
Onaj koji bi rekao da politika, po
pravilu,  nema veze sa ËestitoπÊu i
posle toga mirno spava neka zna da
je najnebriæqiviji domaÊin i naj-
bezduπniji otac koji se moæe
zamisliti.

Narod je oseÊawem, navikama, izre-
kama, vezan za zakon...  Naπ je zakon
vrlo kratak, ali zato vrlo veliki. On
ima samo tri principa: domaÊinstvo,
Ëojstvo i junaπtvo. To je zakon naπeg
naroda!

God. LXV 1. februar 2014.

Kako je ubaËen i πta je virus koji nas razjeda?

IDEJA O EU NIJE TROJANSKI KOW  -
ONA JE WEGOV ÆDREBAC

Povod za ovaj naπ napis je Ëlanak g.  Æarka
JankoviÊa „`PolitiËki korektni` disidenti evro-
atlantizma” objavqen u ovom broju `Iskre` sa kojim se
u svemu bitnom uglavnom slaæemo, izuzev wegovog
miπqewa da je „ideja o EU onaj Trojanski kow” s
kojim nam je ubaËen virus koji nas razara.  

Naπe osnovno pitawe je: Ima li neπto
izvornije, istorijski i hronoloπki prethodnije, ide-
loπki i politiËki daleko moÊnije i uticajnije, Ëija je
samo epizoda i posledica `ideja o EU`? ©ta je
stvarno `Trojanski kow` s kojim nam je ubaËen sve-
razarajuÊi virus?

©ta je prethodilo i kako su pripremane
`oktobarske promene 2000`, gde se znatno kasnije
rodilo nastojawe o pristupu EU, dobro je poznato.
Navodni povod bilo je razvlaπÊivawe `diktatora`
MiloπeviÊa. U `πkolovawu` kadrova za promene
uËestvuju zapadne sluæbe, ameriËki ambasadori i
veliki novac. Mobiliπu se `disidenti` reæima u
dijaspori i zemqi. Tako `instruirani` kadar vraÊa se
u Srbiju, gde prerasta u masovni i buËni `Otpor` -
stvarni  motor `promena`. A promene dobijaju svoj
`demokratski` legitimitet tek poπto su `u paketu`
prihvatili tzv. demokratiju. Kaæemo `u paketu`, jer 
demokratija nije wena propagandna i popularno
stvorena slika o nekoj πirokoj, spontanoj i leæernoj
slobodi kojom diπu sve pore narodnog æivota. Ona je
suprotno od toga - precizno organizovan, iskustveno
usavrπavan, hijerarhijski i autoritarno ustrojen,
disciplinovan meunarodni poredak, podræan nizom
struËnih, javnih i tajnih, Ëesto nominalno nezavis-
nih, stvarno dobro koordiniranih,  sluæbi i organi-
zacija.

Kada se prihvati `paket` demokratije, onda je
to obavezno i doslovno kopirawe wene organizacije
dræave i druπtva, wen politiËki i upravni poredak;
nema tu nikavog izbora i slobode, prava na neku
posebnost i samosvojnost. `Paket` se  obavezno usvaja
u celini - inaËe nije demokratija, te odmah krπtava
prigodno (i propagandno) ozloglaπenim pojmovima i
imenima. A buduÊi da demokratija ima svoju samodo-
deqenu meunarodnu misiju, to su weni pojmovi o
druπtvu i dræavi, te i wihov poliiËki i upravni
poredak (koji obavezno kopira svaka `demokratska`
dræava), prevashodno smiπqeni da sluæe svetskim
ciqevima demokratije. Nisu prvenstveno `dizajnira-

ni` za posebne potrebe naroda i dræava koje ih usva-
jaju. 

Tu je napr. obavezan - ustrojen viπepartijski
sistem, stvarno vladavina politiËkih partija (ne
naroda) kroz skupπtinu. U svakom narodu veÊ postoje
strukovne i interesne grupe koje ga u odovarajuÊoj
`prirodnoj` meri  dele. VeπtaËi nametnute partije ne
samo da te prirodne narodne interese potiskuju i
zapostavqaju, one narod dodatno, najËeπÊe vrlo
ostraπÊeno, nepotrebno svaaju i dele. Pogledajmo
nepristrasno kako partije ostvaruju svoju vlast. Pre
svega monopolom na kandidaciju `narodnih` poslani-
ka za skupπtinu. (Prebrojmo majuπni postotak `neza-
visnih` poslanika u svim parlamentima na svetu).
Kandidati u svim strankama su partijski kadrovi, u
ogromnoj veÊini intelektualci, neretko nenastaweni
u izbornoj jedinici koju predstavqaju. Izborne
jedinice su teritorijalne, zahvataju sve slojeve
stanovniπtva; nisu odraz nikavog prirodnog intere-
sa ili struke.

Kandidati se predstavqaju takvom teritori-
jalnom segmentu naroda, biraËkom telu, opπtim (ne
svojim) partijskim izbornim programom, koji proseËan
biraË nedovoqno razume, odnosno jedino  se `pali` na
kratko-demagoπke partijske parole. StranaËki
izborni programi i obeÊawa kandidata, naroËito u
perifernim demokratijama kao πto je naπa, ne
obavezuju ni kandidata ni partiju, πto znaËi da se
moæe svesno obmawivati i lagati, ako to pomaæe da
se na izborima pobedi. Najboqi primer su posledwi
izbori u Srbiji. NikoliÊ, VuËiÊ i stranka SNS, su
pobedili, zakliwuÊi se da Êe odbraniti Kosovo, a
uËinilo ono πto se TadiÊ nije usuivao, predali su ga
- bez otpora EU - TaËiju. A na izborima, poπto se ne
radi ni o Ëijem neposrednom interesu, neodgovoran
biraË (a takvih je veliki broj) lako je podloæan
korupciji, od materijalnog mita nadaqe. 

Izraz stranaËke svemoÊi su i Ëiwenice da
one u skupπtini izglasavaju sve zakone; one obaraju i
sastavqaju nove vlade u koje prevashodno ulaze
wihovi Ëlanovi; poslanici su posluπnici `partij-
ske discipline` - glasaju kako stranka kaæe, retko
im je dozvoqeno da to Ëine po savesti i sopstvenoj
oceni narodnog i dræavnog interesa u predmetu o
kome se glasa. U zakonskom periodu trajawa jedne 

STRU»WACI PROTIVRE»E VU»I∆EVIM
IZJAVAMA O STAWU SRPSKE PRIVREDE

Изјаве првог потпредседника српске
владе потпуно су опречна анализама експера-
та, који природом своје позиције припадају
његовом проевропском табору. Стога је у тој
џунгли контрадикторности једино извесно да
дуг и кредит остају једина европска перспек-
тива Србије.

Први потпредседник Владе Србије,
Александар Вучић, изјавио је о Новој години да
се Србија званичним растом привреде од 2,4
одсто у 2013. години сврстала међу водећих
десет земаља Европе, додавши да ове планира-
ним пројектима може да унапреди стање еко-
номије. Овом изјавом, Вучић је продубио про-
валију између глорификатора и песимиста. Јер,
његова дијагноза српске економије знатно
одудара чак и од економиста који би Србију
радо видели у ЕУ.

Говорећи о новим пројектима који се
ослањају на новац из Уједињених Арапских
Емирата, Вучић каже да је Србија већ добила
део новца који треба да утроши и да ће "стићи
врло брзо неки други новац" за који треба да се
донесе одлука како да се утроши. Вучић очеку-
је да ће у 2014. бити већи број оних грађана
Србије који ће наћи посао од оних који ће
изгубити радна места.

Е сад... Изјаве потпредседника српске
Владе су за унутрашњу, једнократну употребу.
Ту су да статирају у улози хлеба, до почетка
унутарстраначких изборних игара у СНС. Јер,
водећи економисти, управо из табора у који
Вучић тегли Србију, кажу супротно.

Владимир Глигоров скоро истог дана
узјавио је да се Србија налази у веома
озбиљној економској кризи, због чега акту-
елној влади прети опасност да изгуби власт.
Индустријска производња у Србији је испод
50 одсто у односу на 1990. годину и чак је и
испод нивоа који је био 1998. године, тврди
Глигоров, који додаје да је то тежак проблем,
јер Србија нема шта да производи и стога
нема шта да извози, што значи да јој непре-
стано расте спољни дуг, који с почетка 2014.
године износи између 21 и 22 милијарде
евра.

Новинар Димитрије Боаров, ветеран

табора у који је тек пре коју годину прешао
Александар Вучић, каже да у Србији транзици-
ја ни изблиза није завршена, с обзиром да се 40
до 50 одсто БДП-а продуцира под диригент-
ском палицом државе. Он каже и да има страх
да се Србија не суочи ускоро са грчким сце-
нариом. С друге стане, власти покушавају да
створе илузију да смо некако прегурали нај-
горе и да сада следи напредак, казао је
Боаров.

