
Српски јунак, браник отаџбине 

 

 
 

Гробови наших славних предака. Шта нам говоре? Чему нас уче? Које путеве 

нам показују? Која осећања буде? 

 

Често себи постављам оваква питања. Одговори на њих су свуда око нас. Куд 

год се осврнеш - гроб до гроба, брат до брата. На многима нема имена, али на сваком 

гори свећа која се никада не гаси. Та свећа је љубав мртвих према домовини. Они 

којима је личност изгубљена у прошлости не маре за то, јер знају да је њихов 

заједнички дух и колективно велико дело остало упамћено.  

 

Српски народ одувек је био скроман, али поносан. Никада није тражио више, 

већ је вредновао оно што има. Усудиш ли се напасти из похлепе и то мало српске 

земље, лоше ти се пише. Сваки Србин спреман је да жртвује свој живот за отаџбину 

и будуће генерације, како би и оне порасле да воле Србију. Увек надбројани, Срби 

побеђују, јер када је најтеже вера ти даје елан. Вера народа је јака, „увек јача од 

злотвора“. Зато је ова земља тако јака, чврста и дуговечна. Земљу чини народ, а 

српски народ је неизмерно храбар и несаломивог духа, који је платио милионима 

живота за своју слободу. Некима се то пак чини као велика цена, за тај мали српски 

простор, али он је много више од тога. За наше претке то су ливаде по којима су се 

играли, куће у којима су одрастали, али и дом за њихове унуке и будућа поколења. 

  

Међу тим гробовима нису само ратни јунаци, војници и генерали, већ и људи 

који су допринели развоју не само Србије, већ и читавог човечанства. Неки од њих 

истакли су се научним достигнућима, док су други написали чувена књижевна дела. 

 

Ти гробови су ту да нас подсећају на нашу славну историју, и да нас подстичу 

да и ми будемо српски јунаци и да и ми допринесемо и да се боримо за своју земљу, 

јер 

 

„Домовина се брани лепотом 

И чашћу и знањем 

Домовина се брани животом 

И лепим васпитањем.“ 
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