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Невена Аврамовић 81- прва награда 

 

Доктор Рудолф Арчибалд Рајс, швајцарски криминолог, доктор права и хемије, дошао је у Србију 

1914. године на позив српске владе да извештава о злочинима које су учинили Бугари, Мађари и Немци. У 

међувремену је заволео наш народ и остао да живи на нашим просторима. Умро је у Београду 1929. 

године. Његова књига „Чујте Срби!“ је, по његовој жељи, објављена тек после његове смрти. У њој је 

изнео своја размишљања и савете како да сачувамо истинске вредности и врлине нашег народа и искрено  

указао на све мане без имало суздржавања. Био је уз нас све време, повлачио се преко Албаније и до 

танчина увидео све одлике Срба. Ушао је у наш начин размишљања, свакодневног живота, у наше срце.  

Наш народ је кроз векове много пропатио. Није био слободан, већ у сталној сенци тадашњих 

господара. Ипак после дуге борбе уздигао се из пепела попут феникса и обновио давно изгубљено. 

Слободу.  

Нашу историју највише је обележио Први светски рат. Ниједан народ не би ни помислио, а камоли 

се усудио, да измести своју државу километрима далеко. За тако нешто била је потребна права лудост, 

која нам не мањка, али пре свега огромна храброст и вера. Доктор Рајс за „нашег Бога“ каже да носи оклоп 

и браду Краљевића Марка, шајкачу ратника са Цера, Јадра, Кајмакчалана и Доброг поља ида је вера код 

нас, зашраво, постала традиција. 

Др Рајсу није промакао ни аспект наше, српске, гостољубивости по којој свима останемо у добром 

сећању. Када нам се странац нађе за трпезом, дочекају га сви специјалитети домаће кухиње. Милостиви 

смо, често и они који једва имају хране сажале се над онима који немају нимало и подаре им оно мало што 

имају.  

Др Рајс је био одушевљен нашом брзином схватања и нашом бистрином. Ви сте један од 

најбистријих народа који сам за живота срео. Схватате брзо и правилно. Штета што те квалитете 

нарушава ''интелигенција''. Међу правим Србима и даље се цене духовне вредности, човек се цени по 

својој унутрашњости. Нажалост, људи који гледају срцем су изумирућа врста којој прети нестанак.  

У следећем делу, Рајс говори о манама и ''интелигенцији'' нашег народа. Наглашава да је наша 

највећа болест нерад и да је почети увек најтеже. Сутра се лако претвара у прекосутра, накосутра, следеће 

недеље, дана, месеца, године... Никад. Ми можемо, али увек нађемо неко безвезно и крајње смешно 

оправдање, да свој циљ не испунимо. Та болест увукла се у села и од ње су оболели млади људи и она је 

узрок пражњења села. Многи, вођени мишљу да је лакше радити канцеларијски посао него обрађивати 

плодну земљу које у Србији има на претек, пакују своје кофере и живот настављају у граду. Тамо се 

сусрећу са ''интелигенцијом'', привлачи их сав њихов лажни сјај, новац и повлашћеност у друштву. 

Одлучују да крену њиховим стопама, уписују студије и по завршетку стичу диплому. Онда се учлане у 

странке и преко њих лако добију запослење. Када дођу на високе положаје, преко ноћи стекну велика 

богатства, попут Николе Пашића. У тим круговима влада жестока корупција. Новац, као и данас, купује 

свакога и омогућава све.  

За време рата припадници ове касте, илити обичног шљама, скривали су се у иностранству, под 

изговором да ће бити потребни нашој држави за обнову по завршетку сукоба. Никада им нико неће бити 

битнији од њих самих и сопствене среће... А шта су урадили наши прави интелектуалци? Без 

размишљања стали су на браник отаџбине. Били су ватрени родољуби.  

По окончању рата ''интелектуалци'' су се утркивали око власти нипошто не желећи да тамо неки 

војници буду на власти. Чак им нису обезбедили ни помоћ, а Милунка Савић је одличан пример те 
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немарности. Ми смо пред њу бацили четке и крпе за чишћење јавних клозета, а Французи црвени тепих. 

Нажалост, миђљења сам да ни једна трећина народа, нашег српског народа, не зна о коме је реч. Они који 

су остали без крова над главом, а таквих је било на хиљаде, и којима је новац био потребан, не за забаве 

као политичарима већ за изградњу крова над главом, нису добили ни једну једину пару. Срамота.  

Нисмо захвални херојима који су на страшним мукама, носећи комаде отаџбине у својим промрзлим 

срцима и прелазећи преко горостасних планина Албаније заспали негде у снегу и никада се више нису 

пробудили. 

Лош пример је и тај што су политичари своје савезнике претворили у непријатеље и обрнуто. Зар 

смо заборавили ко су били наши непријатељи који су одузели толике животе? Зашто смо допустили да 

данас своје политичке циљеве усмеримо ка Немачкој и постанемо зависни од ње? Зато што су сваку кућу 

завили у црно? Зато што су нас напали због своје похлепе? Зато што су нас приморали да своју земљу 

оставимо и преселимо се на Крф и три године чезнемо за њом? Превише питања, а ниједан одговор. 