Допринос провалији између обећаносг и
стварног дао је и министар финансија, Лазар
Крстић, изјавивши о Божићу, тачније на Бадњи
дан, да би Србија, водећи рачуна о одрживо-
сти јавног дуга, могла да се задужује јефти-
нијим кредитима него до сада и указао да
економска политика треба да се концентри-
ше на неколико кључних индустријских
грана које ће бити извозно оријентисане.

Коментаришући званичне статистичке
податке, према којима је извоз Србије у 2013.
повећан за четвртину и смањен је дефицит у
спољнотрговинској размени, Крстић је указао
да економска политика треба да буде у том
смеру, да се определимо за неколико кључних
индустријских грана које ће бити извозно ори-
јентисане.

У те велике системе, Крстић је убројао
"Фијат" и "Ер Србију", око којих ће моћи да се
развија пуно привредне активности са неким
мањим фирмама које су кооперанти, оцењујући
да ће само тако Србија успети да унапреди
ситуацију и повећа запосленост.

Било би занимљиво чути независну екс-
пертизу, која би одговорила на питања на која
већ годинама слушамо потпуно опречне одго-
воре који долазе из исте кухиње: стручног
потенцијала српске привреде, имања или
немања пројеката, реалног учешћа извоза
Србије у пословима "Фијата", реалног квалите-
та аранжман са "Етихадом", али и тврдњи да
Србија, за разлику од предизборних обећања, у
ствари нема квалитетне стручњаке. Све ове
дилеме и забринутости економиста, сведоче о
Вучићевим селима српске економије.

Glas Rusije, 10.1.2014. Бранко Жујовић 
(Podvukla - Iskra)
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Ideja o EU...

skupπtine, stranaËka vlada sa solidnom veÊinom,
praktiËno moæe da radi πta hoÊe, bez obzira na
veÊinsko raspoloæewe i miπqewe naroda. Primer je
opet ova vlada DaËiÊ-VuËiÊ. Ispitivawa javnog
mwewa pokazuju da je veÊina protiv primene
Briselskog sporazuma i ulaska u EU, a vlada Ëini i
jedno i drugo. U demokratijama izuzetno retko se
primewuje referendum. Smatra se `nedemokratskim`
metodom, jer zaobilazi skupπtinu u kojoj partije
imaju presudnu reË i `mandat` odluËivawa i vladawa.
Toliko o `glasu i voqi naroda`. U odnosu na
zapoπqavawe sve stranke primewuju `politiku
naπih qudi`. Tako se za vaæne poloæaje u dræavi i
javnim ustanovama ne biraju najsposobniji i struËno
najspremniji - najboqi qudi `uma i karaktera` - veÊ
raspoloæivi i oportunistiËki partijski kadar.

Sve pogubne mawkavosti partijske vlasti
bile bi otklowene kada bi napr. izborne jedinice
saËiwavale strukovne ili prirodno interesne grupe
i organizacije, a biraËi i izabrani poslanici bili
iz wihovih sredina. I biraËi i kandidati bi sa
dubokim poznavawem govorili i raspravqali o
konkretnim pitawima svojih struka koja traæe
reπewe. A poπto se radi o neposrednom interesu
strukovnih grupa, za poslanike bi - bez ikakve sumwe
- bili birani najboqi i najsposobniji, da te interese
u skupπtini zastupaju i u istoj usaglaπavaju i
izglasavaju za wih najpovoqnije zakone. Narodnu
skupπtinu bi najneposrednije saËiwavao stvarni i
æivi narod, sve najboqi struËwaci svojih sredina:
seqak bi zastupao seqake; radnik - radnike;
zanatlija - zanatliju; Ëinovnik - Ëinovnike, itd. Ne
kao u navodno demokratskom parlamentu, partijski
korteπi ili sveznajuÊi intelektualci-teoretiËari
- sve i svakoga.

VeÊ smo videli da s obzirom na globalnu
misiju demokratije, svemoÊ partijske vlasti kroz
skupπtinu nije skiciran, imajuÊi u vidu intrese poje-
dinih naroda i dræava,  veÊ da prvenstveno sluæi
wenim meunarodnim ciqevima. Stoga je slobodno
zakquËiti da u sistemu politiËke svemoÊi partijske
vlasti ima i nenamerno stvorenih `rupa` kroz koje se
mogu proturiti mere, zakoni i odluke, protivne na-
rodnom i dræavnom interesu pojedinih naroda. U naj-
gorem tumaËewu sistema partijske vlasti moæe se
nazreti da je on namerno  `dizajniran`  da zapostavqa
i `gura` suπtinski narodni i dræavni interes poje-
dinih naroda u posledwi plan, kad su u pitawu glo-
balni ciqevi svetske demokratije.

Ovde dolazimo do kquËnog pitawa - πta su
stvarno ciqevi svetske demokratije. Ni najidelani-
ji demokrata (moæda nerado govori o tom
sablaæwivom odnosu), ali neÊe otvoreno da porekne
vezu izmeu visokog kapitala i demokratrije. A svaki
malo paæqiviji posmatraË moæe  ËiweniËno da
utvrdi da je demokratija politiËki vid i izraz, na-
liËje i orue, visokog kapitalizma. »iwenica da su
izvorne demokratije uvek ekonomski najmoÊnije, a
politiËki najuticajnije i hijerarhijski najviπi
demokratski autoritet - danas SAD - najreËitije o
tom govori. AmeriËki predsedniËki izbori ogromno
koπtaju. Nema izabranog predsednika SAD koji sam
nije teæak milioner, ili ga ne podræava visoki ka-
pital. 

TekuÊu finansijsku krizu u kojoj grca Zapad
izazvale su velike banke svojim kockarskim poslo-
vawem. Ali wene posledice ne plaÊaju bankari, veÊ
narod kapitalistiËih demokratija. Dræava spasava
banke u steËaju sredstvima iz buxeta (sakupqenih od
naroda); rastu porezi obveznika; ograniËavaju se
plate; smawuju penzije; ukidaju ili reduciraju fon-
dovi druπtvene i socijalne zaπtite - mere koje i
vlada naziva `stezawe kajπa` i `sniæewe æivotnog
standarda` stanovniπta. UzroËnici krize - banke,
mesto kazne, retko da su imale povoqnije uslove
poslovawa nego sad. VeÊa su bankovna potraæivawa
za `usluge` i odræavawe raËuna πtediπa i graana,
nego interes koji plaÊaju na wihove depozite i
uloge, a bankari i daqe zgrÊu milionske `bonuse` za
`ostvareni` profit. 

Ovo ukazuje i na `skrivenu` Ëiwenicu da
visoki kapital ima `preËa posla` (pravi profit,
uveÊava kapital i raskoπno ga uæiva) nego da
direktno vlada, otpravqa dnevne poslove i
upravqa dræavom i wenom politikom. Kao svi naj-
moÊniji vladari, on to Ëini `iz senke`, preko svojih
poverqivih i za `demo-kratsku` politiku
pripremqenih i `prosveÊenih` kadrova.   Glavni i
osnovni zadatak ovih `sprovodnika` nakana visokog
kapitala je da stvori i briæno odræava najpovo-
qniju klimu i slobodu za `veliki posao` (biznis),
πirewe træiπta i cvetawe i oplo-avawe kapita-
la. To je zadatak od koga se `po cenu glave` ne odstu-
pa. Ukoliko je ostala dræavna politika usmerena
πto povoqnijem ostvarewu glavnog kapitalistiËkog
ciqa, weni `sprovodnici`, na tom planu, su znatno
slobodniji.

Nuænost da se vratimo poËetku naπe teme, ne
dozvoqava nam daqe razvijawe `paketa` kapitali-
stiËke demokratije. Analize u zapoËetom smeru
ukazaÊe na otreæwujuÊe detaqe o sprezi kapitala i
tzv. demokratske vlasti. To moæe da `otkrije` svaki
promuÊurniji pojedinac. Potrebna je samo voqa da se
doe do istine i smelost da se ne ustukne pred
lavinom propagandnih napada i zloglasnog etiketi-
rawa velike `slobodne` πtampe i medija, te vernika
i najamnika kapitalistiËke demokratije. Jer za one
koji, u svrsishodnom ruπewu utvrenih autoriteta i
duhovnih i tradicionalnih vrednosti, od crnoga
prave belo i od zla dobro, nema veÊe anatema od
temeqne i celosne analize doktrine, prakse i poli-
tike kapitalistiËke demokratije. 

Da sama `ideja o EU` nije `onaj Trojanski kow s
kojim nam je ubaËen virus koji nam razara Ëitavu
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drugu srodnu literaturu - Ëitati ih ili `preuzeti` (download) - na
sajtu „Novo videlo” <http://www.novo-videlo.com>. 
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+ Ruæa RadojiËiÊ
Naπa drugarica Ruæa

(roena ArsenijeviÊ), supruga pok.
druga Bobana RadojiËiÊa, umrla je
u Milvoki, SAD, 28. decembra
2013. Ruæa se rodila 27. jula
1928. U braku sa Bobanom imali su
4 dece, a ovi opet svoje brojne
porodice, tako da su Ruæu
oæalili mnogo unuËadi, druga
rodbina, te naπi drugovi i dru-
garice. Opelo u katedrali Sv.
Save. a posle sahrana na mesnom
grobqu, obavqeni su 3. januara
2013.

