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Стручна комисија у саставу:  

1) Никола Маринковић, проф. српског језика и књижевности- извршни уредник ИК "Catena 

Mundi" из Београда;  

2) МА Немања Девић, историчар, докторанд на Филозофском факултету у Београду и  

3) Дамир С. Живковић, предметни наставник историје у ОШ "Радомир Лазић" доноси следећу  

ОДЛУКУ О НАГРАЂИВАЊУ НА КОНКУРСУ „ЗАВЕТ ДР РАЈСА“ 

ПРВА НАГРАДА: Лена Јелић, 81 

ДРУГА НАГРАДА: Андријана Јелић, 81 

ТРЕЋА НАГРАДА: Јелена Арсенијевић, 82 

Награде за најуспешније радове обезбедио је предметни наставник Дамир С. Живковић.  

Прва награда- књига Војиславе Латковић, Марија Карађорђевић, краљица племенитог срца 

Друга награда- књига Војиславе Латковић, Милунка Савић, прослављени херој Великог рата 

Трећа награда- књига Војиславе Латковић, Зорка Карађорђевић 

Све три награђене ученице добиће на поклон и књигу нашег суграђанина Жарка Талијана, Мирис 

тамјана, Азањци у ратовима 1912-1918.  

 

 

...Деца су толико писмена, толико зрела, толико разумеју... да је право благо да 

радиш са њима. Наравно, осећају се ту и понека узбуркана срца, назире се понеко 

мало преписивање и притисак данашње тужне наше стварности, али... они умеју да 

резонују. Неки од њих већ размишљају као историчари. 

У суштини, почеци су им готово идентични, чак и разраде, али закључака има 

најразличитијих и тачно се по њима види ко је какав и колики борац. 

Ја сам их у суштини понајвише рангирао на основу критетијума по којем су 

одабрали сегменте које ће приказати и на основу њиховог закључка. 

Последња реченица у првонаграђеном раду  „волела бих да то код нас постане 

модерно“,  говорећи о потреби промене јер само тако ће нам бити боље,  је толико 

топла и убедљива, да кад год је у себи изговорим ја се најежим. 

Они јесу достојни потомци својих предака из Великог рата. 

Нека Господ помогне да то и остану. 

МА Немања Девић 

 

 

 

 



 

3 

 

~ПРВА НАГРАДА~ Лена Јелић, 81 

 

Др Рудолф Арчибалд Рајс рођен је у Швајцарској. Био је доктор хемије и криминолог. Дошао 

је у Србију на позив српске владе 1914. године. Ту је утврдио недела аустроугарске војске над 

Србима. Са Србима је прешао Албанију. Одушевљен је био српским јунаштвом и пожртвованошћу. 

Од 1918. године живи у Србији, у Београду. Заволео је српски народ, сматрао је да је вредан, радан, 

да је поникао на коренима славне историје и да је управо успео да достигне тај сан својих предака: 

да се ослободи окупације. 

Његова књига „Чујте Срби“ написана је 1928. године, а по његовој жељи објављена је после 

његове смрти 1929. године. Такође по његовој жељи, срце му је пренето на Кајмакчалан и тамо 

сахрањено. У њој је покушао да укаже да се у Србији, у годинама после Првог светског рата, после 

оних тешких година страдања и жртава, али величанствених победа и великог херојства Срба, 

обичних војника, који су гинули за слободу, знајући да је неће дочекати, али да ће је дати неким 

младим нараштајима, појављују људи који нису достојни да се нађу на важним позицијама, да се 

богате на људској несрећи, газећи идеале изгинулих војника, њихове ратне покличе и беспоштедну 

борбу за слободу. То га је болело. Он је заволео оно гостопримство код српског домаћина, заволео 

је оно јединство – када заједно пешаче обичан војник и краљ. Заволео је ону упорност, истрајност 

док се газила неплодна и сурова земља албанских планина. Заволео је плодне оранице које у тим 

ратним годинама није имао ко да обрађује. Надао се да ће се, кад прође ратни вихор, сви људи 

подједнако ангажовати да земљу обнове, изграде, врате је на старе стазе...  

