима оних који још мисле  
да би могли победити Лоидон и М осква.

Јапан, Италија и Немачка су у потпуној снази, моби- 
лисани до досада непознатих граница.

Британија, Северноам еричке Д рж аве и Совјетија ни- 
су, по сопственом признању, још спрем не, а ве^ су те-  
шко оште+нене. Нарочито им пропадају бродови за сао- 
6pafcaj и ратни бродови. А  без ових океани и мора fce 
с е  за њих затворити. Ни азијски пак, ни европски, ни 
афрички ф ронт није м о гуће дуго  држати без великог 
снабдевањ а поморским путем. Уосталом  однос снага веК 
сада је  јесан: Јапан, Италија и Немачка свугде су до сад  
(изузев још на Истоку) у офанзиви. Проле^е и лето fee 
дати офанзиву у њихове руке и тамо где ту сад она још  
није. А  успех у тој офанзиви било на Источном ф ронту  
било на Средњ ем  Истоку аутоматски утиче на онај део  
ф ронта где дотле пресудног успеха није било.
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Спрем ањ е А м ерике је задоцнило. У  току ове годи- 
не реши^е се у главном судбина њених савезника. По- 
сле тога макаква била та помоћ, она нема утицаја пресу- 
дног на Европу и А зи ју па чак ни на А ф рику.

3) Многи људи су с чуђењ ем саслушали крај говора 
Вође и Канцелара Рајха. Они су веровали да је он и до- 
тле имао пространа овлаш^ења према војним и грађан- 
ским службеницима Рајха.

С  друге  стране многи људи су се питали о разлогу  
заш то tse Вођи и Канцелару Рајха таква овлаш^ења. А 
страна пропаганда је  одмах узела то као доказ за сла- 
бост Немачке.

О ба та чуђења долазе од недовољ ног и површног 
познавањ а личности А долф а Хитлера.

Он се налази на врхунцу фактичне моћи. Као врхов- 
Ни Вођа и Командант целокупне оруж ане силе он има 
најве^у и фактично ничим неограничену власт осим ње- 
гове сопствене одговорности пред Богом и историјм.

Али он познаје и војника на фронту као ретко ко. 
Он хоће да немачки взјник од кога је он у прошлој зи- 
ми толико тражио и који је заиста толико и дао, и од 
кога fce он за неки час тражити нови напор и нове жр- 
тве, он хоће да тај војник зна да исти гвоздени закон и 
гвоздена воља држе у својој руци и позадину, те да не- 
мачки војник осети да је цела нација солидарна, јер tse 
он онда с далеко ве^им еланом и пожртвованош^у вр- 
шити своју дуж ност.

Нацијама којима, у тренутцима опасности, успе да 
одрж е солидарност својих чланова, ништа није нем огу- 
fce. Оним другим а је  м огућа само пропаст.

Цело дело А долф а Хитлера је  првенствено било  
изазивањ е и раш ^ењ е ocekaja  немачке солидарности. 
Тиме је  он Немачку подигао и освојио у исто време. У
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тренутцима као што је  овај, на крају зим е и теш ке дра- 
матичне борбе на Истоку и уочи нових полета, кад је  
очигледна и зјапећа разлика између оних на ф ронту и 
оних у позадини, он xofee да ту разлику премости у мо- 
гућим границама, те да млада Немачка на ф ронту осети  
и зна да и над онима у позадини виси исти гвоздени  
закон.

Јеврејска пропаганда покушава да отуда извуче ар- 
гум енте за своју тезу.

О но што fce се сутра догодити биће јој најбољи од- 
говор).



Дијалог 
„Родољуба" и „Издајице"

17.-V.-1942 r.
Није то први њихов сусрет, али није ни обичан. Зато  

и пишемо о њему.-
Али прво да ти их, пријатељ у читаоче, претставим. 

Јер и ти, ако их сретнеш , треба да их познаш. И то што  
бољ е. Чуј м е дакле.

»Родољ уб« је  увек био човек »савремених идеја«. 
О н је  см атрао да су деветнаести и двадесети век »епоха 
светлости« у љ удској историји, јер  је крајем  осамнаесто- 
ra века »грануло сунце« и кроз ф ранцуску револуцију  
»обасјало« цело, дотле у »таму незнања и ропства« по* 
груж ено, човечанство«. »Родољ уб« је веровао у »прогрес  
човечанства« који се на непогреш ан начин повећава са 
врем еном  тако да доцније поколењ е мора бити »напре- 
дније « од претходног, —  а »прогрес је  управо смисао  
љ удске историје«. —  Он је исповедао зато да закони и 
начела народног живота не сам о да нису непроменљиви  
ве+н се један народ мора »угледати на напредније наро- 
де«, па не само од њих научити како се  праве путеви, 
ж елезнице или канали, ве+н да мора копирати и њихове 
обичаје, навике, гледишта, језик, мисао, веру. »Родо- 
љ уб« је био за »слободу, једнакост и братство«, веру- 
јући да се применом ових »узвишених начела« ф ранцу- 
ске револуције живот јединке чини сретним, а »избор  
cp eka  јединки чини срећу заједнице«. »Родољ уб« је  ве- 
ровао да њихове »напредне идеје« воде »оплемењива- 
њу и пацифицирању« човечанства и »дефинитивном у- 
клањ ањ у рата из цивилизованог друш тва«. О туда је  био



против »фашизма и хитлеризма«, а за »велике и моћне  
дем ократије«, иначе »наше верне савезнике«. На »Изда- 
јицу« је  гледао попреко, мрко, шкрипећи зубима, ксо  
што приличи правом »Родољ убу«.

Не знам да ли си га који пут, пријатељ у читаоче, 
срео и да ли keuj га по овом доста мутном опису по- 
знати, али ако добро претресеш  успом ене на своје no- 
знанике све се бојим да tseuu помислити да сам овим 
описом циљао на многе од њих. Уопш те наш »родољ у- 
биви народ« је киптео тада, у тим круговима, од »родо- 
љуба«. И једно је ипак, чудо, коме се довољно начуди- 
ти никако не могу како је то испало, да поред толиког 
броја »родољ уба« наша земљ а онако брзо пропадне про- 
шле године? И што је глазно, није био само велики број 
»родољ уба« Beti су бнли и одушевљ ени, изван себе, сви 
су били одуш езљ ени што смо се »приволзли царству  
небеском е«, што смо се »определили за наше велике 
и верне савезнике«, што смо »спасли своју част«, што fee- 
мо »нападачу и освајачу показати« да јунаштво није у 
Европи изумрло«. И ето, и сад се чудимо, где и кад се то  
одуш евљ ењ е и остало витешко располож ењ е расплину!

CpetiOM »издајица« је било много мање у тим кру- 
говима у нашем народу него »родољ уба«. Они су били 
увек и свуда у мањини. Јадна и бедна мањина! О туда  
њихов глас, у познатој »родољ убивој« вици није ни до- 
cneo до широких народних маса. О ве су остале поште- 
ђене њиховог ути ц а ја ,'

»Издајица« је био супротност сушта »Родољ убу«. 
»Издајица« је непрестано указивао на беду »савреме- 
них напредних идеја«, на фаталну улогу Ф ранцуске  
револуције кроз коју је ослобођено јеврејство поста- 
ло главним крманошем целокупног живота Европе, а 
преко ње и целог осталог света. Он је указивао на оси- 
ром аш авањ е и оплићавање духовно живота Европе из
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кога сигурно м ора доћи не »прогрес« већ слом  поли- 
тички и економски целе Европе, пошто је  духовно  
основа политике и економике, а није економика осно- 
ва политике и етике. О н је  указивао на бед у и крај- 
њу небригу »великих дем ократија«, главних криваца 
те  сиромаштине духовне и њених последица у Евро- 
пи и свету. »Издајица« је  говорио непрестано да до- 
лазе Европи и осталом  свету претешки дани, које је  
једним именом називао »велика ноћ« у којој fce сви на- 
роди који свој пут не нађу пре ње »бити трвени и сатр-  
вени, млевени и самлевени«. »Издајица« је  указивао на 
распадањ е породице и народа што изазивају »напредне  
саврем ене идеје«. О н је  тврдио да сваки народ мора  
пронаћи свој пут, начела и законе свог живота и њих 
се држати неотступно, јер  сваки народ који те основе  
напусти пада у пропаст а ако у беспућу остане, онда иде 
својој смрти и униш тењ у неминовно у сусрет. »Издаји- 
ца« је  тврдио да је  сукоб светски ком е се  иде на сусрет  
сукоб који реж ира јеврејство у тајној жељи да пропадну  
ту сви европски народи и да кроз то Израиљ светом  за- 
влада, да он зато  код »демократија« европских распи- 
рује  мржњу на »фашизам« и да је  зато баш дуж ност 
наша да се тог отрова мрж њ е чувамо, да гледам о сво- 
јим очима и мислимо својом главом, јер  ћем о иначе 
упасти у рат без потребе своје, и ту изгубити своју сло- 
боду и јединство свог народа и доживети највеће не- 
cpefce. На »Родољ уба« је  гледао са страхом , неким чуд- 
ним страхом, који је  свакако долазио од »издајничке  
гриже савести«. (бар је  тако мислио »Родољ уб»).

Ето, читаоче, ето »Издајице«. И њ ега сам  описао. 
И изнео све њ егове »грехове«. М ож е бити да си и њега 
срео. Рекох ти већ да је  »срећом  за наш народ« ових 
»издајица« у  високим круговима било врло мало. Тамо  
је било много, врло м ного, »родољ уба«. Али ето! и по-
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ред те  »срећне околности« ми смо прошле године до- 
живели државни и народни слом.