Naπe iskreno sauËeπÊe
porodici, a dragoj Ruæi slava,
hvala i veËan pomen u Carstvu
Hristovom! 

S. P.

PRILOZI ISKRI

Za pokoj duπe moje drage drugarice
Ruæe RadojiËiÊ, uz molitve Gospodu
da je primi u Wegovo Carstvo
Seka OjdroviÊ $ 25

Za pokoj duπe naπe drage Ruæe
RadojiËiÊ, dugogodiπweg Ëlana
udruæewa Jadran. VeËna joj pamjat!
»lanovi Jadrana $ 50

Prilozi Iskri
Dobrinka MiletiÊ £ 24
D. –ureviÊ £ 5

SeÊawe o BoæiÊu na naπeg dragog
Æivana LazareviÊa
Suruga Dragica sa porodicom £ 10

Za uspomenu i dugo seÊawe na moje
divne roditeqe, dve sestre i brata 
Aleksandar Barbarez £ 50

Za pokoj duπe druga Æike Dragojlo-
viÊa
Danica Pavlica K$ 50

SeÊawe na ratne drugove dobro-
voqce
Dragomir PanteliÊ E 20

DVERI PREKINULE NIKOLI∆EV
GOVOR U »A»KU

Negodovawem zbog nezasluæenog dobijawa priznawa prvog
poËasnog graanina grada »aËka.

Viπe desetina policajaca u civilu okruæili su odborniËku grupu
Dveri, obarali odbornike na pod i oduzimali piπtaqke i trube, i posle
viπeminutnih koπkawa i incidenata fiziËki izneli svih 12 odbornika
iz sale na oËigled preko 700 zvanica na sveËanoj sednici. Predsednik
Srbije Tomislav NikoliÊ ni na koji naËin nije reagovao na intervenicju
policije i izbacivawe Ëija je sveËana sednica gradske skupπtine upravo
bila u toku.

Oni za koje je glasalo 15% »aËana na proπlim lokalnim izbori-
ma izbaËeni su iz sale, a oni koji nikakve veze sa »aËkom nemaju dobijaju
priznawa grada. Ovo je najboqa slika reæima Tomislava NikoliÊa,
Velimira IliÊa, Ivice DaËiÊa i Aleksandra VuËiÊa: oni bi samo da se
slikaju i emituju laæ na medijima, oni bi samo da jedni drugima dodequ-
ju ordewe i priznawa. 

Odbornici Dveri nisu krπili javni red i mir, nisu nikoga
bezbednosno ugroæavali: oni su samo mirno stajali i iskazali svoje
miπqewe glasnim negodovawem i zviæducima na sveËanoj sednici
skupπtine Ëiji su odbornici, kao πto je to Ëest sluËaj u mnogim parla-
mentima sveta... Tomislav NikoliÊ umesto da odbije priznawe koje niËim
nije zasluæio - dozvoqava sebi da doe i postane prvi poËasni graanin
»aËka iako za »aËak nikad niπta nije uradio.

Kakav je to Ëovek i gde je granica wegovog nemorala? Tomislav
NikoliÊ niËim nije zasluæio da postane prvi poËasni graanin grada
ËaËka: ni po poreklu, ni po æivotnom putu, ni po doprinosu. Tomislav
NikoliÊ nema nikakvih dodirnih taËaka sa »aËkom. Tomislav NikoliÊ je
izdao sve svoje ideale, prekrπio sva svoja predizborna obeÊawa, ukinuo
Ustav Srbije, predao Kosovo i Metohiju i saËuvao krivce za izbornu krau
od kriviËnog gowewa.

Ovo je klasiËna politiËka odluka u stranaËkom interesu Nove
Srbije i Velimira IliÊa, koji ovim æeli da kupi mesto i u sledeÊoj
Vladi Srbije. Ako je Velimir IliÊ neπto duæan Tomislavu NikoliÊu -
neka to plati iz svog xepa ili preko raËuna Nove Srbije, a ne preko lea

graana »aËka. Na kraju protesta
Boπko ObradoviÊ, Ëlan
Stareπinstva Pokreta Dveri i
πef odborniËke grupe Dveri u
Skupπtini grada »aËka izjavio je
da se ponosi odbornicima Dveri,
drugim »aËanima koji su se
pobunili na sveËanoj sednici i
svima koji doπli na danaπwi
protest, jer je »aËak ponovo
dokazao da je grad-buntovnik i da
se ne miri sa vladajuÊim reæimima
koji rade protiv interesa naroda i
dræave. Ovo je prva narodna pobuna
i demonstracije protiv vladajuÊeg
reæima kako na Republici tako i u
»aËku, i Pokret Dveri Êe - kao je-
dina istinska opozicija - nastavi-
ti sa aktivnostima u ciqu ruπewa
ove vlasti.

Informativna sluæba Pokreta
Dveri
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Revizionizam u savremenoj srpskoj
kwiæevnosti (178)

»ASOPIS QUDI GOVORE
Qudi govore je jedini srpski kwiæevni

Ëasopis u Kanadi, Sjediwenim AmeriËkim
Dræavama, moæda i na svetu u rasejawu. Glavni
urednik, Radomir Baturan, okupio je oko sebe
nekoliko kwiæevnih poslenika koji veÊ πest
godina objavquju dela na svom jeziku - poeziju,
prozu, Ëlanke o kulturi i tako daqe. U avgustu
2013. godine izaπao je dvobroj 99/20, veoma
lepo opremqen kao retko koji kwiæevni
Ëasopis u zemqi. Namena Ëasopisa je da pruæi
priliku piscima u rasejawu, kao i u Srbiji.
Obavezno se πtampa Êirilicom. Ëime sluæi toj
ugroæenoj azbuci. U visokom kwiæevnom
kvalitetu i divnoj opremi Ëasopisu se moæe
malo πta zameriti.

Sumarno govoreÊi, u ovom dvobroju
nalaze se pesme Ivana Negriπorca, –ora
NeπiÊa, Nikole Aleksandra MariÊa, Sneæane
S. BaπËareviÊ i Ane ArsiÊ ÆiviÊ. U prozi
piπu Nebojπa RadiÊ, Vladimir KoneËni,
Slaven RadovanoviÊ i Branko Bubalo, a
kwiæevnu kritiku Svetomir RajkoviÊ,
Aleksandar MariÊ i Davor MiliËeviÊ. Mahom
su to i mlai pisci. 

»asopis takoe piπe i o pozoriπtu i
filmu. ZnaËajne su i reprodukcije umetniËkih
slika u boji Qiqane OtaπeviÊ. Postoji i zase-
ban odeqak o „onima koji dolaze”, Ëime se
predstavqaju mlai pisci. Zatim postoje i
Ëlanci o istorijskim i druπtvenim temama kao
πto je esej Vladimira UmeqiÊa o nemaËkoj
reviziji istorije Balkana na poËetku 20. i kraju
21. veka, u kome autor nedvosmisleno pobija
teze da se Srbima nije desio genocid u Drugom
svetskom ratu. 

Na kraju je kalendar kulturnih dogaaja
i spisak prijateqa Ëasopisa. Kvalitet i
raznovrsnost su prve klase, stavqajuÊí ga u red
najboqih srpskih kwiæevnih Ëasopisa. Vaqa
pomenuti i poveÊi odeqak prevoda i priloga na
engleskom autora Matije BeÊkoviÊa, Duπana
PuvaËiÊa, Radomira Baturana i drugih.

Qudi govore sluæi na ponos ne samo
urednicima, saradnicima veÊ i srpskoj
kwæevnosti uopπte, pogotovo pisanoj van ma-
tice. Kao i mnogi Ëasopisi u svetu, i ovaj pati
novËano. Kako kaæe urednik, ovaj Ëasopis ne
pomaæe nijedna dræava, nijedna partija,
nijedan fond, niko sem wegovih pretplatnika,
qubiteqa kwiæevnosti koji pomaæu da se
Qudi govore ne ugasi.

Vasa MihailoviÊ

Хаику врт
Васе Михаиловића
Збирка свежих хаику просипа се пред

нама кроз најновију књигу Васе
Михаиловића. Он је, између осталога, познат
не само по својој прози и бројним преводи-
ма (укључиво са Дучићем и Његошем) него и
кратким песмама. Због оних у прози, с пра-
вом га упоређују са Дучићем, а неки стручни
читаоци и критичари управо у Васину корист. 

Овде се ради о хаику, древној јапан-
ској и кинеској поезији, коју с великим успе-
хом пише целог свог списатељског века.
Није никакво чудо. Он се одликује управо
оним особинама које су неопходне за аутора
поезије у прози и хаику, танке, и друге старе
кратке поезије. Те особине су могле само да
допринесу квалитету његове прозе, такође:
изузетно оштро око за детаљ, увек вешто
изнијансиран речник у складу с материјом
коју обрађује, познавање и љубав за приро-
ду, а с њом и човека, психолошка и фило-
зофска дубина, зрелост и мудрост, скром-
ност и једноставност.