Е, ту га је чекало разочарење. Зато је и одлучио да напише књигу и њој укаже на све мане 

тадашњег српског друштва, нарочито власти. Говорио је да је прави пријатељ српског народа, а 

прави пријатељ је онај који говори истину, који не ласка. Дивио се истрајности српског народа док 

је робовао под Турцима, а задржао своју хришћанску веру, не продајући је за олакшице које Турци 

обећаваху.  

„Народ вам је храбар и његова храброст често сеже до јунаштва.“ Чувена је храброст српског 

народа. Дивио се како су српски рањеници подносили бол без јаука, како су сенке српских војника 

стигле на Крф, а многи од њих заувек почивају у тамним морским дубинама.  

„Народ вам је родољубив.“ Схватио је да у душама и срцима тих храбрих бораца живе јунаци о 

којима су слушали уз гусле, они храбри хајдуци који чекаше Турке по шумама. Лик тих 

легендарних јунака зна да надахне ратнике да више не маре за сопствени живот. 

Важну улогу је одиграла и религија. Иако не иду често у цркву, Срби се обавезно крсте, нарочито 

када их нешто погоди или када пале свећу. 

„Народ вам је гостољубив.“ Чувено српско гостопримство одушевило је и др Рајса, нарочито 

на селу. Допало му се што Срби чувају светковине и обележавају верске празнике. А путници 

намерници се дочекују као прави пријатељи, пред њих износи оно најбоље што се у кући има. 

„Народ вам је демократичан.“ Српски народ је умео, мислио је др Рајс, да цени човека по ономе 

какав човек јесте, а не по томе колико новца има или какво одело носи. Ценио је код Срба и њихово 

пристојно понашање према заробљеним непријатељским војницима за време рата када су знали да 

им понуде „последње парче хлеба из џепа“. 

„Ви сте бистар народ.“ Када један доктор наука, а уз то и странац, то каже, сви онда треба да 

будемо поносни. Сматрао је да са нашим природним богатствима и са оваквим народом „морамо 

имати једну од главних улога у Европи.“ 
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На жалост, до тога није дошло због наших мана. 

Сматрао је да нисмо велики радници, да ни сви сељаци нису баш вредни, да је наилазио на 

необрађене парцеле, запуштене, сеоска омладина жури да се запосли као чиновник, за малу плату. А 

још је гори био нерад у градовима, а село је пропадало. Била је то велика грешка.  

Велики проблем је и похлепа, да се са мало рада много заради. То је највећи проблем српске 

„интелигенције“ – похлепа, жеља да се заради што више, па људи тону у корупцију. 

Код Срба се изгубила захвалност, јавља се само код сиротиње, дирљива. Незахвалност према 

ратним инвалидима је посебно истакао. Многи ратни инвалиди умиру од глади, док министри, који 

ништа нису учинили за ову земљу, добијају пензије. Захвалност није показана ни према официрима 

који су се херојски борили, били су пензионисани, склоњени, а нису били адекватно награђени за 

своја дела. 

Др Рајсу је сметало што у Србију слободно долазе људи из оних истих земаља против којих 

су Срби ратовали и овде се богате. Сматра да је и народ крив јер ћути. На тај начин подржава све 

оно што раде људи на власти. Међу Србима постоји завист, љубомора, нарочито према неком ко је 

образованији, отменији и напреднији, а та љубомора је без неког посебног разлога. Она је  

својствена само тадашњем „отменом друштву, људима који заузимају места у државној 

администрацији, а немају никаквих вредности – „политички кадар је кукаван“. Љубомора се не 

изражава према странцима, само међу Србима. 

Велики проблем је и површност које има свуда. Српске вредности се замењују страним: 

бољи је намештај из Беча, граде се зграде по угледу на оне у иностранству, а домаће се одбацује као 

мање вредно, мање добро. 

