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Одговор би се могао врло кратко и врло јасно изразити са пар речи: "Фашизам и 
данас живи", али се онда могу поставити и друга питања: где живи и ком се облику 
испољва, ко су његови заговорници и тако редом? 

1. Фашизам није настао уочи II светског рата и није поражен у II светском рату. 

2. Поражене су фашистичке државе и њихова оружана сила, а преживели 
фашисти и њихови следбеницинаставили су да живе, само методе 
испољавања су модификоване према новим условима. 

Из природних наука, које су егзактне, знамо: (1) да су маса и енергија два лица једне 
те исте ствари, (2) да се не појављују једна без друге, (3) да се не могу уништити, (4) 
да се не могу створити ни из чега и (5) да само прелазе из једног облика у други. 

Нису само Мусолини и Хитлер били фашисти. Фашисоидне су биле масе у Италији, 
Немачкој, Јапану и још неким земљама. Масе су дале енергију фашистичком покрету 
који је нанео највише зла човечанству у целој историји. 

Да се потсетимо да реч фашизам потиче од латинске речи fascio, која означава 
свежањ прућа са секиром у средини. Fascio је био симбол централистичке власти у 
римском царству. Секира је симболизовала државну власт која би требало да 
поткреше или елиминише прут или појединца који "штрчи" или је неподобан. 
Фашизам је еволуирао у нацизам, а поздрав AVE у HEIL, при чему се задржала 
уздигнута рука под углом од 45 степени. 

Потомци нациста се буде широм Европе и улазе у институције (парламент), а 
њихови следбеници, финансијери и подржаваоци цртају кукасте крстове у Кијеву и 
траже нови "Крсташки рат" против Руске федерације! 

Данас постоји неслагање између историчара, политичара и академске јавности око 
природе фашизма. Једни га сматрају дубоко ирационалним, а други су 
импресионирани материјалним достигнућима оних који су подржавали фашизам или 
су били његови носиоци. 

 

 



Фашизам је произвео нацизам, нацизам антисемитизам, а антисемитизам холокауст. 
Фашизам је произвео капиталистички етатизам, а у Шпанији флангистички покрет. 
Свима њима је заједничка "чистоћа" нације и животни простор на туђим ресурсима. 

Ако погледате савремена збивања и кључне актере конфликата у савременом свету, 
онда ћете мање отворено, а више скривено, да уочите фашистичку идеологију и 
методе остваривања властитих циљева, са простора где је фашизам настао, развио 
се и био подржаван. Према томе, да закључимо као на почетку:  

"Фашизам и данас живи, замаскиран је и одевен у друге униформе, па би 
требало да будемо будни, опрезни и спремни за борбу са његовим појавама и 
носиоцима". 

 

 