Природно, таква поезија и проза,
високо квалитетна, занимљива и привлачна,
увек је забавно и високо образовно штиво.
При томе, његове књиге су одличан пријатељ
у часовима усамљености и поклон онима које
волимо.

Михаиловић увек уме да нас изнена-
ди. Ова књига је на енглеском језику. Haiku
Garden има пет поглавља: Природа мами,
Четири годишња доба, Сећања, Стварни и
нестварни свет, и Градска симфонија. Укупно
око 160 хаику песама. 

Из кратке биографије на крају, сазна-
јемо да је објавио 11 прозних књига, 4 збир-
ке кратких прича, и две збирке хаику пое-
зије, а уредио је бројне и разноврсне књиге
из југословенске књижевности и славистике
на академском пољу.

Васа Михаиловић је рођен у
Прокупљу, у Србији, 1926, а од 1951. живи у
Америци. Докторирао је на Берклију,
Калифорнија и предавао славистику на
Универзитету Северне Каролине у Чепел
Хилу од 1961. Неке од његовх књига су пре-
ведене или писане на енглеском, као и ова.
Топло је препоручујемо читаоцима на оба
континента и у свету.

Мирјана Н. Радованов Матарић
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svest i identitet`,  ukazuje Ëiwenica, da isti virus
sa identiËinim posledicama, napada i razara sre-
dine koje nemaju veze sa EU, pa su i prostorno daleko
od we. U ime visokih naËela demokratije i slobode,
a iskustvom iz delovawa `Otpora`, zapoËeti su i svi
prevrati u zemqama Arapskog proleÊa, pre toga rat u
Iraku i Avganistanu,  posle rat u Siriji, a sad pre-
vrat u Egiptu. Vaæno je zapaziti da je posle ovih
`demokratskih` intervencija, u napadnutim zemqama,
uvek ostajalo objektivno gore stawe, nego ono pre
wih.

G. JankoviÊ briæqimo i sasvim taËno navodi
neke idejne i operativne osnove razarajuÊeg virusa:
„predstavqa  pseudoreliguju, ideoloπki  totalita-
rizam, u  koji  mora  da  se  veruje... neπto  πto  se  ne
dovodi  u  pitawe... odluke... su neopozive i bes-
pogovorne... nije  neπto  πto  se  bira, veÊ  neπto  πto
je  obavezno”. Da i mi ovde upitamo, ne liËi li to, kao
jaje na jaje, ima li veÊeg totalitarizma, od nas napred
iznetog nametawa i obaveznog kopirawa demokrat-
sko-kapitalistiËkog poretka, od dræave i ustroj-
stva vlasti, do posledwih pora druπtvenog æivota -
sve to bez ikavih prava na samosvojnost i izbor?

JankoviÊ opisuje EU u krizi u koju  po svaku
cenu hoÊe da nas uvedu `prozapadni marioneti`
(VuËiÊ, NikoliÊ, DaËiÊ): „... usled  krize, koja je
proistekla  iz  duhovnog  i  moralnog  sunovrata...
prerasla  u  ekonomsku  krizu...  wihove  laæi,
obmane, ”stezawe  kaiπa”, pqaËke generacija  zarad
interesa  globalnih  bankara  i  korporacija...
birokratija  se  poput  � papske  Inkvizicije  obraËu-
nava... sa ”jereticima”  i  preti  im  ”veËnim
prokletstvom”  ukoliko  odbiju  da sprovode
reforme...”   Nije li to `u dlaku` kapitalistiËka
demokratija koju smo napred pomenuli, s tim πto u
woj gazde `iz senke` ne vladaju preko tuih `marine-
ta`, veÊ preko svojih poverqivih i visokopoziranih
`sprovodnika`.

Mi stoga zakquËujemo da je stvarni Trojanski
kow - kapitalistiËka demokratija, a zarazni i otro-
vni virus, weno nekritiËno prihvatawe i kopirawe.
Ostale prateÊe pojave i institucije su samo wegov
nakot, wegova ædrebad - globalizam, migracija i
saæimawe naroda i rasa, EU, NATO, qudska prava,
nevladine organizacije, posthriπÊanski agnosti-
cizam, promocija homoseksualnih tendencija, itd. 

Neko bi mogao reÊi da `cepidlaËimo`. Nije
tako, naroËito s obzirom na Ëlanak g. JankoviÊa.
Wegova suπtinska zamerka `politiËki korektnim`
disidentima nije zlorad i rava namera, veÊ
nasedawe evroatlantistima. Stoga poziva: da se
okonËa „ovo naπe posrtawe, stvari se moraju nazvati
pravim imenom”. HoÊe da kaæe, treba jasno uoËiti
glavnog neprijateqa; izvor i poreklo razarajuÊeg
virusa. Bez toga lutamo bezvodnom pustiwom bez
busole. Nema spoznaje narodnog glavnog ciqa, niti
izgradwe uspeπne odbranbene strategije i taktike u
odnosu na neprijateqa. Ide se stranputicom i lako
zaluta. Vojuje sa narodnim i dræavnim nedaÊama
nasumice; leËimo ih pogreπnim lekovima. Mesto
neprijateqa, borimo se sa wegovom senkom i utvara-
ma. Postajemo i sami `politiËki korektni` disidenti
koji nasedaju neprijatequ. Rasterivawem ove magle
sve je mnogo jasnije, a u razuenom mozaiku meunaro-
dnih odnosa wegove `kockice` nalaze pravo mesto.

V. DimitrijeviÊ

Izrodi kao profesionalni 
politiËari 

NeÊe biti epohalno otkriÊe ako na ovom
mestu ustvrdimo da »edomir JovanoviÊ ne voli
srpski narod, iz koga je, dræimo li se zapisa iz
kwiga starostavnih, i sam potekao. Ne prebrojava-
mo krvna zrnca. »eda ne voli srpski narod. On ga
prezire.

Osnovni postulati tolerancije nalaæu nam
da svakome alalimo wegova uverewa i oseÊawa,
bila ona u oblasti qubavi ili pak mræwe.
Nesporno je, dakle, pravo graanina JovanoviÊa da
mrzi i prezire koga god poæeli.

Sporno je ovde neπto drugo. Odluka da se
profesionalno baviπ politikom u sredini koju ne
voliπ, u kojoj se oseÊaπ neprijatno i koju bi, samo
da je prave prilike, rado zauvek napustio,
zasluæuje osvrt.

Politika je, prema Vikipediji, „naËin i
manir donoπewa odluka grupe qudi”...  Politika je
i proces i metod sticawa i odræavawa podrπke
javnosti, odnosno sticawa politiËke moÊi.

Paæqivo iπËitavawe prethodnog pasusa
uverava nas da je politiËki angaæman u nevoqenom
okruæewu paradoks par excellence...  

Meutim, »edin profesionalni put daleko
je od neobjaπwivog. Svrπeni dramaturg bez dana
pravog radnog staæa, naime, pronalazi naËin da
politiku pretvori u isplativ biznis i sredstvo za
ostvarewe veÊ posloviËno lagodnog æivota. Pa
Ëime bi se taj inaËe bavio?

Razume se, da bi se politika tako pretvo-
rila u liËni biznis neophodna je i odgovarajuÊa
doza amorala, Ëega voi LDP-a svakako ne mawka.
Tako se sumwiv novac, mahom antisrpskog porekla
i usmerewa, s raznih strana sveta sliva pravo u
»edine xepove.

Da ova priËa uopπte nije usamqena, veÊ je,
naprotiv, svojevrsna paradigma ovog druπtvenog
trenutka, svedoËi naæalost gotovo Ëitava srpska
politiËka scena. Ona je prepuna qudi koji se stide
svog srpskog porekla. Hteli bi da iskoËe iz svoje
koæe. A izabrali su upravo politiku za æivotni
poziv. Da li je potreban boqi primer od
Aleksandra VuËiÊa, tog savremenog laænog cara
©Êepana Malog?

PolitiËka scena Srbije je gadna kaquga i
steciπte raznoraznih bitangi, reπenih da sop-
stvene xepove napune na grbaËi srpskog naroda.
»elni qudi u srpskoj politici, koji bi trebalo da
predvode i budu za primer, najobiËniji su lupeæi,
uqezi i πibicari. Otuda i æestoka kriza, koja veÊ
viπe od dve decenije razara samo tkivo dræave i
naroda, ima svoje logiËko objaπwewe.

Kada bi veÊi deo zabludelog naroda postao
svestan ove koliko jednostavne toliko i nepri-
jatne istine, bili bismo bliæi izbavqewu iz
osmog kruga pakla u kome se nalazimo zbog moralnog
i duhovnog pada onih koje zovemo elitom, te
naivnosti i opake neprosveÊenosti πirokih na-
rodnih slojeva.

SKK, 8.1.2014.  Stefan Duπan 
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Владе настављају да смањују трошкове и
подижу порезе, без обзира шта народ о томе
мисли. Прате се директиве Европске комисије, а
избори су скоро бесмислени, рекао је чувени
филозоф Ноам Чомски у свом предавању у Бону.