Наводи бројне примере богаћења људи на власти, напомињући ко су били пре доласка на 

одређену позицију (господин Стојадиновић постаје министар финанција, а није учествовао у рату 

иако је доброг здравља, купује облигације од којих се обогатио; господин Вукићевић – обичан 

професор у провинцији – почиње да се бави политиком и поседује две велике зграде у Београду; 

Лазар Марковић, син сиромашног поштара, постаје посланик и одједном је врло богат). Све ово 

било је карактеристично и за чиновнике и многе друге људе у тадашњем државном апарату. 

Критиковао је и школовање младих у иностранству, сматрајући да је то узалудно трошење и новца 

и времена. То стицање знања ради самог знања је бескорисно јер ти млади људи немају способност 

да то стечено знање примене у пракси. Лоше је и то што се велики број младих људи школује, а 

запостављају се други послови, нарочито пољопривреда јер нема више ко тиме да се бави. 

Интелектуалци, млади студенти, полако заборављају шта је родољубље, не желе да се жртвују за 

своју земљу, беже у „позадину“, говорећи „да ће њихова памет бити потребна Србији после рата“. 

Е, ту се нису разликовали ни богати сељаци – и они су своје снажне синове слали на школовање у 

иностранство, уместо да се боре у рату. 

Млади људи око себе имају лоше примере на које се угледају, одричу се правих вредности, 

прихватају утицај неких других народа. Наравно, све је боље што је туђе. Оно српско, 

традиционално, застарело је, одбацује се као просто и непотребно. Лепше се живи у иностранству, 

тамо је све боље. 

Велики проблем у Србији су и политичке странке. Многи људи се баве политиком само због 

личне користи. „Тако су политичари искварили земљу.“ Они воле само оне послушне чиновнике, 

истомишљенике, који им могу донети гласове, а не воле оне који су се борили за ову земљу. Чим 
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неко добије власт, заборавља народ који га је бирао и заступа само личне интересе. И никоме због 

тога не полаже рачуне. 

Радоје Домановић каже да би се Марко Краљевић изненадио када би се поново појавио међу 

Србима. Изненадило би га како се све променило и он не би могао да се снађе. Мислим да би се и 

др Арчибалд Рајс изненадио када би се појавио међу Србима, али зато што се у данашњој Србији 

ништа није променило. 

И заиста, све ово што је истакнуто у његовој књизи се и данас врло лако уочава. Размишљам 

да ли је ова књига заиста написана 1928. године. Чини ми се као да нас др Рајс посматра и бележи 

шта се у Србији сада дешава. 

Трчање за материјалним богатством, занемаривање духовних и моралних вредности, 

прихватање туђе културе, туђих мисли, прихватање туђег утицаја. Чини ми се да се од тада до данас 

ништа није променило. Радије ћемо употребити страну реч - то је заиста модерно, уместо лепих 

српских речи. Одбацићемо ћирилицу, па ближа нам је латиница, користи се свуда. Заборавићемо 

стару српску одећу и музику, потрчаћемо за фармерицама и новокомпонованим звуцима – то је 

модерно. Нећемо се дивити ни овим природним лепотама које нас окружују, заборавићемо културне 

споменике, наше светиње, иконе, тврђаве, а дивићемо се модерним хотелима без икакве естетске 

вредности – то је модерно. На тренутак ћемо се замислити над нечијом тешком судбином, можда 

тренутно и помогнемо некоме, али све се заборави, живот иде даље, сналази се како ко зна и уме – 

то је модерно. Губе се стари идеали, основни циљ човечијег живота  постаје господин новац – то је 

модерно. Нема више духовних задовољстава, среће у малим стварима, рада за опште добро, помоћи 

гладнима и болеснима – то није модерно.  

Србија, херој из Првог светског рата, постаје Србија богаљ, сиромашна, тужна, несрећна. 

Сиромашни, тужни и несрећни су људи који у њој живе, нису то више они хероји из претходних 

ратова. Тако је настала модерна Србија. 