Срамота је што смо бившим савезницима окренули леђа.  

Наша политичка сцена се мора променити и на то је указивао још др Рајс. На власт морају доћи 

људи који се баве политиком ради интереса народа а не из личне користи. Ти људи морају бити пре свега 

истински родољуби.  

Омладина је иста, и данас и у Рајсово време. Штавише, стање је још горе. Они су данас, заједно са 

''интелигенцијом'', постали мајстори у копирању других. Више није важно ни да ли је нешто добро, важно 

је да је то модерно и савремено и да поборници трендова не заостају за Енглезима, Французима, 

Немцима. Како би рекли стари: ''Чула жаба да се коњи кују, па и она дигла ногу.'' Често се деси да крену 

стопама Феме из ''Покондирене тикве''. Заборављају да је и најлошији оригинал бољи од најбоље копије. 

      Србија, коју су нам оставили наши храбри преци до тада незапамћеним страдањима и херојским 

делима, полако нестаје, а ми више нисмо онај исти народ као пре једног столећа. Ово више није права 

Србија нити смо ми прави Срби. Морамо почети да мењамо прво себе, а онда и људе око нас. Морамо 

обновити све наше врлине које су временом избледеле. 
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Катарина Витић 81 - друга награда 

 

Посмртно завештање српском народу, књига „Чујте Срби“ је дело швајцарског форензичара, 

публицисте и доктора хемије, Рудолфа Арчибалда Рајса. Бавећи се истраживањем злочина над српским 

становништвом у време Првог светског рата он је, не само заволео српски народ и српску културу већ је 

својим радовима кварио слику о Србима као дивљачком народу каквим га је означила пропаганда два 

царства: Немачког и Аустроугарског. У делу „Чујте Срби“ др Арчибалд Рајс се обраћа српском народу 

након Великог рата. 

Арчибал Рајс закључује да је време проведено под турском влашћу јако утицало на српски народ 

што је се задржало до данашњих дана. Охолост турских бегова, њихово понашање према Србима 

допринело је нашем данашњем опхођењу. Срби су у историји били надалеко познат народ. Највећу 

храброст и јунаштво наши преци су показали у Великом рату, борећи се против непријатеља, како бисмо 

ми данас стајали над овом земљом и поносно се сећали свих палих јунака који су своје животе дали зарад 

нас. Никако не треба да заборавимо родољубивост нашег народа који се са огромним поносом сећао 

својих предака и није дозвољавао да се они забораве. Срамотно је за нашу данашњу власт и данашњу 

омладину која не познаје јунаке Цера, Колубаре, Мачковог камена и др. Сва та родољубивост временом 

полако нестаје са ових простора и питам се да ли ће сутра моји потомци знати нешто о тој огромној 

храбрости наших јунака? Као што је то било после Великог рата, тако и данас се прошлост све више 

заборавља и губе се сличности са нашим прецима. Читајући књигу уочила сам много сличности са 

данашњим временом. Све оно на шта нам је др Арчибалд Рајс указивао у својој књизи, данас се 

обистињује. Говори нам о преласку омладине из села у градове. Данас је то све чешћи случај и наша 

земља, привредно веома богата, остаје без земљорадника који би обављали пољопривредне послове. Сви 

би желели да буду адвокати, правници, банкари, а мало њих размишља о својој будућности. Тако су и у 

прошлости најуспешнији ученици слати у иностранство на даље образовање. По свом повратку сматрали 

су себе „вишим“ од обичних људи називајући се „интелигенцијом“. Др Арчибал Рајс овим речима 

упозорава Србе на тај скуп „интелигентних “људи речима: Интелигенција вам је деловала попут буђи. 

Баш захваљујући њој све ређе се наилази на онај једноставни, а ипак веома узвишен дух који је омогућио 

вашем народу да остане нетакнут упркост вековном нагњетавању. Уништила је и срозала све оно 

добро што сте имали. Заразила је све што је са њом дошло у додир. Та трулеж већ захвата и село. Ваше 

кршне сељанке већ знају за шминкање и свилене чарапе. Припазите док не буде прекасно!  

Када је наступио Велики рат, сва та „интелигенција“ уточиште је тражила у другим европским 

земљама са изговором да ће бити потребни Србији по завршетку рата. По мом мишљењу, то је обични 

кукавичлук, јер за мене је вреднији онај младић који је узео пушку у руке и заједно са својим оцем отишао 

у рат знајући у какву опасност ступа. Нажалост, после рата показала се велика незахвалност тадашњих 

руководећих органа наше државе. Довољан податак је да је велика хероина и жена-храброст Милунка 

Савић, после Првог светског рата чистила јавне клозете у Београду. Где је ту поштовање? Није га било, а 

како време пролази, изгубиће се и нестати као да никада није ни постојало. Исто такво непоштовање 

доживео је и сам аутор овог дела када су га прогласили за шпијуна и уклонили са руководећег места, и на 

његово место поставили човека који није ни знао чиме руководи. Свакако сам у једно сигурна, он је 

припадао владајућој странци. Наиме, данашња влада и нема неке разлике са некадашњом. И сам аутор 

истиче да је од велике важности било страначко опредељење. Разуме се припадник владајуће странке 

имао је много више могућности од припадника других политичких странака што је случај и данас.  
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Наш народ је заслепео новац и европска елита. Данас је новац, нажалост, предмет који све решава. 