Најчувенији светски антиглобалиста Ноам
Чомски специјални је гост Глобал медиа форума
који Дојче веле организује у Бону. У предавању које
је одржао, овај амерички филозоф и мислилац
говорио је о „реално постојећој капиталистичкој
демократији” у којој живимо и свим њеним мана-
ма.

ЕКОНОМСКИ ДИКТАТ: Највеће унутрашње
питање које занима америчку јавност свакако су
радна места. Са друге стране, пребогате и моћне
финансијске институције занима само дефицит.
А шта ради политика? Она налаже штедњу -
одлучује да не отвара радна места, него да сани-
ра дефицит.

У европи је још много горе. Чак је и Вол
стрит џурнал у једном чланку подвукао одсуство
демократије у Европи. Французи, Шпанци, Ирци,
Холанђани, Португалци, Грци, Словенци, Словаци и
Кипрани су од почетка кризе пре три године
убедљиво гласали против модела које нуди
еврозона. У поменутим земљама, власти су трпеле
изборне поразе, левичари су смењивали деснича-
ре, и обратно - али економска политика остала је
иста.

Владе настављају да смањују трошкове и
подижу порезе, без обзира шта народ о томе мисли.
Националне власти прате макроекономске
директиве које поставља европска комисија, а
избори су скоро бесмислени. То све личи на земље
трећег света којима управљају међународне
финансијске институције. Европа је одабрала тај
пут, а није морала.

„НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”: Хладни рат је
претња која постоји 70 година, а данас је у неким
аспектима још и већа. У постојећој капиталистич-
кој демократији права и потребе људи су спо-
редна брига. Владе говоре о националној безбед-
ности, али то је углавном мит. Оне заправо желе да
повећају моћ и профитирају, а безбедност није
главна брига. (...)

Застрашујући пример је инвазија на Ирак.
Америчке и британске тајне службе информисале су
власт да би мисија у Ираку вероватно ојачала
међународни тероризам. Али то никога није инте-
ресовало. И заиста, број терористичких аката се
уседмостручио годину дана након инвазије.

Ових дана америчка влада оправдава
масовну шпијунажу коју изводе тајне службе уз
тврдњу да се тако обрачунавају са тероризмом.
Да постоји заиста слободна штампа, она би исме-
јала оправдања америчких званичника јер је дока-

зано да њихова политика заправо подстиче теро-
ризам. Али тога нема, што нас упозорава колико
смо удаљени и од идеала слободе штампе.

ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ: Улога ПР служби данас
је поткопавање демократије. Само информисани
бирачи доносе добре одлуке. Погледајте изборне
кампање - циљ ПР машинерије је да створи дез-
информисане бираче који доносе ирационалне
одлуке.

ПР индустрија стигла је до политике про-
стом трансформацијом из своје примарне функци-
је - комерцијалног маркетинга, а комерцијално
оглашавање је створено да би подривало
тржиште. Свако ко је учио економију зна да је сло-
бодно тржиште засновано на информисаним потро-
шачима који доносе рационалне одлуке. Када
укључите телевизор, видите да су рекламе створе-
не да дезинформишу потрошаче и наведу их на
ирационалне куповине.

ПРОМЕНЕ КЛИМЕ: САД и Канада са ентузи-
јазмом покушавају да што пре и што потпуније
искористе сваку кап фосилних горива, укључујући
ту и она опасна. У овом екстравагантном самоуниш-
тењу нимало се не оклева. Сваки чланак у дневним
новинама може послужити као илустрација за ово
лудило. Лудило је управо погодна реч, јер пред-
ставља супротност рационалности.

Истовремено одвијају се масовне корпо-
рацијске кампање које треба да оправдају луди-
ло. Упркос томе, америчка јавност и даље верује
науци и веома је близу глобалног нивоа бриге за
животну средину. Многи људи упозоравају на
катастрофу и позивају на разне акције.

Али ту се показује разлика између миш-
љења људи и ставова политике и партија. Срећом,
корпоративни сектор попут коњице стиже да се
обрачуна са проблемом. Постоји корпорацијска
творевина звана амерички законодавни савет
која пише законе за потребе федералних држава
- нема потребе да Вам прецизирам какве законе
пишу (на званичној презентацији Савета пише да се
залажу за конзервативне законе који бране слобод-
но тржиште - опомена Н.Р.). Иза њих је много
новца.

Управо раде на новом програму како би
доскочили рационалности коју показује јавност.
Тај програм ће се спроводити од обданишта до 12.
разреда школе, а идеја је наводно унапређење
критичког размишљања деце кроз балансирано
учење - ко не би подржао такву идеју! Али балан-
сирано учење за њих подразумева да, када дете у
школи учи о променама и угрожавању климе,
наставници такође морају предавати и теорије
које поричу промене климе.

10.1.2014.       Sajt: (B92.net)
(Podvukla - Iskra)
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Kwiga Dragomira BrajkoviÊa,
Bogotraæiteqi, (1) interesantna je po mnogo
Ëemu. Prvo, naslov je neobiËan, retka kovanica
u srpskom jeziku. Drugo, podnaslov „Izbor iz
srpske poezije nadahnute HriπÊanstvom”.
TreÊe, nesvakidaπwa tema. »etvrto, antolog-
ijska vrednost. I joπ po Ëemu. Dragoimir
BrajkoviÊ bio je jedan od vodeÊih pesnika naπeg
vremena i kao takav imao sluh za sadræaj ovih
pesama. Lepo ureena na 455 stranica,
antologija poËiwe sa Svetim Savom (1175 -
1235) i zavrπava se sa Draganom HamoviÊem
(1975-). Ustvari, zavrπava se pesmom Jovana
DuËiÊa „Tajna”, πto veoma priliËi zbirci, jer je
pesnicima uvek bila tajna u traæewu Boga.

Tri vanredne pesme Svetog Save ukazuju
put kasnijim pesnicima u ranim godinama
Srbije. I za vreme ropstva pod Turcima oni su
pevali u slavu Boga, ovde u trinaest pesama, a
bilo ih je mnogo viπe. Po vaskrsu Srbije u
devetnaestom veku oni su nastavili da veliËa-
ju Gospoda; narodni pevaËi predstavqeni su u
ovoj antologiji sa dvadeset pet pesama. I pre
Wegoπa oni su slavili pravoslavnu veru. Sa
wim ta traæwa oblikovala se u najboqim deli-
ma srpske kwiæevnosti. To su nastavili, mada
umerenije, najboqi pesnici s poËetka dvadese-
tog veka, Aleksa ©antiÊ, Jovan DuËiÊ, Milan
RakiÊ. Vladislav PetkoviÊ Dis, Nikolaj
VelimiroviÊ, Ivo AndriÊ, Ëak i MomËilo
NastasijeviÊ, koji je traæio Boga modernom i
tajanstvenom lirikom.

U naπem dobu traæili su Boga veliki
pesnici, Vasko Popa, Miodrag PavloviÊ i mnogi
drugi, svako na svoj naËin. »ak i pod komuniz-
mom - moæda i zbog wega - veliki broj pesnika
obraÊa se Bogu. Ima i nekoliko pesnika u rase-
jawu. NajveÊi broj zastupqenih pesnika je iz
posledweg pola veka; nemoguÊe je nabrajati Ëak
i odliËne pesnike meu wima.

U ovim pesmama Ëitalac ili sluπalac
dobija uvid ne samo u liËni odnos pesnika
prema Bogu, istoriju, karakter i duπu Srba.
Kako kaæe BrajkoviÊ u iscrpnom uvodnom
Ëlanku, Srbi su od starine bili bogobojaæqiv i
bogotraæiteqan narod. U poeziji su, i kad je
kazana, sa usana pojedinca, iz glave celog na-
roda, najkrupnije istine: „Srpski su pesnici u
nekoiliko vekova hriπÊanstva podizali
netruleæan i nepropadqiv hram, dizali su
sunËane lestvice i lestve Jakovove, silinom
svojeg jezika i zanosom duha slavili ime

Gospodwe i wegovo sveprisustvo. To se pevawe
sliva u liturgiju, ovog sveta ali i onoga...
Pesnici su po svojoj prirodi bogotraæiteqi.
Delawe Ëovekovo je Ëeæwa za bezgraniËnoπÊu,
ali i za oponaπawe Tvorca.”(23)

Pesnici se Wemu obraÊaju ponajviπe
direktno, kao odgovor na liËne dileme, ali i iz
opπteg ugla, traæeÊi sveopπte istine. To
obraÊawe pokriva period narodnog primawa
hriπÊanska ali i sve druge periode, naroËito u
periodima krize i opasnosti. »esta su i
obraÊawa kad drugog izlaza nije bilo, kao u
ratovima i momentima potopskih razmera ne-
slobode, pod Turcima, Nemcima i komunizmom.
Takoe i obraÊawa svetim lavrama, od DeËana i
GraËanice do danas. Tako se nit hriπÊanstva
provlaËi bezmalo od poËetka srpske istorije.