Савети доктора Рајса су нам и данас доступни, само их треба поново прочитати и подсетити 

их се. Када бисмо се сви потрудили и све ово што нам је саветовано исправили, можда би нам 

дошли бољи дани. Надам се да ћемо се променити, да ће се сви око мене променити – тада ће нам 

бити боље. Волела бих да то постане модерно. 

 

 

 

~ДРУГА НАГРАДА~ Андријана Јелић, 81 

 

Доктор Рудолф Арчибалд Рајс... Странац са високим образовањем, звањем професора 

криминалистике у Лозани, и са угледом светског криминолога који је дугогодишњим радом стицао. 

Пред собом је имао каријеру која је обећавала. Ништа од овога га није спречило да се те 1914. 

одвоји од своје родне Швајцарске и одазове се на позив српске владе. Дошао је у наш народ да би 

нам помогао, истражујући немилосрдне злочине непријатељске војске. Како су дани пролазили 

упознавао је срж нашег народа, до темеља извидео наша срца. Прешао је и Албанију и Солунски 

фронт. Са нама је остао до краја. Слободно можемо рећи стопио са нама. Стекли смо искреног 

пријатеља, што нам доктор Рајс још једном доказује и након његове смрти у Београду, оставивши 

нам искрене утиске, савете о српском народу, у својој књизи ,,Чујте Срби". 
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У Рајсовим очима смо оличење храбрости, родољубља, религиозности које сваки народ 

треба да негује. Његово срце се диви нашом сеоском гостољубивошћу која и данас живи. Увек смо 

ради помоћи. ,,...И уместо да те људе, који су им спалили куће и масакрирали жене и децу, 

злостављају, ваши војници би се смиловали над њиховом судбином и давали им последње парче 

хлеба...“ Упознао је и наше достојанство, наш понос, али је гледао и како српски народ ове врлине 

које је у годинама ропства и мучења сачувао, оставио са свим храбрим жртвама у далекој ,,Плавој 

гробници“ и леденој Албанији. У ослобођену земљу смо се вратили са прљавштином која се 

увлачила у наша срца. Преморени војници, јунаци 1918. са собом доносе, како се чинило велики 

успех и славу Српске државе, а опет они су само раскрчили пут охолим, кукавичким и себичним 

срцима, како Рајс назива српску ,,интелигенцију“ и политичаре, да без много труда незаслужено 

стигну на чело државе и униште је. Све више људи се угледа на њих, иде њиховим стопама. Мане 

српског народа почеле су да се обликују и долазе до изражаја. 

Оно што радимо, радимо зарад себе, из користољубља. Волели бисмо да се све одради само, 

беспотребно одлажемо послове за сутра. И данас су нам села пуста, док су градови крцати. Новац 

нас је све више привлачио, губили смо достојанство зарад њега. А наша ,,интелигенција“, 

политичари, они су се отимали, грабили  се за новац. Да ли се неко од њих запитао шта је са нашом 

хероином? Да ли су јој се одужили што им је спасила животе док су они као мишеви бежали из 

окупиране отаџбине!? Где је ту захвалност??? Она је само пример срамоте која је тада владала 

српском државом. Политичари су имали новца за виле, накит, одећу а јуначки гробови су били 

мрачни. Ко зна да ли су им некада и запаљене свеће.  

Образовање, универзитетске дипломе више немају смисла. Послови су се добијали преко везе, 

преко странке у којој си учлањен, ако си уопште учлањен. Правде није било, криви су ослобађани, 

невини затварани. Сваког политичара красила је охолост, која им је као ореол висила изнад главе. 

Праве пријатеље смо одбацили, а они који су нас до јуче убијали и прогањали, сада су се шетали 

улицама Београда са задовољним осмехом на лицу. Македонија, колевка наше земље, за коју смо се 

вековима борили сада, када је наша нисмо учинили ништа за њу, нисмо се потрудили да је 

стабилизујемо и полако смо је поново губили. 

