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Рад бр. 1 – Андријана Јелић 

 

    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". 

     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 
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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. 

      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. 
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Рад бр. 2 – Александра Вулићевић 

 

 Др Рудолф Арчибалд Рајс, швајцарски доктор хемије, криминолог и професор универзитета 

у Лозани, дошао је у Србију 1914. године на позив српске владе да истражује  аустроугарске, 

немачке и бугарске злочине над цивилним становништвом. Убрзо је заволео српски народ и 

одлучио је да заувек остане у Србији. Толико је добро упознао Србе да им је често говорио:,,Чујте 

Срби! Чувајте се себе!“ Умро је 1929. године у Београду а иза себе је оставио истоимену књигу која 

је, по његовој жељи, штампана после његове смрти. У њој он се обраћа својим вољеним Србима, 

говори им какав су народ и даје савете шта да ураде да би постали бољи. 

 Срби су одувек били у неким ратовима и под разним господарима. Упркос томе они су 

успели да сачувају све оно што је српско. Данас, када живимо у миру захваљујући нашим прецима, 

све то нестаје и у Србији живи све мање и мање оних правих, истинских Срба. Др Рајс је успео да 

Србима уђе у душу, у срце, познавао је начин њиховог размишљања, знао све њихове врлине и 

мане... 

 Речима: ,,Нећу сакрити од вас ништа битно од онога што сам видео, јер прави пријатељ 

није онај који вам ласка, већ онај који вам каже истину, целу истину“ он говори колико је заволео 

Србе и колико их добро познаје. Одушевљен је њиховим врлинама и згрожен њиховим манама. 

 За Србе каже да су један храбар, вредан, гостољубив и религиозан, али и напаћен народ. 

Разуме колико им је било тешко под Турцима који су запоседали плодне равнице а њима остављали 

каменито тло планина. Говори о хајдуцима као духовним оцима оних који су се повлачили преко 

Албаније, међу којима је био и он сам. ,,Ти дуги векови под јармом су у вашем народу трајан 

печат“Диви се српским војницима, који су, у ствари, били само обичан народ. То јунаштво имају 

само Срби. Ни гостопримство им не мањка. Ретко се може доћи у неко село у Србији а да се не 

наиђе на широкогруд дочек. Имају доста народних обичаја и веровања који данас, нажалост, све 

више и више нестају. 

 Али, какав би то Срби били народ да немају и неке своје мане? Они немају довољно радне 

енергије. ,,Колико сам пута,обилазећи вашу земљу,видео у парлогу савршено обрадиве,понекад и 

изванредне површине покривене шипражјем и травом,на којима често пасу овце и козе.“ Још у 

Рајсово време почео је прелазак људи из села у градове, где је овај недостатак радне енергије био 

израженији него у селима. Сви би желели да буду банкари, чиновници... Нико не жели да буде 

обичан сељак. Многи Срби су после Великог рата постали похлепни и незахвални. Неки, који за 

време рата нису имали скоро ништа сада су се обогатили и сви им ласкају. У Београду нема ни 

једног споменика, ни једног камена који би био посвећен страдању српских војника током рата. А за 

ратне инвалиде није учињено ништа. Све је заслепело богатство, у коме су оскудевали вековима. 

 А тек ,,интелигенција“... Они, који су пре рата били пуки сиромаси, сада су завршили 

универзитете и обогатили су се. Али, те њихове дипломе не вреде ништа. Они мисле да су изнад 

свих. Сада су министри. И чиновници су постали веома подмитљиви, чак и они у унутрашњости не 

само у Београду. Јасно је, следе пример ,,интелигенције“. Постали су горди и изгубили све оно што 

одликује истинског Србина. Људи су гинули на бојном пољу да би сачували част државе док су 

припадници ,,интелигенције“ лагодно живели негде у иностранству. Али, постојали су и изузеци. 

Припадници оне будуће интелигенције (познатији као 1300 каплара) часно су почели да гину у 

Колубарској бици. Уместо да делује позитивно, интелигенција је деловала негативно. 

,,Интелигенција вам је деловала попут буђи. Заразила је све што је са њом дошло у додир. Та 
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трулеж већ захвата и село. Ваше кршне сељанке већ знају за шминкање и свилене чарапе. 

Припазите док не буде прекасно!“ 

 Срби су народ који воли политичке, односно страначке свађе. Али, када почне рат нико више 

није радикал или либерал, сви си само Срби. За време овог рата већина политичара је побегла из 

Србије да би се, по завршетку рата вратили и грабили за највише функције у влади. Нико није ни 

мислио о томе да власт треба да се да војницима који су ослободили отаџбину.  

 Омладина је пре рата била родољубива. Баш од њих и потиче идеја о стварању заједничке 

државе, Краљевине СХС. После рата омладина се променила. Почела је да копира омладину из 

Енглеске, Француске, Немачке... Велики утицај на њих имали су политичари. Данас је стање са 

омладином још горе него што је било тада. Само што се сада не копирају вршњаци из других 

земаља већ многе познате личности. ,,Опасан ветар вам захвата омладину и гаси онај 

прочишћавајући родољубиви пламен.“ 

 И за крај шта нам је то поручио др Рајс? Поручио нам је да се чувамо сами себе, јер ћемо 

сами себе уништити. Ова књига некако представља његово пророчанство шта ће се десити Србима 

уколико га не послушају. Уништили смо сами себе. Људи све више прелазе из села у градове, села 

се гасе, нестају... Све је мање посла. Нико не жели да се бави пољопривредом. Прави Срби изумиру. 