Pesnici su zastupqeni najËeπÊe sa jed-
nom pesmom. Od pesnika sa viπe pesama je Jovan
DuËiÊ sa deset, Gavril StefanoviÊ VencloviÊ
sa sedam, Miodrag PavloviÊ i Rajko Petrov
Nogo sa po πest. Sa po pet pesama zastupqeni
su Jovan JovanoviÊ Zmaj, Desanka MaksimoviÊ,
MomËilo NastasijeviÊ, Vasko Popa, Qubomir
SimoviÊ i Matija BeÊkoviÊ. Poneke od ovih
pesama (odlomci iz Wegoπevog „Gorskog vijen-
ca” i „LuËe mikrozme, nedovrπene pesme
Vladislava PetkoviÊa Disa, Nikolaja
VelimiroviÊa, te istinsko „HodoËaπÊe
Svetome Savi” Qubomira SimoviÊa) su na
nekoliko stranica. 

Od naπih drugova zastupqeni su sa po
jednom pesmom Sava JankoviÊ, Mateja MatejiÊ i
Vasa MihailoviÊ. Pravo je svakog prireivaËa
da izabira po svojoj voqi, ali ipak neobiËno je
da je Mateja MatejiÊ predstavqen samo jednom
pesmom, mada je napisao celu kwigu o
Hilandaru. Bez obzira na to, vrednost izbora
ogleda se najboqe u samom broju izabranih pes-
nika bogotraæiteqa.

Antologiju Bogotraæiteqi preporuËuje-
mo svim Ëitaocima, religioznim i agnosticima.

Vasa MihailoviÊ
----------------

1 Dragomir BrajkoviÊ. Bogotraæiteqi.
Izbor iz srpske poezije nadahnute
HriπÊanstvom (Beograd: Beogradska kwiga),
2001), 455 str. Brojevi stranica citata iz ove
kwige naznaËeni su u tekstu.

Ноам Чомски:

ОБеСМИшљеНа ДеМОКРатИја
Revizionizam u savremenoj srpskoj kwiæevnosti (177)

DRAGOMIR BRAJKOVI∆ 
BOGOTRAÆITEQI
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Rat partizana i Ëetnika i
daqe traje

Srbija je danas okupirana zemqa, ekonomski,
druπtveno i kulturno razorena; zemqa u kojoj nema
posledica, u kojoj ne postoji nagrada za vrlinu, niti
kazna za porok, kaæe Radoslav - Rale MilenkoviÊ u
intervjuu za „Blic” povodom serije „Ravna gora”, u
kojoj igra Stanoja TarlaÊa.

Koji je znaËaj ove serije i πta Êe ona eventu-
alno promeniti?

- „Ravna gora” je pokuπaj da se na belinama
izmeu redova istorijske grae ispriËa priËa o
qudskoj patwi prouzrokovanoj podelama i
graanskim ratom do kojeg su podele dovele. U tom
smislu verujem da Êe biti nezadovoqnih u oba tabo-
ra koji joπ ratuju i napadaju jedni druge... Æeleo bih
da ova serija umiri strasti i pomiri ili bar pri-
miri zavaene strane, da im ohladi glave i otvori
prostor za dijalog kojem smo tako malo viËni. Ne
mislim da ijedan zloËin treba da bude nekaæwen
ili preÊutan, ali moæda je ova serija prilika da se
o istoriji progovori istorijski i o qudima qudski
sa iskrenom æeqom da, razumevajuÊi qude, boqe
razumemo istoriju. I obrnuto.

Kakav je Stanoje?
- On je jedno, kako bi Radoπ BajiÊ rekao,

ËoveËiπte - specifiËan i u isto vreme tipiËan
antiheroj karakteristiËan za srpsko selo. Otac je
troje dece, zavaen s bolesnim bratom, kome je u
podeli oËevine uzeo boqu zemqu. � ©titeÊi svoju
porodicu i svoju wivu, suoËen sa okupacijom, hapπen
pa puπten, doæiveÊe katarzu i svojom Êe sudbinom
izoπtriti sve qudske nedoumice u vezi s podelama
i deobama.

Kako vi gledate na Drugi svetski rat i taj
period naπe istorije?

- Po tom sam pitawu vrlo subjektivan. O
Drugom svetskom ratu svoje sam viewe zasnovao joπ
kao deËak, pre polaska u πkolu; o ratu sam sluπao
malo od oca, a mnogo viπe od majke, kojoj su 1942. kao
sedmogodiπwoj devojËici, oca i braÊu, striËeve i
brojne roake, na Kozari, pobile ustaπe. A moja
baba i sva sitna deca iz tog potkozarskog sela samo
su igrom sluËaja ili voqom boæijom zakasnila na
prozivku u obliæwi Jasenovac. Grobovi moga dede,
mojih ujaka, do kojih se jedva moæe doÊi kroz Ëestar
i πikaru na rubu sela Koturovi, moja baba Stoja uvek
u crnini... to je za mene Drugi svetski rat.

Kako vidite Srbiju danas? 
- Srbija je danas unazaena, neprosveÊena,

oronula, zamorena, izmrcvarena, neosveπÊena,
zavaena i zavadom zaslepqena i zaglupqena, te se
stiËe utisak da smo primitivna sredina. Srbija je
zemqa bestidnih neznalica koje su iskoristile
okolnosti okupacije i proglasile se za struËwake u
voewu dræavnih poslova, a zapravo svojim ne-
znawem od Srbije Ëine druπtvo sramote i nitkova.
ZastraπujuÊe beznadeæna zemqa. A kad sklopqenih
oËiju savladam strah od buduÊnosti koja Ëeka moju
decu, ipak nateram sebe da poverujem da nas Ëeka dan
kada Êemo u Srbiji, uprkos svemu, poËeti da uËimo i
da radimo, dan kada Êe naπa deca biti slobodna od
proizvoqno sklepane i delirijumski obrazloæene
stvarnosti. (Blic, 15.12.2013.)
\

Simonida MilojkoviÊ

Ostoja SimetiÊ:

Prikaz kwige Predraga PopoviÊa
„Istina o VuËiÊu”

Iako Novu godinu ne slavim duæe od dece-
nije, ovog 31. decembra, jedan prijateq me je prijat-
no iznenadio poklonom. Bila je to kwiga „Istina o
VuËiÊu”. O autoru, Predragu PopoviÊu, nisam znao
niπta, ali naslov je bio viπe nego inspirativan.

Istina o aktuelnom diktatoru, pisana je
publicistiËki, bez pretenzija na sudsku
dokazivost, ali dovoqno pitko da se πtivo od svo-
jih dvestotiwak stranica Ëita u dahu, otkrivajuÊi
Ëitaocu pojedinosti iz odnosa pisca i glavnog juna-
ka, koje doËaravaju karakternu podlost, odsustvo
empatije, sklonost bezoËnom lagawu, osveti,
udvoriπtvu i nasiqu tiranina VuËiÊa. Kroz kwigu
defiluju i drugi vieni napredwaËki kadrovi,
qudski joπ niæe pozicionirani od svog voe, te
novinari, tajkuni, politiËari iz drugih partija i
ostali polusvet koji svojim postupcima peËati
stvarnost u kojoj bauqamo protekle dve decenije.

Najvaænije, πto nam Istina donosi, jeste
potpuni prikaz moralne nakaznosti Aleksandra
VuËiÊa, u svim slojevima wegove spletkaroπke
duπe i zlobnog, sraËunatog uma. Laæqivac! Ako bi
se postavio zadatak da se samozvani prvi pot-
predsednik reËju opiπe, ovo bi bila reË. Bahat i
nasilan, podmukao i neiskren, Ëovek koji se ne
stidi niËega, u stawu da πeni pred jaËima i da se
surovo sveti nemoÊnima, ideologiju, politiku i
dræavu shvata samo kao sredstva za dolazak do
moÊi, uticaja i bogatstva. Vlast ga opija. Spreman
je na sve. Radi iza lea najbliæim saradnicima.
»ini se da je i porodiËni æivot, u sluËaju ovog psi-
hopate, reæija i orue za kreirawe imixa o sebi
kao o skruπenom asketi, æeqnom samo boqitka za
Srbiju i wen narod.

Nastavqa da laæe i kada je to oËigledno,
Ëini moralne nepodopπtine ako su mu u interesu po
sistemu aktera prevare iz NuπiÊevog Pokojnika.
Jedno su hriπÊanski zakoni, a drugo je æivot.
Obmawuje, iskoriπÊava, opawkava i prodaje qude.
Na smrti radikala Ranka PaniÊa, koga su na smrt
prebili dosovi policajci, gradi svoju popularnost
i imix borca protiv nepravde, a u obeÊanu posetu
istotm tom PaniÊu koji leæi u bolnici izmeu
smrti i æivota, ne odlazi, jer gubi u partiji πaha.
Radi za tajkune koje otvoreno pquje u medijima,
prima naloge od –ilasa i DaËiÊa dok je u opozici-
ji da bi izvukao liËnu korist, ali smiπqa osvetu
kojom Êe se nasladiti kad kucne Ëas.