А наша омладина? Сусрећемо се са контрастом кроз који нам Рајс претставља некадашњу и 

савремену омладину. Гасе се вредности коју она носи са собом. Омладина нам више није културна, 

постаје зависна, себична, жртва политичара и ,,интелигенције“. Нема нимало воље за учењем, и ту 

нам Арчибалд даје врло лепу слику о систему учења на универзитетима. Не желе да се умарају, већ 

живе на туђ рачун. А о томе како Рајс говори о улози и образовању жене, не подржавам. Донекле се 

слажем са њим, али сам мишљења да свака жена има право на своје образовање и каријеру, као и на 

своју породицу, не треба јој се то и ускраћивати. 

Српска држава је постала суво дрво коме се стабло суши, а зелених, здравих листова је врло мало 

остало на гранама. Али корен је здрав и довољно је само мало воде да се оно поврати и опет добије 

онај стари сјај, и то нека буде што пре иначе ће и последњи листови отпасти.  

А све ово о чему сада ја пишем, о чему је писао и Рајс пре скоро једног века је сурова истина 

српског народа. Рајс се надао да ћемо је променити, али она се одржала и до данас, не напушта нас. 

Мислим да смо сви ми Срби свесни те истине о којој овде говоримо, само нико нема снаге, нема 

вољу да је промени. Велики је то залогај за нас. Наше мисли се своде на оно како ми волимо да 

кажемо ,,гурајмо па докле догурамо“, иако смо свесни да нећемо много одмаћи. Остаје нам само 

нада, трачак наде који сви треба да имамо. 
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      Нада да нам кроз своје стихове:  

„Данас нама кажу,деци овог века, 

Да смо недостојни историје наше, 

Да нас захватила западњачка река, 

И да нам се душе опасности плаше. 

 

Добра земљо моја, лажу!Ко те воли 

Данас, тај те воли, јер зна да си мати, 

Јер пре нас ни поља ни кршеви голи 

Не могоше ником свесну љубав дати! 

 

И данас кад дође до последњег боја, 

Неозарен старог ореола сјајем,  

Ја ћу дати живот, отаџбино моја, 

Знајући шта дајем и зашто га дајем!“ 

 

Милан Ракић говори истину, нада да ће онај стари дух српског народа поново ући међу нас, 

да ће доћи са Албанских планина, Косова, Цера, Колубаре или можда није ни одлазио? Можда се 

крије у ,,невидљивим“ људима наше земље које је потисла и одгурнула српска ,,интелигенција“. 

Било како било не смемо да дозволимо да тај дух остане сан, не само сан српског рода, већ и сан 

доктора Рајса и свих оних који су видели праву вредност српског народа и били свесни да се она 

губи, нестаје. Претворимо тај сан у јаву. Ако не због нас, онда због своје Отаџбине. 

 

~ТРЕЋА НАГРАДА~ Јелена Арсенијевић  

  

Рудолф Арчибалд Рајс је био швајцарски форензичар, доктор хемије и права и професор 

Универзитета у Лозани. Истакао се радом на истаживању злочина над српским становништвом у 

време Првог светског рата. Као своје посмртно дело српском народу оставио је књигу "Чујте Срби". 

"Говорио сам искрено у својој књизи. Нисам тражио да улепшавам истину, јер мислим да дугујем 

истину својим друговима. Неки ће се можда намрштити због моје искрености. Жалим унапред, 

али у једној књизи као што је ова писац се мора строго држати истине. Десет година је прошло од 

завршетка рата и време је да ишчезну извесне легенде корисне за време мучних часова да би се 

одржао морал." рекао је др Рајс.  

Он је дошао у Србију на позив српске владе 1914. године, био је сведок злочина 

Аустроугарске, Немачке и Бугарске над Србима. Написао је многе књиге поводом тога о Србима, а 

често је слао извештаје који су објављени у часопису неутралне Швајцарске, Газете (Gazette). Са 

Српском војском прешао је Албанију, Солунски фронт и са Моравском дивизијом умарширао у 

ослобођени Београд.  