Ја мислим да је  требало бити обратно. Кад смо  
имали тако велики број »родољ уба« а тако мали број 
»издајица«, ми нисмо требали да доживимо ту Hecpetsy 
држ аве и народа. Тако мислим, али ето догодило се  
друкчије. Сасвим  супротно. Не ум ем  то ни теби да обја- 
сним. М олим те зато читаоче, да ти промислиш и да ми 
ти објасниш : како и одакле да нам пропаст дође кад смо  
имали тако много »родољ уба« —  а тако мало »издајица«.

* *
*

Али да оставимо та нагађања, и да пређемо на 
главну ствар. Састали се дакле »Родољ уб« и »Издаји- 
ца«. М ож е бити да до састанка не би ни дошло да »Из- 
дајица« није пришао »Родољ убу«. И разговор је почео.

—  Ето шта дочекасм о! —  поче »Родољ уб«.
—  Не дај, Боже, горе! —  одговори »Издајица«.
—  А  зар мож е и то бити? —  упита први.
—  А  зар не може? Погледајте на ону 6pafcy која 

нису с нама. Зар  нисте чули за њихова страдањ а, која 
се описати не могу? А они су и пред Богом и пред љу- 
дима далеко мањ е криви од нас! —  одговори дру#и.

—  Па шта смо ми скривили, по Богу брате? Немој- 
те та^о говорити. У чему је наша кривица?

—  У чему је наша кривица? Питате! —  прихвати 
»Издајица« и погледа продорно у очи »Родољ уба«. —  
М ене одиста чуди ваше питање. Ја истински осећам  кри- 
вицу. И м оју личну и нашу заједничку. Осе^ам  је  живо. 
Чудим се онима како живе а то не осећају?

—  Па баш добро, —  продужи »Родољ уб«, —  што  
о том е почесте. Ш та су крива та наша браћа и сестре  
и деца што страдају тако како р еко ст*?
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—  М ож да они сами и нису толико. Али страдају  
збо г кривице оних што их зову браћом  и сестрам а, а 
сами не страдају. Сигурно због кривице м оје и ваше. 
Ми скривисмо а они плаЂају, »П оред сувог и сирово  
гори!«

—  Па у чему је  моја кривица?
—- Ваша? У  том е што нисте ништа видели. Ш то сте 

били слепи. Ш то нисте разликовали истину од неистине, 
па сте лаж као истину износили и друге  м есто истини 
лажи учили! —  рече »Издајица«.

—  А м а како Ви то говорите? —  рече љ утито »Ро- 
дољ уб«. —  Нисам ја никад био за лаж.

—  Нисте мож да свесно. Али несвесно, не знају^и 
ви сте туђу лаж за истину примали, износили и друге  
том е учили. Тако смо ми као народ завођени са свог 
старог, царског пута и доведени довде.

—  Као напредан човек, —  прихвати »Родољ уб«
—  ја сам од најсавременијих људи и књига црпео своја 
знања и убеђењ а и то пружао свом е народу желе^и да 
му из мрака незнања помогнем изи^и.

—  А  по чему сте ви ценили шта је »напредно«, шта 
»знањ е«, а шта »мрак незнања«?

—  Како по чему? Чудно питање! Па сигурно је да 
сам  учећи се  код великих народа на западу био у мо- 
гућности д а . . .

—  И ти »велики народи на западу«, у  врем е кад сте  
ви ишли њима на науке, ве*н су нагињали свом е за- 
ходу, они су се већ стидели своје старе славе и своје  
праве величине, као и ми своје пред нашу пропаст. У  то 
врем е кад Ф ранцузи већ нису волели Ф ранцуску ве^ 
се  распадали и пропадали, ви сте  ишли код њих на нау- 
ке, и с њима заједно се напајали са затрованих и запр- 
љаних извора јеврејским  сплачинама. И то сте  понели у

- /
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своју зем љ у, м еђу свој народ да и њ егове вечне изворе  
загадите.

—  Па ипак је  та Ф ранцуска показала чуда храбро- 
сти и пожртвовања 1914— 1918 год.

—  Показала! Али и Немачка је  то показала у исто 
врем е па јој се  нисте дивили! Није дакле ни у вашим 
очима храброст и пожртвовање једино мерило Befc су  
и д руге  неке ствари потребне. Још није у то време је- 
врејски отров био потпуно овладао француским  орга- 
низмом. Још није Ф ранцуска једног Блума, М оша и 
Зе ја  имала на својим врховима. Али ако тада још није 
отров потпуно био показао своју снагу, он је  већ уве- 
лико дејствовао и ви сте се ту тог отрова напили и пре- 
нели га у своју зем љ у. З а  вас је историја Ф ранц уске  
почињала од 1789 г. а то fce рећи од почетка њеног де- 
финитивног опадања.

—  Па зар ратове Револуције и Наполеона см атрате  
за опадањ е Ф ранц уске —  упита победоносно »Ро- 
дољуб«.

—  Има отрова који у почетку д елују  раздраж ују^и  
на организам . О рганизам  се  пуни као неком снагом . 
Изгледа као да је  тада јачи од целог света. Али пошто  
тај први стадијум  прође (као код пијанства) наступа де- 
пресија, зам ор тешки и тада се  види да она прва пока- 
зана снага није то у ствари.

—  Па ко је био здрав и паметан кад смо тако сви 
ми остали били затровани? —  упита »Родољ уб«.

—  Здравији је и паметнији био онај ко је  мање с  
отровних извора пио. А  најздравији онај ко уопш те није 
пио с њих eefc само са својих старих незатрованих на- 
родних врела. Ја сам налазио љ уде неписмене али тако  
м удре да би се  и сад с њима м огло поново обновити чу- 
до Карађорђа и Милоша. Налазио сам једва писмене љу- 
де из народа који су м е задивљавали својим разговори-
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ма и који би многе проф есоре Универзитета по мудро- 
сти оставили далеко за собом. Али све те мудрости не- 
затроване покрила је, опростите али морам рећи, лудост 
наше неинтелигентне »интелигенције«.

Ко наш народ одвоји од Бога и Христа?
Ко нашем народу показа у серијам^ примере не- 

јунаштва и нечовештва, а одвоји га од њ еговог веро- 
вања да ко није човек и јунак није ни Србин?

Ко наш народ гурну у материјалистичко схватање  
ж ивота? Ко га упути да је важнија економика од етике, 
трбух од образа и »посао« од душе?

Ко разори нашу народну органску целину, госпо- 
дине? Ко учини да индивидуализам постане мерило на- 
ш ег народног живота?

Ко гурну наш народ с њ еговог народног и нацио- 
налног пута цароставног? Ко му уби домаћински прин- 
цип његов од кога се  није никад растајао и без кога 
није могао схватити ни Васељ ену, ни Држ аву, ни Дом?

Ко га поче тровати интернационализмом и класном  
борбом ?

Ко наш народ угура да легне, из пријатељ ства, у 
болесничку постељ у »наших великих савезника«. Ја 
знам, господине, да се  из пријатељ ства обилазе оболе- 
ли пријатељи, али се у њихову постељ у здрав не леж е. 
Ко наш народ xofce у гроб с тим истим нашим савезни- 
цима да пошаље? Ја знам, господине, да из љубави  
ум рлога рођаци и пријатељи испраћају али сами у ње- 
гов гроб не лежу?

Ко нас, силом, без потребе, без икаквог наш ег ин- 
тер еса, и против сваког нашег интереса, 27 марта нагна 
да објављ ујем о рат Немачкој и Италији?

Ко после слома нашег хтеде да поспе главу своју  
Пепелом, —  ко се бар после слома покаја, кад је  видео
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шта донеСош е држави и народу нашем наши тешки 
грехови?

Кога пустисте, господине, да друкчије него што сте  
ви »мислили« говори и ради? О не који видеше на врем е  
и на врем е говорише и опомињаше и преклињаше њих 
назвасте »издајицама«. Они »издајице« зато што су  
истину видели, а ви »родољ уби« што иако слепи хтедо- 
сте да водите народ. И водисте га и одвед£)сте^ па зато  
у пропаст и дођосм о.

Ко све то, него та наша неинтелигентна »интели- 
генција«.

—  А м а, молим вас, па ја сам се увек слагао са ва- 
шом унутраш њ ом  политиком. И ја сам хтео поштену и 
паметну управу, —  упаде »Родољ уб«.

—  Д а! Ви сте  хтели »поштену и паметну« управу, 
али добро забележ ену и запаж ену и потпомогнуту од 
масонских ложа, а таква је самим тим морала пити воду 
са отровних извора, иначе би лож е биле против ње. А  
чим би пила ту воду онда ни памет ни пош тењ е не би 
помогли и државна и народна кола би дошла овде где  
су сад. Уосталом  и ви лично то овим својим признањ ем  
потврђујете и нехотице, јер ви признајете да сте  били 
само за м оју унутраш њ у политику, а то значи да сте  
били против оне спољне политике коју сам  ја заступао, 
а која је  једино могла спасти нашу држ аву и наш народ  
од ове пропасти и овог срама! Били сте против ње, јер  
су против ње били сви масони, цела масонерија, сви 
јевреји, сви комунисти, сви који сте пили воду са отров- 
них извора »великих демократија«.

А  ко 22 јуна отпоче трубити глас по Мачви и По- 
дрињу, Колубари, Посавини и Подгорини, око Маљена, 
Рудника и С увобора, дуж Западне М ораве и Моравице  
како је  сад куцнуо час нашег ослобођењ а? Не сигурно
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ми »издајице«, већ разни »родољ уби« који су свом ду- 
шом ж елели и хтели да уђемо у рат с Немачком!

Ко је  био подлога и подршка целокупног комуни- 
стичког устанка? Ко је својим држ ањ ем  помогао да до  
њ ега дође? Ко је тај устанак прижељкивао и помзгао? 
Ко је  с комунистима правио споразум е и савезе о за- 
једничкој »ослободилачкој акцији«?

Ко је  крив за Крупањ и Лозницу, ко за М ачзу и 
Ш абац, ко за Краљево, ко за Крагујевац ? Нису сигурно  
Немци што су унапред по ратном преву објавили и об- 
јаснили колкко ће српских глаза скинути онај ко скине 
једну нем ачку!