Онај пламен родољубља који би требало вечно га гори у свима нама полако почиње да се 

гаси.,,Немојте дозволити да ваша лепа душа пропадне у том ђубрету које се, на њој наталожило 

нарочито после рата. Упркос свему ја верујем у будућност вашег народа. Судбина вам је у 

властитим рукама: блистава будућност или поново ропство!“ 
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Рад бр. 3 – Марија Милошевић 

 

Још од памтивека српски народ је кубурио с ратовима, за очување своје територије. Првенствено 

због географског положаја. Мала Србија на Балкану налазила се у центру збивања, сваки пут ишао 

је преко ње. Због тога све велике силе желеле су макар мали део ње. Нисмо дали. Српски народ је 

љубоморно чувао и бранио сваки комад ове свете земље. Гледајући уназад многи великани, 

војсковође описивали су Србију и српски народ. За њих је фелдмаршал Макензен (1915) рекао: 

,,борили смо се с јунацима из бајке.“, а Роберт Лесинг (министар САД) ,,Кад се буде писала 

историја овог рата, њен најславнији одељак носиће назив Србија.“ Српски народ најбоље је описао 

човек који је живео са Србима, мислио као Србин, веселио се и патио, на крају човек који је постао 

Србин. Арчибалд Рајс. Рудолф Арчибалд Рајс, доктор хемије, криминалистике, августа 1914. дошсо 

је у Србију на позив српске владе да као неми посматрач изврши анкету о зверстима Аустроугарске. 

Поред тога Рајса је највише интересовао српски сељак, војник, народно држање у поразу и победи. 

Одушевљење српским војником, његов дух, утицао је да се др Рајс трајно веже за Србију.  Поред 

свих награда Рајс је истицао да му је захвалност српског народа једина награда за све што је учинио. 

Човек и пријатељ каквог су Срби ретко имали. 1.јуна 1928. написао је и оставио у аманет Србији и 

српском народу свој тестамент ,,Чујте Срби". Рајс је био са Србима и у невољи и у добром. Увидео 

је српску храброст на делу, српске жртве, увидео је и мане српског народа. Срби су храбар и 

родољубив народ. Та храброст досеже до јунаштва. Српски рањеници чак ни у најгорем тренутку 

нису испуштали јаук. Не знам, да ли негде на свету постоји народ који срдачније брани и чува сваки 

комад своје земље. Да би се очувао патриотизам помогла је наша религија. Др Рајс нам саветује да 

чувамо нашу религију, јер ако је напустимо наш народ ће бити изгубљен. Народ је демократичан. 

Међу људима човек цени онолико колико је човек. Срби су поносни не охоли. И надасве бистар су 

народ. Поред свих наших врлина др Рајс је ипак више пажње поклонио нашим манама. Једна од 

мана је што Срби нису неки радници. Често се дешава да леп комад земље зарасте у шибље. 

Покушао је он да нас оправда. Оправдање је нашао у нашем ропству под Турцима. Време када се 

радило много, а није се имало ништа. Радило се за друге. Из тога је произашло да данас радимо 

онолико колико нам је потребно за живот. Временом посматрајући богатства велепоседника, народ 

је пожелео исто. Потом, кад је народу омогућен приступ благу, појавила се похлепа. Непрестана 

глад за још. Овај некада, на ситницама, захвалан народ игубио је ову врлину. Постао је страшно 

незахвалан. Свима који су га некад угњетавали и газили пружио је руку. А шта је са ратним 

инвалидима, војницима, официрима. Нисмо им помогли. Неки су пензионисани а нису имали ни за 

пристојан живот. Одувек смо се хвалили својом интелигенцијом. Трудили смо се да будемо бољи од 

других, љубоморни на све који су изнад нас. Наша интелигенција нису биле универзитетске 

дипломе већ човек из народа, неискварен, неподмитљив. У свету интелигенција је врлина али 

Србима је интелигенција мана. Без сумње српски народ је паметан. Наш народ је био гладан знања,  

међутим мучен ропством и ратовима знање и учење је на неки начин ускраћено. Временом то се 

мењало, па је омладина уз помоћ стипендија од државе одлазила на универзитете у иностранство. 

Школовала их је држава и српски народ. Шта се догодило када су ти студенти требали да врате дуг 

Србима и Србији? Долазећи са дипломама они су поред знања доносили и ружне навике. Неки су 

чак одлазили на школовање да би избегли војну обавезу. Такав је био и син Николе Пашића, Раде. 

Због својих диплома себе би уздизали. За њих је сељак био неписмен, војник, који је бранио, био је 

простак. Најбитнија ствар је била обезбедити себе. Самим тим наша интелигенција је мана. Уместо 

да гради, она руши. Она је центар искварености, губи се поштовање народа. Полако губимо своју 
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земљу. Што се тиче политичара у нашој земљи, данас стање није ништа боље него с почетка XX 

века. Уместо да напредујемо ми већ цео век стојимо у месту. Док је трајао Велики рат нису 

постојали радикали, либерали... Постојали су само Срби. Мало по мало то се променило. На власт је 

дошла ,,интелигенција“. Људи које државе не интересује, људи који у политици виде само добар 

начин да се обогате. Док је трајао рат наши политичари су у иностранству водили страначке свађе. 

Шта више поред својих породица они су склањали родбину. Чим се рат завршио појурили су да 

поново пограбе и сачувају власт. У то време као и данас најбољи начин да постанеш богат је био да 

постанеш министар. Већина њих никад ништа није учинила за своју земљу. Искварили су је. Један 

од ретких политичара који је вредан поштовања је Никола Пашић. Родољуб који је много урадио за 

своју земљу, док су ,,интелигенција“ и политичари били узрок што нам је земља у очајном стању. 