©iri opis liËnosti i (ne)dela Πeπeqevog,
nekada potrËa, a kasnije egzekutora, od ovog kroki-
ja, Ëitalac moæe i treba da pronae u kwizi
„Istina o VuËiÊu”...

3.1.2014 Srpski kulturni klub

ji, odnosno  deæurne  ærtve  predviene  za
iæivqavawe  ”mejnstrim”  gostiju  i  voditeqa,
ili  mnogo  ËeπÊe  voditeqke, mnogi  od  wih  su
mislili  da  Êe  argumentovanom  raspravom,
istinom, razloænim  Ëiwenicama  razbiti  medij-
sku  blokadu  i  dospeti  do  javnosti. Mislili  su
ako  tiho  i  smerno  zvuËe, ako  deluju  blazirano
i  polit-korektno  da  Êe  se  preporuËiti  i  u
buduÊe  i  da  Êe  mnogi  qudi  shvatiti  kuda  nas
vode  evropejci  i  u  kakvu  propast, ali  avaj, nisu
shvatili  ono  najbitnije. Samim  tim  πto  su
naseli  na  ovakve  nastupe  na  javnoj  sceni, oni
su  se, neki  svesno  a  neki  potpuno  nesvesno,
ukquËili  i  postali  deo  manipulacije  i  obmane
Ëitavog  naroda. Ideja  o  EU  je  bila  onaj
Trojanski  kow koji  nam  je  ubaËen, virus  koji  nam
razara  Ëitavu  svest  i  identitet. Zapadne
slugerawe  su  nam  veπto  podmetnule  priËu  kako
smo  mi  Srbi  mitomanski  narod, optereÊen
proπloπÊu  i  istorijom, dok  su  u  EU  racional-
ni, realni  i  rukovode  se  pragmatiËnim  intere-
sima. Ovo  je  prva  i  osnovna  zabluda. EU  je  od
poËetka  bila  stvorena  da  predstavqa
pseudoreliguju, ideoloπki  totalitarizam, u  koji
mora  da  se  veruje, i  to  bezrezervno  i  bez
ostatka. Poput  papskog  primata, ona  je  neπto
πto  se  ne  dovodi  u  pitawe. Odluke  EU  kome-
sara  su  neopozive  i  bespogovorne, ne  zovu  se
sluËajno  direktive, i  postoji  samo  sistem
nareewe-izvrπewe. Ima  li  iπta  totalitarni-
je  od  slogana  da  ”EU  nema  alternativu”. To
znaËi  da  ”evropski  put”  nije  neπto  πto  se
bira, veÊ  neπto  πto  je  obavezno, a  kako  Êe  se
on  zavrπiti  odluËiÊe  u  Briselu. 

Ukoliko  se  neko, poput  Ukrajine, pre-
domisli, taj  se  smatra  najgnusnijim  postmoder-
nim  ”jeretikom, πizmatikom, otpadnikom”  i
zasluæuje  najgoru  moguÊu  kaznu. Protiv  takvih  je
sve  dozvoqeno. Da  se  radi  o  fanatizmu  najbo-
qi  je  dokaz  primer  ukrajinske  pevaËice
Ruslane  koja  je  zapretila  da  Êe  se  javno  spal-
iti  na  Majdanu  u  Kijevu  ako  Ukrajina  ne  pot-
piπe  samoubilaËki  sporazum  sa  EU. Pritom  je
sama  nesreÊnica  izgleda  zaboravila  odakle  joj
ime  potiËe  i  zahvaqujuÊi  Ëijim  glasovima  je
svojevremeno  pobedila  na  pesmi  Evrovizije.
Ali, briselski  Mamon  traæi  qudske  ærtve. I
to  bukvalno. U  ovome  se  krije  osnovna  greπka
nacionalno  orijentisanih  intelektualaca. Time
πto  su  se  sluæili  samo  racionalnim  argumen-
tima, politiËkim, ekonomskim, druπtvenim, kada
su  obrazlagali  svoje  protivqewe  ulasku  u  EU,
neki  svesno, a  neki  nesvesno, legli  su  na  rudu
evrofanatika  i  uπli  u  raspravu  koju  oni  kon-
troliπu. Iako  je druπtvo  na  Zapadu  postalo
veÊ  uveliko  posthriπÊansko, a  sve  viπe
antihriπÊansko, ono  nije  mawe  ”papski  reli-
giozno” nego  ranije. U  EU  se  pre  svega  veruje  i
woj  se  neizostavno  sluæi. Ona  se  predstavqa

5

...Danas... na  delu  imamo  brojne  politiË-
ki  ”korektne”  analitiËare, uglavnom  qude
poluobrazovane  ili  neostvarene  u  svojoj  pro-
fesiji  koji, onako  sa  ”visine”, nama  koji  smo
ovako  retrogradno-primitivni  pokuπavaju  da
upakuju  u  πareni  celofan  i  stave  ukrasnu
maπnicu  sve  one  nebuloze  o  EU  ”gde  sunce
nikad  ne  zalazi, gde  novca  i  provoda  ne  moæe
nestati  i  gde  se  æivi  kao  sav  normalan  svet”.

Sve  je  to  joπ bilo  jasno  dok  su  nam
takve  evrounijatske  vrednosti  nametali  æuti  i
drugosrbijanski  juriπnici, wihovi  mediji  i
analitiËari, ali  joπ veÊi  problemi  su  nastali
sada  kada  su  pod  VuËiÊevu  komandnu  palicu,
zaπto  ne  reÊi  batinu, stali  svi, poËev  od  Pere
LukoviÊa  i  wegovog  virtuelnog  smeÊa  zvanog  E-
novine, pa  do  Dragoquba  Dragog  AnelkoviÊa,
koji  se  javnosti  predstavqa  kao  predsednik
Centra  za  politiËku  odgovornost, a  sve  zajedno
zaËiwava  Sowa  Liht  iz  Centra  za  politiËku
izuzetnost. VuËiÊu  je  poπlo  za  rukom  ono  o
Ëemu  su  wegovi  prethodnici  mogli  samo  da
sawaju. Istovremeno  je  eliminisao  svaku  opozi-
ciju  svojoj  vlasti, kako  onu  stranaËku  tako  i
idejnu, i  postigao  je  apsolutno  jedinstvo  na
javnoj  sceni  po  pitawu  daqeg  uniπtavawa
Srbije  kao  dræave.  Jasno  je  zaπto  su  drugosr-
bijanski  juriπnici  raπirenim  rukama  doËekali
novog  miqenika  Brisela  i  Vaπingtona, gospo-
dara  VuËiÊa. U  poËetku  su  neki  bili  zbuweni,
ali  su  brzo  osetili  iz  kog  pravca  vetrovi
duvaju, tako  da  danas  »edomir  JovanoviÊ  i  Vuk
DraπkoviÊ  mogu  zadovoqno  da  konstatuju  da  je
wihova  ideja  trijumfovala, iako  su  oni  poli-
tiËki  propali, ali  mala  je  to  ærtva  koju  treba
podneti  za  evrounijatsku  buduÊnost. Meutim,
postavqa  se  pitawe  πta  se  desilo  sa  onim
diËnim  analitiËarima, intelektualcima  i  pre-
gaocima  borbe  protiv  petooktobarske  okupacije
Srbije  sa  patriotskim  ”pedigreom”  koji  danas
igraju  uloge  nekadaπwih  ”disidenata”  iz  peri-
oda  komunizma  koji  su  od  svog  disidentskog
poziva  popriliËno  dobro  æiveli.

Od  samog  poËetka  naπeg  samoubilaËkog
puta  ka  EU  integracijama  bez  alternative
nacionalno  i  rodoqubivo  orijentisana
inteligencija  napravila  je  identiËnu  greπku
kao  i  prilikom  razbijawa  Jugoslavije poËetkom
90-tih. Kao  πto  su  i  onda  demokratsko  pitawe
postavili  ispred  nacionalnog, pa  smo  se  pono-
vo  podelili  i  naπli  u  nepomirqivim  sukobi-
ma  vlasti  i  opozicije, posle  5. oktobra  kao  da
su  se  trudili  da  se  πto  viπe  distanciraju  od
bilo  kakvih  nacionalnih  ideja  iz  90-tih.
Jednostavno  reËeno, mnogi  meu  patriotski  ori-
jentisanim  delatnicima  poæurili  su  da  se
maksimalno  ”umiju”  za  javne  nastupe. Kada  bi  ih
neko  retko  pozvao  da  budu  gosti  u  nekoj  emisi-
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kao  ostvarena  utopija  raja  na  zemqi, gde
vladaju  demokratija, qudska  prava, vladavina
zakona, otvorenost  træiπta, slobodan  protok
robe  qudi  i  kapitala, gde  se  odliËno  æivi, gde
se  provodi, putuje  bez  pasoπa  i  graniËnih
prelaza. Ona  je  savrπeni  ”kristalni  zamak”  gde
je  sve  ureeno.