Ко се није хтео борити против комуниста? Ко је на- 
зивао »издајницима« оне који су похитали да се против 
»партизана« боре? Ко је прилазио тој борби тек по том  
кад је  видео да fce комунисти ипак бити смождени?

Ко и данас проноси лажне вести којима се иде на 
то да се  опет гурнем о у нове несре^е? Ко ружи и грди 
љ уде што упуКују и саветују свет наш да прогледа сво- 
јим српским очима и не верује више лажима оних који 
су га у пропаст и ропство увукли? Ко прети подмукло  
како fce сваки који поштено служи свом е народу данас 
»висити« једног дана?

Ко други, господине, него наша »родољ убива ин- 
телигенција«.

—  А ! Па нем ојте молим вас тако! Ви сум њ ате чак 
и у наше родољ убљ е.

—  Не господине. Ја сам увек стајао  на гледиш ту да 
је  родољ убљ е сасвим нормално о сећањ е љубави је- 
динке за своју врсту, за свој род. О туд а бих родољ уб- 
љ е могао порицати само наказама. Ја вама родољ уб-  
љ е, дакле, никад нисам порицао. Али нисам мислио ни 
да је то нека ваша нарочита особина. Ви сте пак, на- 
против, мени то пор»ицали називајући м е  »издајицом«.



94 3 Б О Р

—  Та немојте, молим. . .
—  Не господине, не браните се. У  толико пре што 

као што видите, ја говорим без срџбе. Али потребно је  
да се каже истина и ја вам је говорим.

Нисам никад, дакле, сумњ ао у ваше родољ убљ е, а 
што говорим о »родољ убивој интелигенцији« то је зато  
што није интелигентна, па је свој народ водила као сле- 
пац слепца, те су обоје пали у јаму, и што му ни сад не 
да да из јаме изађе, ве-h га лажним вестима гура из 
пропасти у пропаст, —  а ипак нама осталима родољ уб- 
ље пориче.

—  Али, молим вас, нем ојте тако. Сад није време 
да о томе расправљамо.. .  —  упаде »Родољуб«.

А јесте време да се клеветамо! А јеете време 
да претимо!

—  Па ко то чини? —  упита »Родољ уб«.
.—  Они исти који су све оно чинили што сам напред  

изнео. Па и ви међу њима.
—  Ја? —  упита »Родољ уб«.
—  Да! Ви. Зар  не рекосте: »Сад није време да о 

томе расправљамо«. Размислите шта то значи, па £.ете 
видети.

—  То значи да нисмо слободни. . .
—  Ко нам смета да расправљ амо? —  упита »Из- 

дајица«.
—  Ех! Ко? Па окупатор.
—  Па њега нема овде кад ми говоримо.
—  М ож е бити да вама не см ета . . .  —  додаде иро- 

нично »Родољ уб«.
—  Е ту вас чекам. То сам и хтео да кажете. Јер се  

то и налази у оном вашем: »С ад  није време да расправ- 
љамо«.

Ви xotseTe да каж ете: »Вама »издајицама« је  лако. 
Ви сте  слободни. А  ми »родољ уби«,, ми нисмо«. То ми
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личи на претњ у коју ми је упутио неко. »Чекајте само  
док дођу »наши«. О м астићете ви конопац«. О дговорио  
сам м у: »У том е јесте  разлика између нас. Ми »издаји- 
це« спасавамо главе српског народа, па међу тим гла- 
вама и главе многих »родољ уба«, који сносе најглавнију 
кривицу за пропаст држ аве наше и губитак слободе на- 
ш ег народа. А  ти исти којима се тако главе спасавају  
клеветају нас за »издајство« и прете нам вешалима«. —  
То и вама сад кажем. Ви хоћете да каж ете: »Сад  нисмо 
једнаки, и зато  није врем е да расправљ амо«. А  ја вам 
каж ем: никад нећемо бити једнаки.

Јер, ето, ви сте  слободни и живи, —  а ако би се  
десило оно што ви замиш љ ате, ја нећу бити ни једно  
ни друго.

Па нисмо једнаки: јер  сте ви са својим друш твом , 
све из »родољ убљ а«, гурнули своју држ аву у рат, а свој 
народ у ропство и несрећу. А  ми смо очајно запома- 
гали и преклињали, ми »издајице«, да то не чините ни 
22 јуна, ни данас, ни сутра.

Па нисмо једнаки: јер  се  ви за све то, у  свом »ро- 
дољ убљ у«, никако не осећате кривим. С авест вас не 
гризе за стотине хиљада српских живота, врло често  
живота^ жена и деце, —  за губитак држ аве, слободе и 
јединства народног, —  за десетине хиљада порушених  
домова и опустош ених газдинстава, —  за сузе  и болове  
какве никад народ наш није трпео. Ви и не видите ту  
своју кривицу. Ви који сте, без потребе, из »родољ уб-  
ља« гурнули своју држ аву и свој народ у рат и пропаст.
—  А  ми »издајице« ми се осећам о кривим, иако нисмо  
хтели рат, иако смо били против рата.

—  А  заш то сте  онда ви криви? —  упита »Родољ уб«.
—  То ви нећете моћи разум ети. П окуш аћу да вам  

објасним овом причом:
Била два брата јзојјена у  неком великом граду.
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Становали на четвртом спрату једне палате. Разболи се  
један од тиф уса теш ко прошлог лета и падне у посте- 
љу. Болесник лежи у бунилу, а прозор отворен. Једног 
сунчаног дана он осети мирис топлог лета и чује шум  
љ удског кретањ а. И прохте му се да се  шета. Скочи из 
постељ е кад му брат није био у соби и приђе отворе- 
ном прозору. Закорачи преко прозора. Иде човек у 
ш етњ у. У  тај мах наиђе брат његов викне и прискочи. 
Обухвати свог брата да га свуче. Али овај неком лу- 
дачком снагом  изуједа, изгреба свог брата, отргне се  
од њега, и скочи у пропаст.

—  Е х . . . И досад сте причали свашта. А сада заиста 
претерасте! Д акле ми остали смо као тај оболели  
лудак!

—  А мислите да изм еђу оног што сте урадили 27 
марта и чина оног несретног лудака има велике разли- 
ке? Има додуш е, ипак неке разлике: Он је бацио гамога 
себе у провалнју, ви сте пак бацили друге, а вама засад 
није штета велика. По луцидности међутим, нема разли- 
ке. Луцидности сте имали таман толико колико и он.

Н его да завршим причу: С ад  онај преостали брат 
тугу је  за својим несретним братом  и непрестано сваког 
дана, чим му онај злосретни дан падне на ум , испитује  
сваки свој покрет и процењ ује да ли је како год могао  
Hecpei=iy спречити. И кад дође до закљ учка да није за- 
иста м огао, онда у том е опет себ е  криви: Зашто да 
није могао спречити! '

Али то Befc ви, господине, као »савремени човек« 
нећете мо^и разум ети. Ви који не о сећате своју криви* 
цу што сте активно (разум е се  у свом »родољ убљ у«) 
проузроковали (са својим »родољ убивим« друштвом) 
Hecpetsy свог народа, —  ви не м ож ете разум ети како  
ми остали који см о били против тог и таквог вашег ра-
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да, м ож ем о себе кривити што вас у томе нисмо могли 
спречити.

Главно је да ви о стајете  »Родољ уб« —  а ја »Из- 
дајица«.

Али надам се, не за дуго!«

*

Разговор се на овом сврши. А  ми ra прибележ исмо  
да се не заборави. ,



Сила зла
Ваљда је  и најповршнији човек, при сагледањ у са- 

дашњих прилика у  свету, м орао да стекие утисак као 
да је  нека бескрајно ве+на сила него што је  човек, шче- 
пала у своје руке судбину света и са сладостраш ћем  
се је  пустош  и тамо где природки развој рата то не 
би тражио.

Као да је  сама Сила Зл а , ослобођена од неких око- 
ва и обавеза, пуштена да ради шта xofee, узела да оства- 
ри давно замишљени програм  руш ењ а свега што јој под 
руку дође, а што је  човек упорно, с м уком и љ убављ у, 
вековима градио.

А  дело човеково изгледа као онај чаробњаков ше- 
грт што ослобођено зло не ум е или не мож е да врати 
натраг у своје скровиш те.

Xofee ли човек да дигне р уке зато  од свог дела па 
да зло пустош  носи и тамо где  је  не мора бити, —  или 
fce му се и сам придружити и постати медиум зла ради  
сладострасног руш ењ а дела свог и својих предака, —  
или ke  му се напротив супротставити и не дати да пу- 
стош  сеје? То је  питање.

Пред ово питање данас су сви народи и сви људи  
постављени. Нико га обићи не мож е, нико се оглушити  
о њ ега не мож е. Сви м орају  одговорити на један од  
три изнета начина: или fce се  придружити Сили Зла и 
постати м едиум  Зл а , —  или fce остати скрштених руку, 
не спречавајући Силу Зл а  да дело опустош ењ а врши,
—  или fee се  Сили Зла супротставити и борити против 
ње спречавајући њ ено дело  опустош ењ а.
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Љ уди површни, (који живе »кож ом«, а не душ ом), 
покуш аће да нам спрече ово излагањ е навлачењ ем у  
расправу о томе да ли постоји заиста Сила Зла, а онда 
исмевањ ем ако се ве+н у то упустимо. Али нем амо по- 
требе да на тај пут идемо. Довољ но је за њих да утвр- 
димо како заиста »нешто« има сталну тенденцију да 
пустош повећава и против памети и интереса и воље 
људи. Чим кажемо »нешто«, а не каж емо »Сила Зла«  
наши »реални људи« fce се умирити. А  за наше излага- 
ње је и то довољно. Толико м ож ем о попустити, а да 
саму ствар не ош тетимо. Јер то »нешто« дела као не- 
што сасвим свесно свога циља и својих средстава, као  
»нешто« т т о  xofce тај циљ путем тих средстава, као 
»нешто« што је способно, да страсно жели тај циљ< и 
страсно иде за њим.