Нажалост омладина из тог времена и данашњег је иста. Пре и за време Великог рата омладина је 

волела своју земљу. Гинула за њу. Радовала се назирању слободе. Полако омладина је све више 

губила поштовање према правом образовању, људима, према држави, а најпре према себи. И тада и 

данас успех за већину омладине је бити богат, ићи обучен по последњој моди. Младост се своди на 

посећивање журки. Родољубље се састоји од неке зависти, мржње. Сви желе да се обогате, али не 

својим радом већ желе да их неко погура. Држава је сама крива за то. уништила је дух омладине. 

Дозволила је да узор младима буду скоројевићи зеленаши... Уколико то не изменимо, дозволићемо 

да нас наследе генерације охолих и користољубивих људи. Др Рајс је један од ретких људи који је 

видео душу Србије. Јединствен човек који је као прави пријатељ Србији показао њене врлине и 

мане и који ју је волео са свим њеним манама. Никада нико није боље схватио и описао  Србе и 

Србију. Наш народ се скоро ништа није променио. Какав је био исти је сада. Ако мислимо да 

сачувамо себе морамо се променити из корена. Наша судбина је у нашим рукама. Треба само мало 

ослушнути и чућемо... Чућемо вапај у коме можемо наћи помоћ... ,,Чујте Срби“ 
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Рад бр. 4 – 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". 

Она је завршена 1. јуна 1928. године, а у Србији је изашла 2004. године.  "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. 

   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! 
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         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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Рад бр. 5 – Лена Јелић 

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.“ 

 На жалост, до тога није дошло због наших мана. 
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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 

неко добије власт, заборавља народ који га је бирао и заступа само личне интересе. И никоме због 

тога не полаже рачуне. 
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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. 
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Рад бр. 6 – Јелена Ђурђевић 

 

Доктор Рудолф  Арчибалд Рајс, швајцарски криминолог, доктор права и хемије, рођен је 8. јула 

1875. године у Јужној Немачкој, покрајини Баден. Звање доктора хемије стекао је на Швајцарском 

универзитету у својој 22. години. 1909. године. Рајс оснива институте за техничку полицију у 

криминалистици. На овим институтима школовали су се кадрови из Русије, Србије, Аустрије... 

Овакви универзитети се отварају и у Бразилу и Русији. 1914. Рајс долази у Србију на позив Српске 

владе да у њено име изврши анкету о зверствима које су вршиле аустроугарске трупе у Мачви и 

Подрињу. Највише се заинтересовао за живот сељака, за браниоца српске отаџбине, војника, за 

његово држање у несрећи и победи. Временом се Рајс и навикао на српски менталитет, на земљу 

Србију, па је у њој и заувек остао. Био је велики српски пријатељ. Умро је у Београду 1929. године. 

Његова књига „Чујте Срби“, доживела је велики успех, али  по његовом  захтеву објављена је тек 

након његове смрти. У њој је изнео своје размишљање о правим вредностима Срба, али и о 

њиховим манама, којих је било далеко више него врлина. Био је одан Србији и Српском народу, а то 

се види по његовој спремности да се по цичи и зими повлачи пеко Албанких и Црногорских 

планина, иако је могао, као и многи други да се склони у неку од страних земаља. Ушао је у наше 

срце и српски народ га је заволео и поистоветио са собом. Српски народ је много пропатио кроз 

векове, али је ипак остао јак, није се предао, одрекао своје вере и домовине, увек је знао шта су 

истинске вредности. Прихватио је да пати, иако је могао да прође безболнијим путем, да прими 

муслиманску веру, и добије разне погодности, али није. Било му је драже да пати телом али да му 

срце и савест буди чисти. Такви су Срби. Највише зверстава поред Турака, починио је немачки и 

аустријски народ. Није их било брига кога и зашто убијају, да ли су то жене и деца, старци, било је 

сасвим небитно. Пушку је држало и старо и младо. Србија је постала земља стараца, жена и деце. 

Први светски рат је оставио праву пустош за собом. Са собом је донео пегави тифус који је однео 

много живота. Ниједан народ се није усудио да своју домовину измести пар  хиљада километара 

даље, али Срби јесу. Доктор Рајс, из прича наших предака закључује да ми Бога доживљавамо као 

ратника са оклопом и  брадом Марка Краљевића, шајкачом ратника са Цера, Јадра, Кајмакчалана и 

Доброг поља и да је вера код нас постала заправо традиција. Како он каже, диви се српској 

гостољбивости, народу увек спремног да човеку буде пријатно и да га угости најбоље што зна. Када 

је неки сасвим обичан странац за трпезом, на столу се морају наћи најбољи српски специјалитети. 

Врло смо брижни и даражљиви, то се осликава по томе да смо спремни да последњи комад хлеба 

дамо другом, иако смо свесни да је то ипак последњи комад. Рајс каже да смо јако бистар народ, чак 

и најбистрији које је он у свом животу срео, само што то нарушавамо „интелигенцијом“. По правим 

Србима још увек се цене праве, истинске, вредности, које  човек носи у себи.  

