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Ко стоји иза просветара 
 

       Ова земља никада није била позната по благонаклоном односу према својим 

најобразованијим члановима. Свако ко је желео да постигне нешто у животу, 

да оствари своје снове и визије, морао је да се склони негде на сигурно. Та 

судбина није мимоишла ни Теслу, ни Миланковића, ни Пупина, а ни људе од 

језика, међу којима је и сам Вук Стефановић Караџић. Чак и он, чијом се 

азбуком дичи већина данашњих функционално неписмених Срба, био је 

прогањан и протериван, а у послу су му више помагали и подржавали га 

странци него његови сународници (и тада склони теоријама о светској завери). 

Да ли га данас зовемо страним плаћеником? Његови противници су давно 

заборављени. 

       Увек је ова земља имала мањину која се  трудила да је повуче напред и била 

спремна да плати цену за више добро, и већину која се овој мањини увек 

изругивала због њеног ентузијазма. Када би ствари само замирисале на 

могућност промене, та већина би урадила све у свом суманутом страху, 

изазваном  сасвим реалним незнањем и неспособношћу, да је осујети. Све у 

свему, врло брзо би се све вратило на старо, а само би још један безуспешни 

покушај да се ова земља подигне, образује, уљуди, упристоји, завршио у 

уџбеницима историје, коју су овде ретки научили. 

Подозрење према паметнима је увек било свеприсутно на овим 

просторима, само се арсенал термина, који су били ту да их наруже, мењао у 

складу са временом – све до ових дана. Опет почињу да дувају неки заборављени 

ветрови, који су овде дували пре две деценије. Да ли је то само господин 

министар изгубио календар, па умислио да живи, влада и води свој рат у 

деценији коју бисмо назвали годинама које су појели скакавци?                                                         

Надали смо се да се та терминологија, и њени носиоци и гласноговорници 

никада више неће поновити, јер они се увек уздижу газећи и уништавајући све 

што у овој земљи вреди, рушећи  будућност читавог народа пред његовим 

очима – чега он сам евентуално постане свестан коју деценију касније, када је 

ретка прилика већ пропуштена.  

А што се тиче нас, господо из магловитих висина на којима сте умислили 

да сте недодирљиви и да знате куда идете, а или нисте читали, или нисте 

разумели Домановића, ми смо само мало необични људи који, гле чуда, још увек 

раде имајући пред собом идеал, визију боље и просперитетније земље, и који 

управо то желе да урежу у свест деце пред собом.  Иза нас стоје Тесла, 

Миланковић, Пупин, Црњански, Вук,... и наш министар просвете, Доситеј 

Обрадовић (свака сличност са презименом је случајна). Они су наша једина и 

последња залеђина која неће дозволити да нас „победите“, јер би то значило да 

сте свој посао завршили, само – ви то нисте знали ни онда, па нећете ни сада. 



Они којима је стало до знања и квалитета, а не форме или, како нас у свом 

незнању назвасте,                                                   Српска „преторијанска гарда“       