Светим  Оцима је било дато да ту Силу Зла сагле- 
дају и анализирају. Они су у њој угледали: Древну  
Злобу, О ца Лажи и М рзост О пустош ењ а. Прво као ко- 
рен, друго  као средство, треће као циљ, а све заједно  
као јединствену Силу Зла.

Толико само да поменемо за сад. А  даљ е fce се 
видети колико је  та анализа тачна и по ономе што ми 
преживљ ујемо.

** *
Ми смо се сломили прошле године.
Али ми се нисмо морали сломити. Било је  путева 

милости и истине и градилаштва. О дгурнути су. Сила 
Зла је  хтела, да се једна држава још поруши да се  
њ еном територијом  оспу руш евине за руш евинама, —  
да се народом њеним разбукти рушилачки бес и да он 
сам стане својим рукама раскидати своју утробу.

Како је  дош ло до тога? С ети те  се сам о: прво је
Г
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злоба прорадила. Засиктала је  змијски као све што је  
од Д ревне Зл о б е  рођено, Пружена нам је  рука мира и 
пријатељ ства, Да није било зло б е ко би је одгурнуо? 
Ми смо је  одгурнули. Злоба је  то хтела. Пљунули смо  
јед  зло б е на пруж ену руку.

О  ниси то учинио ти, мој незлобиви, неписмени или 
неучени, у  страху Господњ ем  живе^и, прости, брате мој 
и сестро  моја. То су учинили они други, и за тебе, и за  
м ене, и за вас, и за све нас заједно.

Они су то учинили јер  нису милости имали. С уве  
д уш е као ж една зем љ а у суш но лето, кад ни капи ми- 
лости Бож је не роси, они су дисали сам о злобом . Пру- 
ж ена рука је  злобу само пове^ала и довела је до беса.

• Али да ли је  само злоба била? Та ње је  било код  
малог броја. Како би та злоба м огла, да успе да покре- 
не читав народ —  или ако не да покрене, а оно да га 
укочи да се не брани од лудила еамоуниш тењ а? Иако је  
злоба еиктала и хтела, она је  сама слаба била. Приско- 
чила јој је  у noM ofe сама Лаж. Пробеседила је  медено, 
увијено, али увек у једном  циљу. Лаж  до 27 марта, Лаж  
27 м арта, Лаж после 27 марта.

»Немачка xofce да нас прогута! Немачка хоће без  
бо рб е на превару да нас освоји! Немачка xoke да нас 
разоруж а да би нас лакш е освојила! Немачка тражи  
пролаз за своју војску до Солуна, а кад освоји Солун, 
онда см о готови. Совјети и Турска h e  међутим објавити  
рат Немачкој само ако буде  см ела да нас нападне. Ен- 
глеека искрцава м ногобројну војску у  Грчкој, а Ам ерика  
нам ш аљ е огром ну авијацију. А  наш народ, као један  
човек, чека да покаже чуда од јунаштва«.

Ниси лагао то ти, мој незлобиви, неписмени или не- 
учени, у  страху Господњ ем  живе^и, прости брате мој 
и сестр о  моја. То су чинили други : и за тебе, и за вас, 
и за м ене, и за све нас заједно.
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Знали су они да то што говоре није истина. Д акле  
знали су и лагали, —  као сваки кога потчини Древна  
Зло ба, О тац Лажи —  Сила Зла.

И тако је дош ло до рушевина наших. Д о почетка 
рушевина наших. Сила Зла је  на ж алост ликовала —  јер  
је  бес руш ењ а, М рзост О пустош ењ а победила.

/
** *

Задрхтао си ти, мој незлобиви, неписмени или не~ 
учени, у страху Господњ ем  живе^и, прости, брате  мој, 
и сестро моја. И завапио до Бога гледајући у руш еви- 
нама оно што су претци твоји и ти градили. Та ти си се  
и родио за грађењ е, а не за руш ењ е. Цела твоја исто- 
рија од твог рођењ а у Христу сведок је за то.

Рекао нам је једном Неко ову чудну реч: »Верујем  
да су Кинези подигли зид кинески да се заш тите од на- 
језд е  Срба. Верујем  да су они Скити што их као страву  
износе за питоме колоније грчке,' Херодот и Тукидит, 
били у ствари Срби. Верујем  да је О м ар запалио би- 
блиотеку александријску јер мора да је  у својој војсци 
имао Срба. И уопш те држим да где год је било руш ењ а  
и паљења да су то морали бити Срби. Све тако док  
нису своју дивљу подлогу окалемили Христовом племе- 
нитом гранчицом. А од тог времена гране њ еговог др- 
вета рађају само слатким, крупним и благородним  во- 
ћем . Ту и тамо избије, до душ е, опет по нека грана из 
оне дивље подлоге па рађа ситним, опорим и горким  
плодом. Али за мало, јер се  таква грана очени, и опет  
оетаје оно крупно и благо са благородне гране Хри- 
стове.«

И ми то примисмо и уверисм о се да је заиста тако. 
Не, разулге се, баш кинески зид, алекеандријска библи- 
отека и Скити —  већ оно о племенитој калем гранчици
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којом света 6patsa Кирило и М етодије (да их бар на 
празник њихов поменемо и поклонимо им се) са светим  
»седмочисленицима« окрунише нашу дивљу подлогу, а 
наш Свети Сава очени дивље изданке које подлога 
гурну дивље из себ е  као да угуш и једва примљену ка- 
лемгранчицу, те је  тако ослободи од помаме дивље и 
даде јој (вечити и дивни наш градинар) слободу да ра- 
сте, цвета и плод доноси.

** *

Завапио је народ и изгледало је као да му је вапај 
услишен. После првог стравичког изненађењ а, настало  
је освеш ћењ е. И вечити градилац наш отпочео је по- 
ново свој рад.

Али и Сила Зла није стала. Како? Зар  само тако  
мало рушевина? Сам о тако мало суза? С ам о тако мало  
крви? Сам о тако мало и тако кратко? Па то се  не испла- 
ти заиста толики труд и м уке од 27 марта.

И опет Злоба засикта. Али јој много не поможе. 
Јер у додиру са војском што му поруши држ аву, народ  
не осети мрж њ у. О д  ње сазна најбољ е да нису хтели  
да нас нападају, да су се изненадили обрту ствари, да 
се чуде нашој лудости. То сазнаде народ од простих  
немачких војника. Зато  Злоба и кад засикта поново, 
слабог одзива нађе.

Али ту је зато Лаж. Злоби је доста да Лаж покрене, 
а ова tse eefc успети.

Неко tse нам на ово petsn: та 'пусто ш и  Bets тада није 
било мало. Зар  око нас 6patsa наша нису, довољно крв- 
љу својом, и сузам а, и сиротињ ом својом, пустош ењ ем  
и руш ењ ем  зем љ е њихове и наше, платили тај данак,/ 
зајазили ту злобу, којој је  М рзост О пустош ењ а крај- 
њи циљ.



Како питате то?, одговарам о. Зар  сва пустош ењ а, 
све крви и сузе  које човек претрпе и проли од века 
началног до данас не зајазиш е Д ревну Зл о бу, (прова- 
лију без краја и дна, коју гор дост бесконачна насупрот  
љубави бесконачној провали у тами преначалној) па да 
је  сад ово што наш народ прелести око нас, зајази?

Зато  се опет О тац  Лажи баци на посао те додирну  
својим штапи^ем чаробним очи наше и ми заслеписм о  
за истину. П остаде нам он сам вођа и руковођа и тако  
нас поведе новим руш евинама, новим сузам а, новој 
крви —  новом опустош ењ у душ е и тела и зем љ е на- 
рода нашег.

Закикоташ е се тада Подземљ а неуздрж ано. Јер је  
сетва лажи била обилна и преобилна. С е јаш е сама  
Древна Злоба сем е Лажи. Пустош  fce се  звати жетва 
Пакла.

Узам ан се борисмо пр7отив Лажи. Лаж беш е мо^на. 
Једне превари, друге  укочи, тек М рзост О пустош ењ а  
дође до жетве обилне и преобилне.

*
Заш то  да сад износимо све оно што с а \о  дожмвели 

сви заједно? Та тешко је  већ и перу да понавља, a камо  
ли души да преживљава све што је  преживела, и то 
истински, доживљавају^и као да је  све попаљено њено. 
све поруш ено њено рођено, све побијено њено најро- 
ђеније, свака суза као с њене зенице да је канула!

Бто нећемо даље. Ста+немо ту. Јер то је за нама. То 
је  прошло,

Али зар не чујете опет сиктањ е Злобе? О не исте 
Д ревне Зл о бе без које се још  Сила Зла није могла  
показати.

Зар  не чујете глас Лажи? Зар  не чујете поново  
исту Лаж  »само мало друкчије«?

Н ародни пут t03
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И зар  не знате eek из оног што дож ивесмо за ову 
годину дана, да где Злоба почне сиктати и Лаж шаптати 
ту се  О пустош ењ е похлепно и сласно спушта на греш ну  
нашу зем љ у и род грешни наш? Или зар сте  толико  
обузети помамом Зл а да у  том е чак сладострасног  
неког уживања налазите? Станим о! О трезним о се за  
име Бож је!

*

Сатанска је  и богоотпадничка то  троичност: једно- 
битна и нераздељ ива Сила З л а : Древна Злоба, О тац  
Лажи и М рзост О пустош ењ а.

Није потребно високомудрије да је  покаж е: станујз  
она ту поред нас од века началног. С ам о  снажни Богом, 
појединци и народи, одупиру јој се. Нема она власти 
над њима. Злоба сик^е али их својим отровом не мож е  
затровати, —  Лаж  се пред њиховим очима топи као  
снег од сунца и ништа од ње не о стаје, —  О пустош ењ е  
узалуд  приж ељ кује да их посети: затворени су jo] сви 
прилази.