У првом делу књиге Рајс говори о врлинама српског народа, а у другом о његовим манама, па тако 

почиње о политичарима. Када говоримо о начелницима, руководиоцима, политичарима увек нас 

асоцира на најгори шљам овог народа. Наравно, постоје изузеци, али ми говоримо о већини. Српски 

народ јесте родољубив, гостопримљив, љубазан, али и у најбољем житу има кукоља. Сви желе да 

постану „интелигенција“ овог народа. Сеоска деца, желе да оду са села, у најгорем могућем случају,  

они се стиде да кажу да су рођени и да живе на селу. То је за њих срамота. Сви желе да постану 

чиновници, банкари, трговци, шта год само да оду са свог огњишта. Универзитет је лако завршити  

јер је влада одлучила да је универзитетско образовање бесплатно. До посла је лако доћи, ту су 

политичке странке, а села се лагано празне. Сви желе да буду господа, делегација српског рода, 

поштовани у друштву, али то је зато што је српски народ  по природи лењ и лакше му је да седи за 
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столом и рецимо пише, него да ради на свом имању и да тим мукотрпно стеченим новцем издржава 

породицу. Код нас, Срба, се сутра претвара у прекосура, накосутра, за недељу дана, месец, годину... 

Никад. Ми можемо, али увек пронађемо неко безвезно и крајње смешно оправдање, само да тај наш 

циљ не испунимо. Људе из провинције лако засени сјај великог града, новац, једноставно им се 

свиди такав живот. Када се запосле на неком  високом положају, јер имају диплому о завршеном 

универзитетском образовању, почињу да зарађују велике своте новца. Постају богаташи. То им се 

јако допада, јер могу да купе све што су некада могли само да замишљају и мисле да је то све што 

човека чини срећним. Постају бића која не знају за емоције, већ само за новац, луксуз... Постоје 

ствари које се не купују новцем. То су уствари истинске вредности. Имаш новац али не можеш да 

купиш срећу, поштовање правих, поштених, људи, љубав, све што је у животу најважније не може 

се купити новцем.То људи прекасно схвате, или још  горе никада не схвате. 

За време рата овакви људи, тј. најгори шљам, се скривао по страним земљама. Није их дотицао рат. 

Своју децу нису слали да бране своју отаџбину, већ су их слали по неким интернатима, водили их са 

собом, само  да буду безбедна. Никола Пашић је прави пример. Свог сина Радета је склонио за 

време рата. Уместо да га стави у прве борбене редове да брани своју отаџбину, па и да погине, 

погинуо је за своју земљу, било би боље него што својим поступцима само брука и испуњава 

полицијске досијее.  

Права интелигенција, познатији као „1300 каплара“ стала је на браник своје отаџбине. Није их било 

брига да ли ће погинути било је само важно да Србија буде ослобођена. Били су ватрени родољуби. 

Били су поносни што су Срби и зато су имали воље да се боре за своју земљу.  

Многе жене кренуле су у борбу, бориле су се као прави  мушкарци. Неке од њих су Живана Терзић, 

Јелена Шаулић и легендарна Милунка Савић.  

После рата многи су остали без кућа, крова над главом, али им држава није дала ни једну једину 

пару. Политичарима је требао новац за журке, провод, а људима за поправку кућа али зна се ко је 

ипак добио новац.  

Српски народ лако заборавља, па тако нико не осећа захвалност херојима који су преко Албаније 

остајали замрзнути у снегу, који су до последњег тренутка у својим промрзлим срцима носили грб 

своје домовине, Србије.  

Иако је Рајс књигу „Чујте Срби“ написао давних дана, књига је за сва времена. Омладина је остала 

иста, штавише и гора. „Интелектуалци“ и омладина временом постају  све мање оригинални па 

помоћ траже у копирању других. Никоме више није битно да ли је то добро или не, важно је да је то 

модерно или да је неко већ то урадио итд.  Раније су људи били паметни, довитљиви и што је 

најважније, оригинални. На пример стратегија Живојина Мишића у Колубарској бици је и сада 

задивљујућа па је на  Војној академији изучавају амерички студенти.  

Морамо да променимо људе, јер смо почели да потискујемо праве вредности, а оне лоше да 

стављамо у први план. Прво морамо да почнемо од себе, а онда да покушамо да променимо друге, 

јер су праве вредности временом избледеле. 

Доктор  Рудолф Арчибалд Рајс је потпуно у праву за све што је рекао и написао. У својој књизи 

указао је на све врлине и мане Српског народа. Желео је да нам укаже на грешке и да их ми 

исправимо. Жртвовао је свој живот да би га посветио нама, Србима. Треба  му сваки Србин бити 

захвалан, јер је он својим поступцима и више него заслужио. 
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Рад бр. 7 – Тијана Анђелковић 

 

     Ми, Срби, јуначки народ без мане и страха, народ ком су сви завидели, временом губимо оно 

што смо у суштини. 

     У књизи ,,Чујте Срби“ Арчибалд Рајс веома искрено говори о свему што је запазио у нашој 

земљи. Критикујући интелигенцију, политичаре и омладину у други план је ставио оно што је у 

Србији добро. Тако он упоређује Бога са Марком Краљевићем, војником са Цера, Јадра, 

Кајмакчалана и Доброг Поља, што сам протумачила као неодговарајуће. Срби јесу Бога сматрали за 

свог водича, али су у ратове улазили искључиво из љубави према отаџбини из које су били 

приморани да, за време Првог светског рата, оду. Ипак су и у изгнанству гајили наду да ће се 

јаднога дана опет вратити. Са друге стране, господин Рајс интелигенцију види као ману Српског 

народа. Онај ко не брани своју земљу, већ се крије по туђим земљама где завршава ,,високе школе’’ 

не може и не сме себе уздићи називајући се ,,интелигенцијом’’. Обичан сељак некада може имати 

више моћи да разазна шта је добро, а шта лоше него та самозвана ,,интелигенција’’. Србија је 

пољопривредна земља и свака биљка добро роди, али др Рајс каже да Српска деца све више одлазе 

са села. Иду на школовање у велике градове, а својим старим родитељима остављају да раде на 

њиви, да чувају оно што су тешким радом, знојем, напором и с муком стекли. На плећима тих 