На високе функције постављају се они који имају довољно новца да понуде мито или имају неке „везе“ 

код владе. Сваким новим даном тога је све више, а почињало је још оних година када је ово дело 

написано. 

Остаје ми да се надам да ће будуће генерације вратити ону стару Србију. Наде је све мање, а 

охолост сваким даном све више расте. У потпуности се слажем са речима др Рајса и поручујем вам исто 

што и он: ...дајте предност својим врлинама и ишчупајте из тела оне ружне бубуљице које сам вам 

указивао на овим страницама. Тело вам је здраво. Само га прља површинска кожна болест. Трљајте, 

снажно трљајте своје тело и скините ту ружну прљавштину која га нагрђује и погани. 
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Јелена Кељаћ 82- трећа награда 

 

Др Рудолф Арчибалд Рајс, Швајцарац, је дошао у Србију током Великог рата, августа 1914. 

године, на позив српске владе да, као неутрални посматрач и ратни дописник, спроведе анкету о 

мађарским, немачким и бугарским зверствима у Србији током Првог светског рата. Заволео је Србију и 

постао велики пријатељ нашег народа.                                       

Шта нам је то Арчибалд Рајс поручио давне 1928. године? Да ли смо успели да „сачувамо сами 

себе“? Желим да говорим о Србима какви су били тада и Србима какви смо ми данас. 

Наш народ је дуго био под Турцима, а они који су желели да избегну то, напуштали су земљу и 

тражили помоћ од суседа. Ти дуги векови под јармом су у вашем народу оставили трајан печат. Тиме је 

он стекао дивне врлине, али и велике мане...  

Давали су све од себе у рату, прошли кроз вишевековно ропство, повлачили се преко албанских 

планина и на крају успели да се врате у Србију као победници. Били смо храбар народ. Омладина се није 

променила. И данас и онда почела је да губи те врлине угледајући се на лоше узоре. 

Др Рајс је видео нас, Србе, као један врло гостољубив и милосрдан народ који је хранио и оне људе 

који су им палили домове и убијали жене и деце. ...Ваши војници би се смиловали над њиховом судбином и 

давали им последње парче хлеба из џепа. Наравно, ове врлине, којих је и тада било јако мало, не можемо 

да сретнемо код већине људи данас.  

Др Рајс долази и до мана, којих је било далеко више него ли врлина, и којих се није бојао да каже Србима. 

Наглашавао је српско нерадништво, одлагање за сутра све оно што је могло да се уради данас. Многи су 

прелазили из села у град сматрајући понижавајућем да живе на селу. Постали су незахвални и изгубили су 

пријатеље због тога. 

Уз ,,интелигенцију'' , политичари су узрок што вам је држава у нимало задовољавајућем стању. 

Требало је збацити све те политичаре са власти и довести поштене и образоване људе на власт. А 

омладина... угледала се на све оне на које није требало на: забушанте, криминалце, зеленаше и постали су 

жудећи за великим новцем. Постали су њихова жртва. Нису успели да сачувају омладину од њих.. Сада, 

када буде требало устати и борити се за своју отаџбину, мали је број оних који ће показати храброст у тим 

тренуцима. Али надам се да неће до тога доћи. Данашња омладина ће вам одлучно рећи да нипошто не 

жели да гине јер је то својим очима, и како они који су се жртвовали, код вас, у вашој модерној Србији, 

добијају само ногом позади.  

Нису Срби ка' но што су били беседи Свети владика Николај. У данашњој Србији има све мање 

правде, љубави и поштења што је судбина и данашње омладине. Немају на кога да се угледају јер је наша 

Србија пуна криминалаца и нерадника. Све мање је оних поштених и храбрих људи. Арчибалд Рајс је, као  

велики српски пријатељ, указивао на све мане и врлине. Заволео је Србију и веровао је у њихову 

будућност. Веровао је да ће српски народ да ишчупа из себе све оне лоше ствари и да ће предност дати 

оним добрим.  Припазите док не буде прекасно- поручује нам др Рајс. 

За сваку реч, коју је написао, био је у праву. Све што је рекао, истина је. Желео је да им 

добронамерно укаже на све, што они можда нису примећивали, како би покушали да се исправе и 

поправе. Међутим, ми смо му узвратили незахвалношћу и заборавом поставши управо оно што он није 

желео, а то је остало до данашњих дана. Изражавам наду да ћемо у неком времену, које долази, успети да 

променимо све лоше особине нашег народа, а на корист наше Отаџбине. 
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У Азањи, о Васкрсењу 2014. лета Господњег 

 

Стручна комисија: 

 

1. Немања Девић, историчар 

2. Никола Маринковић, извршни уредник Издавачке куће „Catena Mundi” из Београда и 

3. Дамир С. Живковић, предметни наставник историје у ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи 