Код нас, на теш ку ж алост, није тако било. Befe друк- 
чије. О нако као што горе изложисмо.

И још има људи који то што доживесмог приказују 
као наше »опредељење за царство небеско!« 

Царство небеско под руководством и надахнућем 
Силе Зла! Чудног ли слепила! Или богохулства! (што је  
опет исто).

Јер заиста у  ову нашу несре^у сам о нас је  Сила Зла  
увела и кроз њу водила.

То нам показује  ова последњ а година дана наше  
историје.

/



Прича о једном чувару пруге
АЛи смо годинама ‘ били као чувар пруге што поку- 

шава јур ећ ем  возу да знацима из свог ф ењ ера каже из- 
весне важне истине. Давали смо знаке машиновођи и 
ложачу, —  давали их возовођи и спроводницима воза, 
давали путницима. И то не —  много компликоване ства- 
ри, —  сасвим просте истине: да је  огром на опасност 
пред возом, —  да треба ход воза сасвим зауставити, да 
су наши колосеци подлокани, а мост набујалом водом  
скоро однет, —  док на другој страни реке ни пруге ни 
насипа eefc нема. Машиновођа је  на све то ударио чу- 
вара по ф ењ еру ж арачем, те  га је  овај из руку испустио. 
Возовођа се нагао из jypetser воза да чувару љ убазно  
довикне да га треба затворити у лудницу. Неки путни- 
ци су га пљували, а неки уздигнутим песницама претили.

Воз је победоносно прогурао поред сиротог чувара 
пруге —  и њ еговог разбијеног ф ењ ера. А  одмах затим  
десило се оно што је чувар хтео спречити: воз је  на*- 
летео на ровиту пругу, предњи вагони с локомотивом  
су успели да наиђу чак и на мост, задњи су испали и 
одвојили се од воза с ове стране и претурили, —  пред- 
њима се  то десило на самом мосту, па неки пали у 
реку набујалу, а неки се задржали на стубу као чудом  
неким, —  локомотива са два три вагона прелетела с 
оне стране и упала у дубоки муљ. Hecpefca огром на и 
невиђена. Запом агањ е језиво. Ж ртве небројене.

Тако бива увек кад се сигнали не дају: воз јури, 
пруга слободна, а чувар пруге заспао. Њ егов ф ењ ер
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чкиљи поред њ еговог кревета. А  несрећа зија пред ју- 
рећим возом.

Али тако бива и кад се  сигнали дају, а нико неће  
да их види.

О ! Није трагедија у овом другом  случају у осрамо- 
tseHOM чувару пруге и њ еговом разбијеном  ф ењ еру. 
Трагедија је  у растављ еном возу, преврнутим и полом- 
љеним вагонима, у  путницима измрцвареним, подавље- 
ним и осакаћеним. Чувар пруге и његов разбијени ф е- 
њер долазе  у ту трагедију сам о као објаш њ ењ е заш то  
се несрећа догодила, а сами нису Hecpetsa.

*
О д  марта 1939 наше сигналисањ е је  преш ло у наш 

Билтен. Један по један од наших ранијих листова беху 
забрањ ени. О нда смо се свом снагом  бацили на Билтен. 
Сваких десет дана од прилике излазио је  по један број. 
Тако годину и по дана. Зато  врем е написали см о много  
страна да изложимо, објаснимо и докаж ем о само неко- 
лико истина.

Н еколико пута манути ф ењ еро м  било је  довољно  
за то. Али jypetsn воз није заустављ ао ход. Сигнали чу- 
варевог ф ењ ера морали су зато  бити продужавани и 
умножавани непрестано.

З ато  неколико редака није било довољно. Зато  је  
написано за осам десет недељ а преко хиљаду три стоти- 
не штампаних страна. Сам о да неколико крупних истина 
сазнаду машиновођа и ложач, возовођа, спроводници и 
путници jypetser воза кроз Hots која је  зем љ у обухва- 
тила, воза који се  звао Југославија.

М олимо да нам читаоци не пребаце уображ еност. Да
с

не каж у: »Ш та? Ви да спречите такву^несре^у? Са Вашим  
Билтеном!« —  М олимо их да се  сете  наш ег горњ ег при- 
м ера. З ар  сасвим скромни, непознати, сиромашни и
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усамљ ени чувар пруге, поред кога сваки дан стотине ми- 
лиона богатства зем ног пролете и хиљаде путника, че- 
сто светски чувених или изванредно богатих и славних, 
не м ож е са својим зам аш ћеним  чкиљавим ф ењ еро м  да 
спасе од огром не Hecpetie по дану и ноћи jypetie возо- 
ве? А  ми смо ту себ е свели само на њ егову улогу. Ни 
мало важну. Важнији су свакако сви они што гурају во- 
зовима, што сваки дан пролазе поред чувара пруге. Он  
је  ради њих а не они ради њ ега. Не пребацујте нам да- 
кле ни уображ еност ни нескром ност.

—  »Ех!« —  Д обац ује  нам наш проницљиви читалац, 
»не правите се тако наивни кад нисте. Није ^ваша не- 
скром ност у поређењ у са обичним чуварем пруге, већ  
са чуварем пруге који није спавао, који је  видео опа- 
сност, који је  истрчао у воз, који је  очајно давао знако- 
ве да се воз заустави, чији знакови нису били примљени, 
кога је чак машиновођа ударио ж арачем по руци те му 
ф ењ ер из руку избио. И тако даљ е, и тако даље«.

—  Имате право! О дговарам о ми сасвим понизно  
наш ем читаоцу. Признајемо грехе своје нескромности. 
М олим о да нам то опростите. Искрено молимо. И веруј- 
те да и нама није угодно о том е говорити, у толико пре  
што се eets Hecpetsa догодила. Наша улога је неуспела. 
Hecpetsy нисмо спречили. С ад  tieMO бити само сведоци  
пред истражном комисијом која мора до^и, сигурно мо- 
ра доЈли.

Али знате ли, читаоче —  пријатељ у, заш то о том е  
гоиоримо: Зато што се све nccpefce још нису догсдм ле. 
Још има живих путника у раском аданом  возу. Још има 
вагона који висе на порушеним стубовима. Зб о г тога го- 
воримо. Да је све готово, верујте, не бисмо ни писали, 
ни говорили. Немамо ж ељ е, ни времена, да пишемо ни 
м ем оаре ни истооију, али хо^емо. морамо и немамо куд 
Befc у историји да учествујем о, јер  смо ту у животу, у
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пуном животу. З б о г  још недогођених Hecpefca, збо г још  
непогибших путника пишемо, да их опом енем о на чу- 
вара пруге и његов бедни и презрени ф ењ ер који нису 
хтели видети ни послуш ати. Да би бар сад послушали. 
Сад кад се толико већ зла догодило. Да поверују бар 
сад кад онда нису. Да се  држ е мирно у оним вагонИма 
што висе над водом или су се  изврнули по насипу, јер  
најмањи неразуман покрет м ож е их стрмекнути у набу- 
јалу реку. Да добро пазе на сваки корак свој бар сад, 
кад су онда с хуком и сладострасним  задовољ ством  и 
машина и вагони, и возовођа и машиновођа, и ложач и 
слроводници и многи путници, jypetsn возом , гурали  
кроз тамну Hots тамо где се сад налазе.

А  то пишемо, јер и сад видимо неке песнице подиг- 
нуте у преврнутим или над водом висе^им вагонима, 
или у онима што су у муљ у заглавили, —  и сад као да 
чујем о многу псовку упућену нама коју је  eets у рани- 
јем  пролетењ у jypetser воза поред чувара пруге овај 
успео ухватити.

Није нам до тих песница, верујте! Та eets смо рекли  
напред да у том е није Hecpefca. О  како је  то све мало и 
незнатно према огром ној и неизрецивој Hecpetsn што је  
задесила цели воз и њ егове путнике.

Н его збо г тога што се бојимо да је  то знак да се не- 
сретни путници још нису снашли, још не виде положај 
свој, још не виде истину.

Како би иначе, да је  виде, могли продуж авати да 
дижу песницу, ш кргу^у зубим а и довикују псовке бед- 
ном чувару пруге који је баш хтео Hecpetsy ту страш ну  
да спречи дајући оне очајне сигнале својим ф ењ ером .

Ето зато см о сам о, верујте, молимо вас, испричали 
рву  прич^.



Улична стратегија
14. VI. 1942

Кад у једном  народу стратегију почне да води тако  
звано »јавно мнење«, кафана и улице, —  онда је то си- 
гуран знак теш ке оболелости и порем е^ености њ егове.

Јер ако постоји нешто у држ авном и народном жи- 
воту што не мож е и не см е да воде »јавно мнењ е«, ка- 
ф ане и улице, то је  баш стратегија. И то не сам о због  
тајности војничких планова, —  ве+н и због изузетних осо- 
бина и знања које праве војсковође м орају имати и ско- 
ро аскетског начина живота који м орају водити да би 
њихови планови добили ону утанчаност, дубину и оштри- 
ну кад почињу да личе на највиша уметничка стварањ а,
—  и да би њихово извршење, савлађивањем препрека 
које поставља супротна страка организацијом и иско- 
риш ћењ ем расположивих сопствених снага, претворило  
те замисли у плодоносну победу.

О вде не мислимо на преклапања и нага^ања улице  
и »кафанских стратега«, —  који су редовна појава која 
прати у рату сЕаки народ. Befc мислимо на другу  поја- 
ву кад »јавно мнењ е«, улица и кафана отпочну имати та- 
кав утицај на војничке планове једног народа, те се  ви- 
ди и ocetsa да они у ствари стратегијом  свог народа  
управљ ају.