сељака је цела држава. Они је хране, одржавају. Такво стање једном слоју друштва потпуно 

одговара, шта више баш га брига јер само гледају личну корист. То су политичари, како их Рајс 

назива ,,странчари’’ и министри. Они у принципу ни у данашње време ништа не раде. Нешто 

причају, па се мало свађају, а народ ко народ ћути. А и шта им може рећи? Они су ,,власт”.Они су 

још и тада, а богами  и ови сада, гледали да извуку личну корист. Tи људи желе само новац и моћ а 

ни не гледају како ће до ње стићи. Докле год буду на власти трудиће се да исцеде сваку кап млека 

из вимена ове наше, како др Рајс каже мислећи на Србију, „краве музаре». Рајс криви политичаре за 

поновни губитак Македоније јер је влада у њу послала сав шљам, све најгоре чиновнике, а притом 

су се и странке отимале око бирача. Гнусно је и жалосно само помислити како је било тим људима. 

Да се ја питам, ја бих све то у море па нек се подаве. Тамо, на оном свету, тај им новац не може 

помоћи. Одговараће за своја дела. Али оно што ме је највише погодило, и што господину Рајсу јако, 

јако замерам јесте то што он сматра да је жени место само у кући. Он отворено каже да жене имају 

свој, а мушкарци свој посао и положај у друштву. Није тако! Зар он сматра да жена не треба, а 

мушкарац треба да иде у школу и да се образује само зато што сматра да ни једна жена није постала 

проналазач? Не! У потпуности се не слажем! Можда ће нека од тих жена данас, сутра, постати 

научница и открити нешто чему ће се сваки мушкарац дивити. Оне ипак имају иста права као и 

мушкарци. 

У закључку бих само желела да нагласим да Србима нису потребни непријатељи споља јер их има 

довољно и изнутра. Један јапански писац је једном написао реченицу која је у потпуности истинита 

,,Ако не познајемо ни себе, ни свог противника, изгубићемо сваки рат’’. Јер, због ексера се изгуби 

потковица, због потковице коњ, због коња јахач, ратник, због ратника рат, због рата слобода. А све 

то због једног ексера. Неки људи тек после изласка са сцене схвате која је у ствари била њихова 

улога. Ми у ствари немамо другог избора него да прихватимо оно што  нам судбина шаље, било да 

је у питању рат, туга, болест или смрт. Једина ствар која је заиста у нашој моћи јесте начин на који 

реагујемо на ствари које ће нас задесити. 

 

 



16 

 

Рад бр. 8 – Марина Лазић 

 

Доктор Рудолф Арчибалд Рајс, швајцарски криминолог дошао је у Србију 1914. године на позив 

српске владе. Бавио се истраживањем злочина у Првом светском рату, заволео наш народ и остао да 

живи овде. Његова књига ,,Чујте Срби’’ је објављена после његове смрти јер је он тако желео,  и у 

њој се он обраћа српском народу након Првог светског рата. Он је у садржају ове књиге написао 

своја мишљења о српском народу и његовом понашању после рата и написао неке савете. Показао 

је да смо ми Срби поштен, храбар и честит народ, али је свакако навео и наше мане. 

Говорио је како је наш народ имао лепу прошлост после које су уследили векови робовања под 

турском влашћу. Наши преци морали су да плаћају,,десетак’’  угњетачима и да трпе отимање наше 

деце и претварање у јаничаре. Неки то више нису могли да трпе па су бежали у шуме у које Турчин 

није смео да крочи. Доктор такође говори о томе колико су они били храбри, они, хајдуци, су, 

заправо, организовали повлачење преко Албаније, Цера и Јадра. Треба да будемо поносни на њих, 

они су дали своје животе за одбрану и спас отаџбине. 

У другом делу текста, Рајс говори говори о нашој интелигенцији, али то није интелигенција како је 

многи људи зову. Ми Срби смо веома лењ народ, ако нешто не морамо да урадимо данас ми 

остављамо за сутра и прекосутра, о томе Рајс и говори овде. Често налазимо нека оправдања за 

своје грешке и нерад. Људи се села не желе више да обрађују своју земљу, јер мисле да је то 

,,срамотно’’ и све се више селе у градове и хоће да раде у канцеларијама. Тако су посао добијали 

они са дипломама, није било битно да ли тај човек зна да ради тај посао, било је битно само да има 

диплому за то. За шефове полиције су постављани људи који обично нису знали да раде свој посао, 

или су примали мито. Можемо навести пример, рецимо Никола Пашић, он је постао преко ноћи 

богат човек, обично људи кажу да би га оправдали да му је супруга донела тај новац, али то није 

тачно. Током рата, уместо да стану у одбрану отаџбине и да се боре у рововима, многи имућни 

људи су кукавички побегли у друге државе како би спасле свој живот са изговором да ће требати 

држави кад се рат заврши. Они су ништа друго него срамота за ову земљу, требали су да имају бар 

мало части и да стану у одбрану отаџбине попут легендарне Милунке Савић, Јелене Шаулић и 

Живане Терзић. Иако су биле жене, оне су обукле униформе и стале да бране своју земљу од 

окупатора! Људи који су у рату остали без својих кућа, тражили су помоћ од државе, али ништа 

нису добили, то је срамота.  

Постали смо зависни од Немачке, њихови људи су били свечано дочекани код нас у нашој земљи, 

то је права срамота за све министре и политичаре. У Холандији наши људи су могли да се запосле и 

да добију визу, а код нас они нису били тако дочекани, чекали су месецима да добију визе. Зар смо 

заборавили ко су нам били савезници у рату, а ко непријатељи? Зар смо постали толико охоли да 

нам само новац треба у животу? Права је срамота што смо нашим пријатељима заболи нож у леђа, а 

окренули се непријатељима. 