Данас се дешава баш оно што др Арчибалд Рајс помиње у својој књизи. Сва омладина одлази 

у градове, желе да постану официри, банкари, министри а у ствари ништа од тога неће успети јер су 

снови једно, а стварност и могућности друго. Како он каже, кршне сељанке већ знају за шминкање и 

свилене чарапе и ко зна куда то води. 
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Данашње генерације полако заборављају јунаке, ратнике који су се борили за ову државу, а 

то никако не сме да буде тако. Да није њих, наших предака ми данас не би били где јесмо, можда би 

још робовали. Што се тиче наше земље, она привредно и економски почиње јако да слаби. Народ 

више не жели да се бави пољопривредом и на тај начин губимо тржиште. 

Постоји велика разлика између тадашњих и данашњих Срба. Данас би омладина можда одбила да 

иде у рат, јер се плаши да изгуби живот, они мисле да у свету више неће бити ратова и да ће се 

живети мирно. Са друге стране имамо тадашње Србе који би без размишљања отишли у рат да 

бране своју отаџбину. Били су храбри, неустрашиви, пуни духа и борили су се да ми данас мирно 

живимо.  

Др Рајс нам говори  колико су "министри" у то време били "интелигентни" и моћни. 

„Политика се меша у све и свуда управља.Укаже ли се неко место у власти било оно важно или 

осредње, свеједно, о избору не одлучују заслуге кандидата, већ политичке везе.Може он бити и 

највећи незналица, најнечаснији човек, ако је „штићеник" политичара странчара странке на 

власти, победиће и човека најквалификованијег и у стручном и у моралном погледу.Када се неки 

кандидат пријави на конкурс за неко место у министарству, не питају га : „Шта знаш?Шта си 

радио досад?Шта си радио када је отаџбина била у опасности?"Него, питају га : „У којој си 

странци?Који посланик те препоручује?“ 

Политичари би требало да се промене! 

Наши преци су увек били борци. „Били сте и остали борци и ето зашто сте још и данас 

огорчене политичке присталице које се не боре за идеје већ за личности, присталице које постају 

родољуби тек у тренутку спољне опасности.“ 

Када је било потребно Срби су били "сви за једног, један за све" нису се делили, били су 

сложни. „Сетите се ратова од 1912. до 1913. и рата 1914. Када је одјекнуло звоно за узбуну, да ли 

сте и даље били радикали, самосталци, либерали или неки други партијаши?Не, били сте само 

Срби, и као такви сте величанствено извршили своју  дужност! 

Колико је Срба само умрло прелазећи Албанске планине, сам сведок је био Арчибалд Рајс. У 

тим редовима били су сељаци, краљ, војска... Када су најзад стигли, поделили су их у групе. 

Болесни су слани на острво Видо или "острво смрти" а здрави на острво Крф или "острво спаса". Он 

зна такође колико је Србима било тешко када су се борили на Церу,  Кајмакчалану, Мачковом 

камену, Колубари и њихов труд и победа се не могу заборавити. Иако долазе друге генерације ја се 

надам да ће и оне знати ко су биле ове битке и ко су били јунаци...   

Данас, колико год било чудно, није се ништа пуно променило, остало је скоро исто као пре. 

Држава несређена, политичари несложни, народ успаничен. 

За то су заслужни лопови (политичари) који и сада гледају само себи да удовоље и који иду увек по 

свом.  

Арчибалд Рајс умро је  8. августа 1929. године у Београду. Да је волео Србе говори нам и то да је 

желео да његово срце буде сахрањено на Кајмакчалану, па су га ту и сахранили. На урни је писало: 

 "Овде у овој урни, на врху Кајмакчалана 

   Златно срце спава,                                                                                               

   Пријатељ Срба из најтежих дана 

   Јунак првде, истине и права 

    Швајцарца Рајса, ком` нек је слава" 

 