О но што се догодило 27 марта 1941 године у Бео- 
граду ocTatse за векове најбољи пример те уличне стра- 
тегије. Симови^ (за кога чујем о да се налази у неком  
санаторијум у за нервне болести) управо је био тип стра-  
тега који је сав псд  упливом те уличне стратегије. (Ако  
се пак покаже горњ а вест истинитом, и ако би се утв£>-
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дило да је  та болест ранијег датума, онда би наша не- 
cpetia имала ш експировску трагику: стратегију оболеле 
улице води оболели стратег).

Д уховно и није друкчије могу^е. Није Moryise у на- 
роду здравог духовног живота, да стратеги ју води ули- 
ца. У  народу где је  духовно здрављ е потпуно, постоји 
хијерархија вредности разних функција. Сваки део на- 
рода ради с вољом, тачно и на врем е оно што у наро- 
дном ж ивоту њ ему припада да ради, уверен да с друге  
стране други органи народни врше своје улоге исто тако.

У  здравом  организм у је тако. Тако је у нашем телу 
док је здрављ а тамо. А  кад растројство  настане, онда 
бива и друкчије, али онда долази и расуло и пропаст и 
униш тењ е. Тако би морало бити и у сваком народу у по- 
гледу стратеги је, —  за коју, као што смо напред виде- 
ли, треба изузетног знања, изузетних особина и изузет- 
ног начина живота оних којима је  та функција поверена.

Али улична стратегија има једну врлину. Неодго- 
ворна, она пустоши оболели народ, упада из грешке у 
злочин, из злочина у други, гура с одуш евљ ењ ем  један 
народ стрм ом  равни пропасти, —  и све до коначне про- 
пасти, она се не признаје побеђеном . А ко  погреши од- 
говоран усамљ ени војсковођа једном , Bets губи повере- 
њ е; два пут: одузим а му се сигурно команда. Анонимна 
улица, стоглава стратегија улице и »јавног мнења« оне 
никад не одговарају. Све што се изгубило улудо, све 
што се расточило, расуло, —  све руш евине, све пусто- 
ши, сва крв, све сузе, —  за све то улична стратегија са- 
свим лако налази оправдање. О на своје стратеге бра- 
ни, јер  брани себе. Она се од њих не мож е растати. Они 
су управо пројекција, отеловљ ењ е једног боле.сног ду* 
ховног и менталног стања. Све што су они учинили, сзе
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је добро, па је  и зло добро, јер  су »ж ртве неопходне«, 
а »победа само из жртава долази«.

При том е се заборављ а да није сваки губитак жртва, 
јер би онда и сви људи што изгубе имање на коцки има- 
ли око главе ореол светости, —  а све самоубице поста- 
ли народни хероји. Истина је да се  сем е баца у зем љ у  
да би се добила ж етва, —  и истина је  да које сем е не 
умре, Hetse плода дати, —  али је  истина и то да свако  
сем е које се баци плода не доноси, јер  би иначе и оно  
бачено на камен, на пут или трњ е м огло плода донети. 
А знамо из неземаљ ских уста да ту плода никад не тре- 
ба очекивати.

Улична стратегија је дакле најдурашнија стратегија  
на свету. Она је побеђена онда када је  сатрвен, уништен  
народ који је дозволио да тако судбинском  функцијом  
HberoBor живота завлада неодговорно хиљадуглаво »јав- 
но мнење«. Све док то није она живи, баца вео заборава  
преко својих јучерашњих разочарењ а и хита уверена у 
своју победу даље.

Она никад не сагледа стварност и садаш њ ост! Она  
брзо заборављ а поуке прош лости! Она стално живи у 
будућности! Али каквој будућности? Буду^ност је  плод  
чије је сем е посејано у прошлости, а чија се стабљ ика  
обделава у садаш њ ости. У каквој то будућности мож е  
живети улична стратегија кад заборави прошлост а не 
види садаш њ ост? У будућности која се  никад остварити  
Helse, —  у оној сачињеној од самих снова, —  у оној коју  
праве њене жељ е без контроле разум а. То је  као »ра- 
чун без крчмара«.

*

Наша улична стратегија није се 27 марта ни родила  
ни угинула 15 априла. Она је  отпочела много раније, с  
Абисинијом и Ш панијом.
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То управо није била наша улична стратегија. То је  
била стратегија коју су јевреји из Њ ујорка, Лондона, Па- 
риза и М оскве припремили за народе оболеле од де- 
мократије. Јевреји су сами знали малу вредност такве  
стратегије, као што је  знао некад бели трговац ништав- 
ну вредност ђинђува које нуди Црнцима у Аф рици за  
злато или слоновачу. Али за »Црнце« је  таква стратеги-  
ја добра и »Црнци« су је  примали, гутали, у њу се  кле- 
ли, за њу и зб о г ње се  руш иле држ аве, градови, пусто- 
шила се поља, губили ж ивоте тису+se тисућа љ уди, жена 
и деце, и непрестано губе. О  љ удском  болу и сузам а ко- 
је  је  та стратегија изазвала нећем о ни говорити.

Та је  стратегија засејала пустош  Европом, а данас  
су обухваћени победом  њ еном ве^ сви континенти. Она  
се  није уморила, није разочарала, није се  уплашила. Она  
је  уверена »у крајњ у победу«, јер  је  »тако било и 1918 
године«, —  и никако неће ни себи ни другим а да обја- 
сни како то крајња победа м ож е до+ни иза све самих  
самцатих њених пораза.

А ко  бацимр поглед уназад  —  од отварањ а Чехосло« 
вачке кризе —  ми ^емо најбољ е приказати наш ем чи- 
таоцу оно што карактериш е ту стратегију.

*
После присаједињ ењ а А устри је  Немачкој, било j'e 

јасно да долази на ред отварањ е питања Чехословачке. 
То је  било јасно и самим претставницима Чехословачке. 
Два су разлога била ту: једно је  компактна маса С уд ет-  
ских Немаца, а др уго  је став сам ог Прага, као централе  
бољ ш евичко-дем ократске према Немачкој.

Улична стратегија је  тврдила да Немачка nefce см е-  
ти то питање да реш и, јер k e  »велике дем ократије« с је- 
дне, и Совјети с д р уге  стране, у том  случају напасти на 
Немачку ради одбране Чехословачке. Ова улична стра- 
тегија није хтела да види ове чињенице:
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да је  унутрашњи положај Чехословачке изванредно  
теж ак да би она смела ући у рат с Н емачком; 

да је  њен стратегиски положај још очајнији; 
да Велика Британија и Ф ранцуска неће ни метка  

испалити због Чехословачке;
да Совјети не+не хтети то учинити нарочито зато  што  

је  циљ њихове спољ ње политике у Европи рат изм еђу  
Ф ранц уске и Енглеске с једне, и Немачке и Италије с 
д р уге  стране, —  рат, који треба да се прошири и на 
осталу Европу, — ■ и из кога треба да изиђе општа европ- 
ска бољшевичка револуција;

да је  Немачка велика, уједињ ена, снажна духом  и 
оруж јем ;

да Италија и Јапан овог пута нису против ње.
С в е  то улична стратегија није видела, јер  није хтела 

видети. Она је  знала сам о оно што је она ж елела:
Немачка је  национал-социјалистичка. Прем а том е  

Немачка треба да изгуби рат. Чехословачка је  дем окра-  
тија. Према том е она треба да добије рат.

Тако су мислили и они у Прагу и зато се  догодило  
онако како се  догодило септем бра м есеца 1938 и 
м арта 1939 године. Словачка се  издвојила. Чешка је  из- 
губила сам осталност.

Али улична стратегија није побеђена. М огу зем љ е  
које се  повере њеној бризи пропадати колико xofce, она 
је  непобедива »јер је  њена крајња победа«.

За  овим је  дош ло питање енглеско-совјетског са- 
веза.

Спрем ала га је  нико други до улична стратегија. 
Њ ој је  био потребан тај савез, као огромна кљешта ко- 
јим треба »велика дем ократија« с једне и Совјетски  
савез с др уге  стране да стегну иационал-социјалистичку 
Нем ачку. •
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Преговори ти почели су априла 1939 године и тра- 
јали до 23 августа.

Улична стратегија је  овог пута владала м алте не 
целим целцатим светом. То је  било истоврем ено тако  
просто и тако корисно. Према том е, мислила је  улична 
стратегија, како да тако проста а корисна ствар не буде  
остварена? Отприлике, као кад деца маш тају да скину 
м есец  с неба и њим се  мало поиграју.

Улична CTpaTervija није хтела да види: 
да Совјети xofee рат, али рат туђ, у коме они не^е 

учествовати, али којим +>е се користити;
да Немачка не^е такав положај у рату у Европи, 

где би се  она нашла изм еђу два ф ронта;
да Совјети знају да њихови демократски партнери 

нису још  довољно спремни, те у случају рата главну 
теж ину рата имају да носе они, а ови иза утврђењ а и 
м ора да се спрем ају;

да Совјети, напротив, ж еле да рат прво избије у 
Европи, а не на њиховој гракици, да траје подуж е, да 
се они за то време спрем ају на миру, —  да рат у Ев- 
ропи и осталом  свету развије довољно силе расула у 
свакој земљи и тек тада они у рат да уђу и преваљ ају  
својим револуционарним ваљком све што је  за ва- 
љ ање.

Улична стратегија на све то није хтела да погледа. 
О на је знала само оно што је  њој требало и ништа 
више. Узам ан смо довикивали скоро потпуно усамљ е- 
ни: Hei=.e М осква закључити савез с демократијам а и ука- 
зивали смо заш то не мож е да xcfee. Улична стратегија  
широм Европе је изјављивала: »Сутра fce бити окончани 
преговори. Иду+ie недељ е k e  бити потписан уговор о 
савезу. Иду^ег м есеца fce бити закљ учена војна кон- 
венција« —  само зато што јој је  требало, што је  она 
то ж елела.
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Преговори су заиста окончани. Уговор је заиста за- 
кључен. Сам о не онај који је  ж елела улична стратегија, 
Bets супротни: пакт о ненападању изм еђу Берлина и 
М оскве.