Не може више овако, све је горе и горе, наше врлине не показујемо толико, показујемо само своје 

мане, а то није добро. Треба показати да нисмо заборавили како су се наши преци борили за част и 

одбрану отаџбине само да би ми сада имали независну државу и да би имали своју слободу. Надам 

се да ће људи престати да размишљају само о новцу и да ће урадити нешто за опште добро. 
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Рад бр. 9 – Филип Громовић  

Швајцарац доктор Арчибалд Рајс,стиже у Србију лета 1914. на позив српске владе, зарад 

извештавања о немачким, аустријским и мађарским злочинима над српским цивилима током Првог 

светског рата. Све је то записивао и на крају објавио у делу "Чујте Срби" које је,  по његовој личној 

жељи објављено након његове смрти. У међувремену је заволео српског војника, српски народ. Са 

српским народом прешао је преко Црне Горе и Албаније. Може се рећи да је био као прави Србин, 

све је радио као и остали Срби. Умро је у Београду 1929.године. Доктор Рајс у свом делу за српског 

"Бога" каже да носи оклоп и браду Краљевића Марка, шајкачу ратника са Цера, Јадра, Кајмакчалана 

и Доброг поља. На почетку дела Рајс говори о доброј страни нашег народа, пише да је Србин увек 

спреман да помогне, да је гостопримљив. Чим нам гост уђе у кућу, испред њега се створе свакојаке 

ђаконије,најбоља шљивовица. Рајс каже да смо веома бистар народ и да брзо схватамо. У књизи се 

наводи: „Ви сте један од најбистријих народа који сам за живота срео. Схватате брзо и правилно. 

Штета што те квалитете нарушава ''интелигенција''“. На нашу жалост, људи који гледају срцем 

је све мање. У наредном делу Рајс говори о нашим манама и нашој лошој страни. Према њему, наша 

највећа болест је нерад и да је почети увек најтеже. Код нас се сутра протеже у прекосутра, 

накосутра, следећи месец. Увек нађемо неко смешно оправдање да свој циљ не достигнемо. Млади 

све више напуштају села и селе се у градове, уместо да обрађују ову плодну земљу, они све више 

хрле за канцеларијом и столицом. Онда се у градовима зарад новца,учлањују у политичке странке, 

долазе на високе положаје и долазе до лаког новца. Ту долази до корупције тј. још веће зараде. Тако 

пропада држава. За време Великог рата, политичари су се скривали по суседним државама, док је 

наш народ остављао душу и кости на снегом окованим планинама. Одмах по окончању рата, они су 

се вратили у Србију, и из стопа кренули да на разне начине стигну до што веће 

функције,заборављајући све заслуге војника. Милунка Савић је у Француској добила одликовања, а 

у Србији је то све заборављено. Они којима су душмани уништили цело домаћинство, они који нису 

имали где да се врате у домовину, нису добили никакву помоћ. Иако смо у 21.веку, све ово личи на 

доба властелина. И даље је граница између слојева људи очигледна. Лоше вођење државе нас је 

довело до тога да сада зависимо од Немачке, а само 100 година раније, они су нас мучки и свирепо 

убијали, такође то исто лоше вођење државе нас је довело до тога да полако губимо Косово и 

Метохију, вековно огњиште свега српског. Наши преци су своје кости остављали ту, а ми сада то 

Косово, такорећи поклањамо, немамо контролу над тим делом наше државе. Данашњу омладину 

све више хвата утицај запада. Сви хоће да буду модерни, иако то понекад није нимало добро. Све је 

више роботике, људе замењују роботи, села се гасе, држава треба да покрене повратак људи на села, 

јер од села зависи привреда државе. Неки и даље верују у то да ће се опет вратити она стара 

времена, добра времена,међу њима сам и ја. 
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Рад бр. 10– Тијана Пантић  

 

Др Рудолф Арчибалд Рајс, швајцарски форензичар, публициста, хемичар и професор, дошао је у 

Србију на позив српске владе 1914. године. Истакао се као криминолог истражујући злочине 

аустроугарске, немачке и бугарске војске над српским становништвом у Првом светском рату. 

Заволео је Србију, српског војника, српски народ и до краја живота остао да живи у Србији. У свом 

делу „Чујте Срби!“ Др. Рајс се обраћа српском народу после великог рата. 

Арчибалд Рајс је са Србима проводио сваки дан, дисао је као Србин, живео као Србин, мислио као 

Србин, ушао је у ум српског народа, знао је све о њима и најбоље је могао да прикаже мане и 

врлине Срба.  

За Србе каже да су веома гостопримљив и родољубив народ, храбар. Српски војници су помагали и 

онима који су им палили домове, убијали децу, жене. Како каже Др Рајс : „Ваши војници би се 

смиловали над њиховом судбином и давали им последње парче хлеба из џепа.“ Срби су сваког 

странца дочекали раширених руку, трудили се да га што боље угосте. За сиротињу каже да су они 

давали и оно мало што су имали људима који нису имали ни то. Ето какав смо ми народ. Били. 

Данас је тешко наћи таквог човека у Србији, ишчезли су такви људи, нема их више. 

За сваку ману српског народа доктор Арчибалд Рајс је покушавао да нађе оправдање. Нерад српског 

становништва, због ког пољопривреда пропада, оправдава тиме што су Срби дуг период били под 

турском влашћу. Радили су само онолико колико је потребно да преживе,све што би произвели 

више узимали су њихови тирани. За српски народ каже да је веома лењ народ, све оставља за сутра, 

прекосутра, а можда га никад и не уради. „Он не примењује савремене и рационалне поступке у 

пољопривреди пошто би га они, бар док се не би на њих привикао, терали да више ради. 