Дипломатски никад Betsn пораз улична стратегија  
није претрпела. Она је требала да види да то значи и 
губитак сутраш њ ег рата. Али она није посула главу пе- 
пелом. Њени стратези нису застали да прегледају пла- 
нове своје стратеги је, како то бива с њом, да њени пла- 
нови бивају тако потпуно изиграни, и њена предвиђања 
тако потпуно демантована. Стратегија улице је просто  
пренела своје наде у буду^ност, као увек после сва- 
ког свог пораза. А  њени стратези су продуж или, увен- 
чани славопојкама »јавног мнења«, свој ход у даље 
поразе.

О дм ах за овим је  дошла Пољска и почетак новог 
светског рата.

Улична стратегија је  изгубила стрпљ ењ е. По њеном  
миш љ ењ у рат се  више није могао одлагати. Д о рата је 
м орало доћи. Она га је хтела. И Данциг и Коридор су 
јој послужили као повод. Улична стратегија је наго- 
варала Пољ ску да не попушта. Њу tse бранити »велике 
дем ократије«. И рат је  дошао.

Она није хтела да види следе!=»е чињенице: 
да је Немачка силна, а Пољска према њој слаба; 
да »велике дем ократије« не само да Hetse бити у 

стањ у да пробију утврђену Сигф рид линију, Bets нису у 
стањ у честито ни јачи притисак на Немачку да изврш е, 
и то не пеш адијом Bets ни авијацијом;

да иза леђа Пољској стоје Совјети и да tse они са 
своје стране покушати да учествују у новој деоби Пољ- 
ске, да би се тако што више приближили Европи, а што  
више уклонили опасност Немачку од себ е.
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Она је  ж елела да рат једном  дође, а после fee се  
eets видети шта fce се. На крају »би^е као 1918, 6ntse 
њена победа«.

И Пољска је  пропала. Али улична стратегија није 
посула своју главу пепелом, а њени стратези су про- 
дужили и даљ е, убеђени да fce на крају бити добро.

С ад  су се  Енглеска и Ф ранцуска нашле у рату пре- 
ма Немачкој. Стратегија би саветовала да направе мир, 
кад већ .у своје време нису биле паметне да избегну  
рат. Али улична стратегија то не дозвољ ава. Њој треба  
рат велики, широк, простран, дубок, рат демократија  
против фаш изм а и хитлеризма. И она fce га пове^ати, 
проширити, продубити и појачати.

Она није могла да укљешти Немачку између фран- 
цуско-енглеског фронта на Рајни и совјетског на Ис- 
току. Она h e  зато створити ф ронтове на крилима Не- 
мачке. Немачка има као свако живо биће своја плу+на: 
једно је Скандинавија, друго  је  Балкан. Улична страте-  
гија xotse да изазове запалењ е оба плућна крила Не- 
мачке. Њ ој треба и она tse га створити.

Прво га је  створила у Норвеш кој. На несрећу Нор- 
вешке.

Говорили смо њеним стратезим а. Говорили смо
им:

—  Ви не видите да fce Немачка оба та запалењ а  
локализовати и угасити. Али после тога tse Норвешка 
и Балкан доћи, сасвим оправдано, под искључиви вој- 
нички, политички и економски утицај Немачке.

Улична стратегија то није хтела да чује. Како би- 
смо могли очекивати да она и њени стратези чују и ра- 
зум еју  наш говор, кад не виде и не разум еју говор  
тако громадних чињеница које као планина стоје  на 
њиховом хоризонту?
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И тако смо 8 априла 1940 године слушали увече  
саопш тењ е енглеског адмиралитета о полагањ у мина у 
норвешким територијалним водама да би се тако спре- 
чили немачки трговачки бродови да плове тим водама, 
—-  а већ сутрадан ујутр у ми смо чули да је  зб о г тога  
Немачка окупирала Д анску и Н орвеш ку упркос поло- 
жених мина.

Није посула своју главу пепелом улична стратегија  
после Норвеш ке. Нису њени стратези изгубили своје  
добро располож ењ е и свој оптимизам. Ш та је  пораз у 
Норвешкој —  мислили су они према суђеној, неминов- 
ној, непогреш ној »победи демократије?« Зар  није ушло  
већ код тих у пословицу: да та страна »губи све битке, 
па ипак рат добија?«

Стратези  ове уличне стратегије  су после тога на- 
шли да рат иде сувиш е спорим тем пом . Па су решили 
да га »активирају«.

С тратеги ја би саветовала оној страни која је  упала 
у рат лакомислено и нашла се према одважној другој 
страни, стратегија би саветовала да хвали Бога што се  
рат није активирао.

Тако би радила стратегија, али улична стратегија, pa-i 
зум е  се, не ради тако. Она жели да рат уђе у нову ак- 
тивнију ф азу , иако су јој и сретства м атеријална и ста- 
ње духовно недовољни и неповољни.

Ту ж ељ у уличне стратегије  испуни^е Немци. Они  
су је  сам о предухитрили и за непуних д есет дана 
Немци су освојили Холандију и Л уксенбург, прикље- 
штили Белгију и упали у Северну Ф ранцуску, измане- 
врисали М аж иновљеву линију, одвојили знатне фран- 
цуско-енглеске и белгијске снаге од осталих на југу. Ре- 
зултат тога било је  испадањ е Ф ранц уске из рата.

Да се  после тога улична стратегија није признала 
побеђеном  —  није потребно ни говорити. Ф ранц уска је
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побеђена. Узр о к су пронашли њени стратези : »Мостови  
на М ези!« Заборавили су неки нижи офицкри да баце  
м остове у ваздух. Они су криви за изгубљ ени рат. А  
нису криви стратези уличне стратегије  који су Ф ранцу- 
ску увукли у један бесмислен и унапред изгубљ ени рат.

(Ови »М остови на М ези« потсетиш е нас на наша 
београдска три велика моста. Увек смо се питали за- 
што су бачени у ваздух ови мостови кад су Немци на 
једној страни били у Ззм ун у  и Панчеву, а на другој 
на Авали. Вероватно да су их бацили у ваздух да не би, 
ако их не баце, због тог изгубили рат.).

Тада се улична стратегија баца на Балкан. На сваки 
начин треба изазвати отварањ е другог фронта на Бал- 
кану. »Гаранцијама« бацаним из рукава Енглеске гледа  
преко својих м асонско-дем ократско-плутократско-ком у-  
нистичких веза да створи погодно тле за други фронт. 
Ту упада одмах Грчка. Енглеска спрема ту, »кад се  
спреми« базу за искрцавањ е на Балкану.

Јасно је да то силе осовине Hetse трпети. Јасно је  
да их никакви обзири Hetse спречити да то онемогу+не. 
О гуд а би стратегија саветовала Балканским држ авама  
да своје м еђусобне одмосе среде, да никакве гаран- 
ције не примају од Енглеске, никаква обе^ања из А м е- 
рике, и да са силама осовине гаје искрене односе при- 
јатељства. Јер је јасно да рат на Балкан жели да донесе  
улична стратегија, у жељи да изазоБе ново и опасно, 
балканско запаљ ењ е плу^а, док Немачка то не жели. 
А ако се запаљ ењ е појеви, онда нико бржи од ње Hetse 
бити да га ликвидира на муњевит начин, далеко пре  
него што се икакав нови »Солунски фронт« ма где на 
југу могне створити.

Тако би саветовала стратегија. Али, разум е се, 
улична стратегија би саветовала и радила обрнуто.

Слом  наш и слом Грчке били су последица ове
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д руге  стратегије, —  стратеги је  која се  не учи прошло- 
шћу, већ живи у будуНности онаквој каквом је  она за- 
мишља, по ж ељ ама срца свог.

Али ни овде ова стратегија не посу главу своју пе- 
пелом. Не, улична стратегија је  непобедива1

На Д алеком  Истоку постоји један народ. То је  ја- 
пански народ. Чудна је  и величанствена његова исто- 
рија. То је  народ чија је  династија стара двадесет и 
пет векова. То је  народ који је  пре о сам десет година 
натеран од белаца да отвори своја врата трговини и 
цивилизацији европској. Он је  покорно то послуш ао и 
заплибао пуном снагом у цивилизацију и у привреду 
ееропску; ништа од свога не остављ ајући, он је  за не- 
колико деценија достигао и престигао нашу цивилиза- 
цију и нашу привреду.

Стратеги ја би саветовала Англо-Саксонцим а да бу- 
ду сасвим пажљиви према овом јуначком и загонетном  
народу. Али улична стратегија, разум е се, није тако са- 
ветовала. О на је  напротив опучила типичног носиоца те  
уличне стратеги је , Рузвелта, да према Јапанцима по- 
веде енергичну политику. То је  добро послужило и Ја- 
пану и Немачкој и Италији. Јер, А м ерика је  и дотле по- 
м агала Енглеску и Совјете . Али Немачка и Италија су 
то подносили. Сами с А м ериком  збо г тога нису могли  
ратовати. С ад  кад и 'Јапан улази у рат, сад  и они могу. 
Јапанци су примили изазивањ е и одговорили на свој 
начин, 8 децем бра 1941 године, добивши изненадном  
објавом  рата и истовременим нападом на америчке по- 
м орске б азе  првог дана, надмоћ над ф лотом  и вазду- 
хопловством англо-саксонским у Тихом О кеану. Иза 
тога је  Јапан пробио 5000 километара широки продор  
изм еђу Индије и А устралије, продро у Индиски Океан, 
загрозио  свим империјалним путевима Велике Брита-

I  V
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није, a данас ce  истовремено налази на прагу Индије, 
пред А устралијом , пред А ф риком  и пред Аљ аском . С у-  
тра fce Јапан угрож авати (и већ је  почео) и саму пловид- 
бу дуж  А ф ри ке, саобра^ај кроз С уец  и преко Персијског 
залива. Очигледно је  да силе осовине иду за тим да се 
на обалам а Ц рвеноr  M opa и П ерсиског залива споје.