„Традиција“ му је изговор што их не примењује.“ И данас, као и пре, све више народа бежи у град, 

питате се зашто? Па из више разлога. Како каже др Рајс : „Данас многи млади људи сматрају 

понижавајућим да буду сељаци, па, желе да буду „чиновници“ јер мисле, и у великој већини 

случајева с правом тако мисле, да ће им посао у својству чиновника бити лакши.“ Ми нисмо били 

похлепан народ, били смо честити, скромни, али ето, наша „интелигенција“ је начинила од нас 

похлепан народ, жељан богатства. Постали смо веома незахвалани. Земљама које су нам помагале у 

великом рату смо окренули леђа, а онима који су нас уништавали, убијали наше храбре војнике, 

сељаке, децу, њима смо се окренули, раширили им руке и пустили их у нашу Србију. Пример је и то 

што је наша велика хероина Милунка Савић после Првог светског рата чистила јавне клозете у 

Београду. Ту нема ни поштовања, изгубило се, а како смо кренули све више и више га губимо, 

плашим се да ћемо га једног дана скроз изгубити. Шта је радила наша „интелигенција“ док су прави 

Срби водили битке за одбрану своје отаџбине? Спаковала ствари и отишла да се сакрије у неку 

другу европску државу да би сачувала живу главу, под изговором да ће Србији бити потребна после 

великог рата. Наша „интелигенција“ није ништа сем обичних кукавица. И није их било срамота да 

преузму власт од оних који су ту власт стварно заслужили борећи се на фронтовима. На власти су 

нам били искварени људи, жељни богатства. А требали су бити они који су били поштени, 

неискварени, који су радили за добро земље и њених житеља, а не за добро свог џепа.  

И ето, све на шта нас је Др Арчибалд Рајс упозоравао да на време искоренимо се остварило, и сада 

је и горе. Све што је рекао, био је у праву. Он је желео само добро нашој Србији и њеним 

становницима,а како смо му ми вратили? Незахвалношћу и заборавом. 
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Рад бр. 11– Александра Машић 

 

За време Првог светског рата, на позив српске владе, у Србију је дошао доктор Рудолф Арчибалд 

Рајс, швајцарски криминолог, доктор хемије и професор на Универзитету у Лозани. У Србију је 

дошао да би извештавао о злочинима и неделима који су чинили припадници Централних сила, 

тачније Аустроугари, Немци и Бугари. За време које је провео у Србији схватио је какав је наш 

српски народ, увидео све његове мане и врлине, заволео га и остао заједно са њим и у најтежим 

тренуцима. Умро је у Београду 1929. године. По његовој жељи, књига ''Чујте Срби!'' коју је он 

написао, издата је после његове смрти. 

Без слободе и под сталним ишчекивањем напада непријатељских војника, српски народ стајао је у 

сенци великих сила тог времена. Ипак, од самог почетка српски народ се храбро и достојно борио за 

ослобођење своје земље. И када је било најтеже тај исти народ је успео да се опорави и уздигне до 

победе над много бројнијим и боље опремљеним непријатељским војницима. Та велика храброст и 

вера, коју је наш народ имао, одушевила је др Рајса. 

Др Рајс у својој књизи говори о омладини земље Србије после Великог рата. Она напушта своја села 

и одлази у градове јер сви они желе да буду правници, политичари, адвокати, а не размишљају 

какву будућност могу да имају тако што би обрађивали своја плодна земљишта на селу. 

Преокупирану новим схватањима, нашу омладину запосео је нерад и они мисле да је много лакше 

седети и радити у канцеларији те одлази на сада бесплатно средње и универзитетско школовање. 

Тамо у градовима своје школовање завршавају на веома смешан начин, где им професор без икакве 

жеље предаје. 

Заправо, спреми им на папиру лекције које треба да науче напамет да би добили оцену. Ученици 

тако одлазе и добијају своје дипломе, иако знају само теорију свог занимања а не и праксу. То је та 

вештачка интелигенција. Са друге стране, и даље постоји она права интелигенција и доброта јер је 

српски народ веома бистар и добрих схватања, али је тога све мање.  

Омладина и људи са вештачком интелигенцијом жељна посла мора да се запосли. Али како би се 

запослили ако не би били ни у једној странци? У то време, у нашој земљи веома су утицајне 

политичке странке. Исти ти ''школовани'' људи одлазе да се учлане у странке и уз помоћ њих се 

запошљавају. Жељни вишег положаја, ти исти људи долазе потпуно незаслужено и нечасно на тај 

виши полажај. Тиме су они већ испунили своју жељу. Преко ноћи стичу огромно богатство, 

наравно, све то по леђима напаћеног српског народа. Када вештачка интелигенција дође на власт, ту 

влада жестока корупција, и тај ланац се наставља. А новац, као и увек, игра главну улогу, купује 

друге и омогућава све.  

А када дође до ратова, или лошег стања у земљи, тај исти шљам од интелигенције одлази у 

иностранство, под изговором да ће требати својој земљи по окончању рата, да би се она обновила. 

Уствари, како и могу да кажу да је та земља њихова када ништа добро за њу и њен народ нису 

учинили?  

Шта је било са правим интелигентним и часним људима? Ништа, они су отишли да бране своју 

земљу, а за узврат су остали без крова над главом. Чист пример за то је жена-ратник која је у 

Француској ходала црвеним тепихом а код нас чистила јавне клозете. Понижавајуће. Али они су у 

нашим срцима хероји, и поносимо се што имамо такве претке. 