О вај упад Јапана у игру, по последицама војнич- 
ким и политичким, највећа је греш ка уличне стратегије. 
Греш ка њена јер  је  она то упадањ е изазвала. Она га је  
себи на врат натоварила. А  његов улазак у рат угро- 
зио је  Тихи и Индиски О кеан, у ком е је дотле Велика 
Британија суверено и несм етано црпела богатство, си- 
ровине и љ уде за свој рат у Европи и у Средозем љ у.

•
Али овај упад Јапана је имао и другу  последицу, 

не м ањ е важну. С ад  су и Немачка и Италија м огле сту- 
пити у рат с Америком . А  овај рат је  довео подмор- 
нице осовинске до сам е обале Ам ерике, па чак и у 
њене велике реке. Те подморнице су толика потапања 
бродова трговачких извршиле да то потапање у најве- 
fcoj мери доводи у питање озбиљан cao6patsaj између  
крајева које иначе држ е Англо-Саксонци.

За  стратеги ју је  бродска тонажа изванредно важна 
ствар, јер  се  на сваког војника који се из А м ерике xotse 
да пошаље у Европу мора рачунати 2— 3 тоне бродског  
простора. Чиме да се пренесе то ф ам озно наоруж ањ е  
које спрем а Америка, кад се годину дана саг-ради само  
десетина оне тонаже која се потапањем пошаље на 
м орско дно?

Разум е се, то је важно за стратегију. За  уличну 
стратегију  то није важно. И она tse извојевати победу  
и без свега тога, просто она tse победити, јер »демо- 
кратија мора победити«!

И опет нисмо видели да је  наступило разочарењ е
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код обож аваоца уличке стратегије. Та шта је  све то : 
Пирл Харбур, Филипини, М алаја, Сингапур, Борнео, С у-  
матра, Јава, Н. Гвинеја, Бурма, Адаманска и А леутска О -  
стрва? Ш та је  све то? С в е  то  вреди само тако кад држ е  
дем ократије. Чим га оне не држ е, све то постаје  без  
вредности. Ко у  оној причи кад се злато претворило у 
ђубре кад је  променило газду.

Намерно смо оставили да о Совјетим а говоримо  
на крају.

Улична стратегија је  осе^ала да мора до-Ки до су- 
коба изм еђу Н емачке и Совјета. Па на то м е је  цела 
њена борба и била срачуната.

Ближи се година дана од тог гигантског сукоба. Не- 
мачка је  првих ш ест м есеци освојила огром ан простор  
у Русији и дошла пред врата Кавказа, Д онског Базена, 
М оскве и П етровграда. У  томе је  дошла зима.

Улична стратегија је  тада покренула С о в јете  на 
контра оф анзиву која је трајала пуних пет месеци. 
Немци су остали тамо где су били. А  С о в јетске  снаге  
су изгубиле за једанаест месеци одбране и напада нај- 
већи део свог материјала, љ удства и м орала.

С тратеги ја би бољшевицима саветовала опрезнији  
поступак. Али, улична стратегија (та то ми Befe знамо) 
саветовала је  онако како су Совјети и радили.

С ад  имамо почетак дванаестог м есеца рата на Ис- 
току, а већ Керч, Харков и Севастопољ  показују шта fce 
се десити там о.

Целе зим е улична стратегија j’e очекивала да fee се  
Немачка скршити под навалом бољ шевика и опасним  
уједим а изузетне зим е. То јој се  није испунило. З ар  је  
то прво и последњ е њ ено предвиђање које  се  није ис- 
пунило? Та она за собом  ништа друго и нема већ само  
предвиђања која се  не испуњавају^ и планове који би- 
вају предухитрени и изиграни!
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З ар  мислите да fce сад малаксати. Чим један план 
пропадне, одмах изнеси други, стави га у будућност, 
сави руке око њ ега, уздај се  у њега и не бој се. Кад  
овај пропадне, ти прави тре^и. Увек ведро гледај у  бу- 
дућност, јер  иза свију пораза, мора (чујете ли: мора), 
до^и »победа дем ократије«.

Она сада зна да долази немачка офанзива. Она  
зна, и Bek види да fce она бити силна. Али ништа не по- 
пушта: ведро гледа у будувност —  и своју »победу«.

Па ко fce јој донети ту победу? Како ко? Та »ру- 
ски простор«. Ш та мож е Немачка? Да потискује и тучв  
совјетску војску? Да, то је  истина. Али где је  крај »ру- 
ског простора«?

На ово питање сутра fee јој права стратегија и 
прави стратези одговорити својим језиком . Ми -Цемо 
јој pefen да те  границе увек може поставити воља по- 
бедиочева где за добро буде нашла. Права стратегија, 
не она улична, мож е дакле, и мора и овде на^и право  
реш ењ е, и на тај начин заобипи зам ку коју улична стра- 
тегија поставља Немачкој у бескрајности »руског про- 
стора«.

Али кад ту границу постигне онда совјетска опас- 
ност Bek не^е постојати. Црвена војска и совјетски  
строј претрпели су такве ударе да им живота нема иза 
постављ ене линије. Они који су хтели да загосподаре  
светом , као у огром ном  кавезу неком без много про- 
зора, на^и h e  се затворени у заосталодл простору С о -  
вјетског савеза без свега што је дотле чинило главну 
подлогу њ егове огром не снаге.

Д отле Англо-Саксонци никако не1пе моћи да по- 
ставе »други копнени фронт«. Пажљиво пробају у 
Ф ранц уској, па иако говоре о милионским војскама  
својим никако да се искрцају на европско копно, —  
знајући добро каква су преимућства немачке одбране.
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А после кад немачка војна снага достигне на Ис- 
току линију коју буде изабрала, —  кад тамо постави 
сам о најпотребнију одбрану и посаде, —  какве наде 
уличној стратегији остају да ће моћи Немачку да туче? 
Обичној стратегији, оној јединој и правој, јасно је да 
је тада сврш ено с ратом у Европи*, Немачка га је вој- 
нички извојевала.

Ш та tse тада улична стратегија рећи? Где tse пре- 
местити своје наде? Xo+ie ли тада посути главу пе- 
пелом?

Ш та fce бити са стратезим а те уличне стратегије? 
Где tse се они наћи?

Али још  важније је  питање народа који су ту стра- 
тегију и те  стратеге  за вође имали? Ш та k e  с њима 
бити?

Да ли fce бар онда видети, у рушевинама и беди  
свог доцнијег живота, —  какво голем о слепило мора 
да је ударило њихове вође те да тако дуго  и посто  
јано воде своје народе путем, за који је она обична 
и једина стратегија унапред могла рећи да друго г из- 
лаза осим слома нема?

А ко  виде, онда слом може послужити за почетак 
обнове.

А ко не виде, онда је  слом сам о као врата кроз 
која се  улази у дефинитивно униш гењ е и смрт.

*

/



С А Д Р Ж А Ј:

Како he  српски народ изићи из данашњих тешкоћа
Питања и одговори —  —  —  —  —  —  —
По осми пут —  —  —  —  —  —  —  —  —
Ни врући ни хладни —  —  —  —  —  —  —
Царски пут и странпутица —  —  —  —  —  —
Поновни позив —  —  —  —  —  —  —  —
Д раж а МихајловиК и комунисти —  —  —  —
Свом  снагом  напред до крајњ е и потпуне победе
Лондон и Београд —  —  —  —  —  —  —  —
Нашим заробље^ицима —  —  —  —  —  —
Черчилов говор —  —  —  —  —  —  —  —
Једна поука и једна порука —  —  —  —  —
Недић и неко други —  —  —  —  —  —- —
Поводом једног великог говора —  —  —  —
Д ијалог »Родољ уба« и »Издајице« —  —  —  —
Сила зла —  —  —  —  —  —  —  —  —
Прича о једном чувару пруге —  —- —  —  —
Улична сгратегија —  —  —  —  —  —  —  —



ЉОТИЋЕВА ПИСМА КНЕЗУ ПАВЛУ
Предвиђати догађаје и политичка збивања, имати 
далеко унапред јасан увид у будуКност, позна- 
вати неминовни ход историјских расплета и ка- 
таклизми, дато је малом броју људи — а значи 
Mohw водити праву политику. Колико је тих суд- 
бинских позитивних, стваралачких, скоро пророч- 
ких елемената вођства било усредсређено у je- 
дној личности, а колико је мегативних, руши- 
лачких, разорних елемената лежало у водевимз 
југословенске одговорне политике, и у целом 
социјалном —  политичком изразу и склопу та- 
дање власти, које нису биле дорасле олуЈинама 
и лавинама бурних дана пред нашу пропаст, пред 
слом Југославије, доказују ЉОТИЋЕВА ПИСМА 
КН ЕЗУ ПАВЛУ, писана и послата Кнвзу и далеко 
пред крај и непосредно пред завршетак живота 
земље Југославије.

Без озих писама не може се схватити целина 
и узрок наше катастрофе, без тих нема разуме- 
^ања кобне блиске прошлости, ни политичког 
умовагла и рађања у ближој и далекој нашој на- 
родној буду^ности.

ЉОТИЋЕВА ПИСМА КНЕЗУ ПАВЛУ, основ су 
за историску гра^у краја једног великог сна, и 
буквар за буду^е јавне и политичке раднике.

Она су тешки мементо прошлости »за будућа 
нека поколења«.

Предговор овој књизи написао је г. Др, Дим. 
НајдановиК вајајуКи први портрет политичке лич- 
ности Димитрија ЉотиКа ,са изванредно добрим 
запажањима и познавањем времена и прилика у 
којима се догађаји развијају.

Књига се продаје по цени од 5.—  дин.