А политичке странке, наравно да би биле што дуже на власти, служе се разноразним лажима и 

глупостима. Оне међу собом ратују и тиме пљују једна по другој. То руши углед наше земље и 

народа. Власт наше земље сада сарађује са земљама које су нас уништиле и потукле до дна. Опет 



20 

 

због новца, Србија је сада у добрим односима са Немачком и осталим државама које су нашу 

отаџбину сравнале са земљом, које су наше мајке завиле у црно убијајући и мућећи на најокрутнији 

начин њихову децу. 

Наш народ је понела европска елита, заслепео новац и уништиле политичке странке вођене 

шљамом. Заборављају се праве вредности отаџбине, наши храбри преци, заборавља се историја. 

Нестају праве људске вредности и поштење. Сваким даном тога је све мање. Остајем у нади да ће 

доћи неко боље сутра за наш народ и Србију, а да би се то десило морамо да се мењамо, прво себе 

па све друге, да искоренимо лажну интелигенцију и да на право место доведемо људе и хероје који 

то и заслужују. 

 

Рад бр. 12– Кристина Кељаћ 

 

Влада Србије позвала је професора Рајса , Немца по рођењу и швајцарског држављанина, да дође у 

Србију и истражи злочине аустроугарске и немачке војске на српским цивилима током 1914. 

године. Дошао је на десетак дана у Србију, а остао за сва времена. Са српским војницима је делио 

све голготе Великог рата. Прегазио је гудуре Албаније, био у пробоју Солунског фронта и 

умарширао у ослобођени Београд. Његова смрт 1928. године била је неочекивана, али је остао да 

живи својим тестаментом „Чујте Срби, чувајте се себе!“. 

Наша нација је имала лепу прошлост испуњену и несрећним вековима робовања под Турцима. Тада 

смо и много пропатили. Многи, како би избегли ропство, напуштали су земљу и тражили уточиште 

код моћних аустроугарских суседа. Манастире и цркве сакривали су у земљу или дивље планинске 

кланце. Турци су им отимали здраву децу правећи од њих јањичаре. Не могавши да трпе зло наши 

преци су уточиште проналазили у шумама у које Турчин није смео да крочи. Наши хајдуци били су 

духовни оци јунака Кајмакчалана, Цера, Колубаре, Албаније и Солуна. Терани су са плодних 

равница које је Турчин запоседао и остављали им само каменито планинско ђубре. Ипак, упркос 

томе и толиким патњама велика већина наших предака је остала одана својој вери и није хтела да 

повије врат пред окрутним туђином. То доказују какви су изистински Срби. Ти дуги векови 

оставили су трајан печат у српском роду и коду. Тиме је он стекао дивне врлине, али и мане. У 

данашње време исти ти „Турци“ који живе у истој тој држави, који су наш народ пре много векова 

нападали и гонили, сада посећују нашу Србију, обилазе наш народ, а ми им се дивимо !?!?!?!? 

Сматрам да би требало да буде бар мало другачије и да мало више држимо до националног 

достојанства. 

Религија, која нас упркос нама, одржава наш здрав разум и показује нам пут, прави истински пут. У 

прошлости људи су се више молили у својим домовима пред иконом и кандилом јер у „спољнем 

свету“ то је било ортежано из више разлога. Са друге стране имамо и оних који се Цркве сете само у 

тешким ситуацијама па руке „покрше“ од изображавања крста на себи. Наш народ јесте заиста 

демократичан, али не на онај политичарски начин. Међу људима требало би ценити онолико колико 

је неко човек, а не по ономе шта су од њега учинили одело и титуле. Новац му, наравно као и свуда, 

улива поштовање и оставља утисак, али такав утисак није толики да би га натерао да се одрекне 

властитог достојанства. Народ јесте „поносан“ али не и охол. Тај „понос“ је напросто поштовање 

сопствене личности. Њега немају лоши људи те стога постају охоли. Они, који имају само жељу да 

постану чиновници, то лако чине зарађујући пуно диплома помоћу новца. Познато, зар не? 

Међутим, ту се појавила и љубомора на образованије, отменије и напредније од самог себе. 

Неподношљиво им је и мрско да признају да је неко изнад њих. Љубомора је тековина оног 
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израђеног дела становништва, дела који чини „интелигенција“ како се она неоправдано назива и 

како ју је Рајс називао и разобличио. 

Они који управљају државом заборавили су шта значи захвалност, једна од највећих српских 

врлина. Никола Пашић је Рајсу послужио као типичан и најбољи пример. Сви су се према њему 

обликовали. Створио је те безобзирне политичаре, профитере који државу често сматрају за „краву 

музару чијим се млеком хране“. Лично је успоставио тај систем заснован на незахвалности који је 

толико зла нанео нашој земљи. Недисциплинована омладина јесте резултат лоших ђака и 

професора. Лекције на универзитетима нису држане јер ђаци нису бивали присутни. Међутим пред 

испит, ето њих напамет научених лекција, положеног испита и, наравно, краткотрајног памћења.  

Свако је мислио само за себе и на себе не марећи за друге. Али мало је потребно нама да се 

ујединимо и објединимо када се појави заједнички проблем. Мајске поплаве су нас ујединиле. Ја 

постављам питање, да ли је било потребно нешто тако страшно да се деси да помогнемо једни 

другима и постанемо једно?!?!?!?!? 

Др Рајс нам је дао савет како да поново стекнемо своје истинске врлине и одстранимо са тела ружне 

младеже јер ми то можемо да учинимо због тога што смо „СРБИ!!!!! 