Ukoliko  ima  nekih  odstupawa  od  ovoga,
to  je  zbog  zaostalosti, primitivizma, nerazvi-
jenosti  onih  koji  su  skoro  uπli  i  onih  koji  tek
treba  da  uu  ili  neÊe  da  rade. Naπi  anali-
tiËari  patriotske  orijentacije  nisu  hteli  ili
mogli  ovo  da  uvide. Umesto  da  razobliËe
totalitarnu  suπtinu  EU  ideje  i  da  stvari
nazovu  pravim  imenom, oni  su  se  upustili  u
argumentovanu, ËiweniËnu  raspravu  i  time  dali
za  pravo  evrofanaticima  koji  su  svo  vreme
tvrdili  da  je  EU  ”realan  æivot”. Sada  kada  EU
usled  krize, koja  je  proistekla  iz  duhovnog  i
moralnog  sunovrata, a  onda  je  tek  prerasla  u
ekonomsku  krizu, puca  po  svim  πavovima  i  kada
qudi  ne  mogu  viπe  da  izdræe  briselsku  i
vaπingtonsku  diktaturu, wihove  laæi, obmane,
”stezawe  kaiπa”, pqaËke  generacija  zarad
interesa  globalnih  bankara  i  korporacija  i
uniπtewe  svake  buduÊnosti, EU  birokratija  se
poput  � panske  Inkvizicije  obraËunava  sa  ovim
EU  ”jereticima”  i  preti  im  ”veËnim  proklet-
stvom”  ukoliko  odbiju  da  sprovode  reforme
MMF-a, Svetske  Banke, Evropske  centralne
banke  i  Angele  Merkel. Oni  koji  su  najodgovo-
rniji  za  krizu  i  koji  su  stvorili  duæniËku-
kazino  ekonomiju  posegli  su  za  parama  poreskih
obveznika  da  spasavaju  svoje  banke, ali  im  ne
pada  na  pamet  da  otpiπu  dugove. 

Svaka  zemqa  koja  ue  u  pregovaraËki
proces  sa  EU  usled  ”usaglaπavawa”  iz  wega
izae  sa  bar  joπ 50-70  milijardi  dolara  novog
duga. Tu  se  gubi  svaki  suverenitet  i  svaka  slo-
boda. � ©to  bi  rekao  Nele  KarajliÊ  ispred
Demokratske  inkvizicije Srbije : ”Verujeπ li  ti
sinko  u  demokratiju? Verujeπ li  u  qudska
prava? Verujeπ li  u  træiπnu  privredu  i  u  ka-
pitalizam? A  imaπ li  ti  neki  kredit  u
banci?”. Na  svako  pitawe  odgovor  u  kleËeÊem
poloæaju  mora  biti  potvrdan, ili: ”Satri, spali,
uniπti.”  EU  ”jeretika”. Vremenom  se  ispostavi-
lo  da  EU  ”istina”  nije  demokratija, sloboda,
qudska  prava, plata  2000  evra  i  sl., veÊ  ide-
ologija  pederastije, legalizacija  droga, eutanaz-
ija, GMO, ulazak  u  NATO, odustajawe  od  ”Juænog
toka”, nezavisnost  Kosova  i  Metohije,
podræavqewe  Vojvodine, ukidawe  Republike
Srpske, hroniËno  siromaπtvo  i  nezaposlenost,
rasprodaja  resursa, pqaËkaπka  privatizacija,
korupcija  nevienih  razmera, razarawe  iden-
titeta, istorijske  svesti, vere  i  duha  naroda,
kolektivna  haπka  krivica  i  sl.

Joπ jedna  podvala  od  strane  prozapad-
nih  marioneta  je  uspeπno  servirana  nacional-
no  opredeqenom  delu  stanovniπtva  na  koju  su
se  poput  πarana  upecali  analitiËari  sa  patri-
otskim  ”pedigreom”. Naime, oni  su  uvek  vrlo

oπtro, burno, poletno  i  angaæovano  reagovali
na  svako  aktivirawe  kampawe  oko  moguÊeg
ulaska  u  NATO  pakt  pristajuÊi  na  javne  nas-
tupe, kako  bi  se  boqe  pozicionirali  i  oni  i
politiËke  stranke bliske  wima, u  biraËkom
telu  prihvatajuÊi  lansiranu  obmanu  da  je
moguÊe  uÊi  u  EU  a  ne  uÊi  u  NATO. To  je  Ëak  i
”krunisano”  danas  veÊ  zaboravqenom  i
neobaveznom  rezolucijom  Skupπtine  Srbije  o
vojnoj  neutralnosti. Jasno  je  da  EU  bez  NATO-
a  ne  ide  ni  za  jednu  od  nekadaπwih  zemaqa
”narodne  demokratije”, pa  ko  je  onda  pri
zdravoj  pameti  mogao  da  pomisli  da  Êe  SAD,
NATO  i  EU  u  sluËaju  Srbije  napraviti  izuze-
tak. Uostalom, NATO  i  EU  su  dve  strane  iste
evroatlantske  medaqe. Moæe  jedna  Austrija,
Finska, Irska, � ©vedska  da  budu  u  EU  a  da  ne
budu  u  NATO-u, ali  smatrati  da  Êe  to
Vaπington  i  Brisel  dozvoliti  Srbiji, kao
isturenoj  ”ruskoj  karauli”  na  Balkanu, potpuno
je  van  pameti. Tvrditi  tako  neπto  moæe  jedino
neko  ko  je  potpuno  van  pameti  ili  ko  je  veli-
ka  pritvorna  huqa  koja  radi  za  one  protiv
kojih  navodno  nastupa. 

Naravno, Vaπington  i  Brisel  nisu  od
juËe  pa  da  krenu  u  otvorenu  NATO  kampawu  i
to  odmah  stave  kao  uslov. Nije  to  Hag. Jasno  je
i  wima  da  i  pored  svog  wihovog  truda  podr-
πka  ulasku  Srbije  u  NATO  teπko  moæe  preÊi
20%, jer  NATO  simboliπe  okupatora, agresora,
zloËinca, neprijateqa  srpskog  naroda, πto  on  i
jeste. Zato  EU  kod  znaËajnog  dela  stanovniπtva
simboliπe, vladavinu  zakona, pravnu  ureenost,
bogat  æivot, udobnost, provod, putovawa  i  sl.
Zato  Êe  kroz  proces  pridruæivawa  EU  Srbija
vremenom  sama  pokucati  i  na  druga  vrata  u
Briselu. Baπ zbog  ove  servirane  EU-utopije
doÊi  Êe  se  i  do  NATO  uslova  koji  Êe  biti
proguran  u  javnosti  poput  Briselskog  sporazu-
ma, jer  Êe  i  onda  da  se  nae  neki  Dragoqub
AnelkoviÊ  koji  Êe  wegove  oponente  nazvati
”ekstremistima  od  kojih  koristi  ima  TaËi”, kao
πto  je  uËinio  uoËi  TaËijevih  lokalnih  izbora
na  Kosmetu  gde  se  stavio  direktno  u  sluæbu
evroatlantske  i  VuËiÊeve  prqave  propagande  o
”huliganima  koji  su  razbili  kutije  i  spreËili
glasawe”. 

Naravno, nikada  neÊemo  saznati  ko  je
odgovoran  za  lupawe  kutija, iako  je  VuËiÊ
obeÊao, ali  Êe  i  to  obeÊawe  ispuniti  poput
onog  majci  Ranka  PaniÊa  da  Êe  privesti  prav-
di  wegove  ubice  i  sve  odgovorne. A  πta  VuËko
i  da  kaæe, da  je  on  poslao  PantiÊiju  ”gorile”
koje  su  demonstrirale  ovu  pokaznu  veæbu  kako
bi  ”Repubqik  Kosove”  zaæivela, a  VuËiÊ,
NikoliÊ  i  DaËiÊ  dobili  jedan  od  moguÊih  datu-
ma  za  koji  su  tvrdili  da  su  ga  dobili  joπ u
junu. Ali, ko  zna, moæda  Êe  neko  posle  akcije
”Grom  2”  da  prihvati  ulogu  ærtvenog  jarca, ili
Êe  je  posle  ”obrade”  dobiti,  a  da  ga  niko
niπta  ne  pita. Uostalom, ako  i  danas  robijaju
zbog  sluËaja  Taton, iako  je  jasno  da  to  sa
pravom  i  pravdom  nema  nikakve  veze, kao  da  je 

(Kraj na str.8)

Jednog dana veseli Bog, pijuÊi nektar i ambroziju,
seti se ohologa Prometeja. Davno je to bilo kad su ga
okovali za litice Kavkaza, tako davno da je Ëak i
gvoæe moralo sve rom da popane.

...Otkako je ostao bez posla i bez ikakvog zanimawa
(izuzevπi razmiπqawe, kome je, naroËito u posled-
we vreme, mnogo Ëasova poklawao) bio je Zevs veoma
dobre voqe.

Nije imao viπe prepirki sa svojom plavookom kÊeri
zbog smrtnih. Wegov nezakoniti sin Apolo ponaπao
se sada veoma korektno; æena ga je ostavqala u
miru, jer qudi, predmet prepirki, prestali su za
bogove da postoje; Posejdon, Êudqivi bog, nije mu
viπe prkosio otkako se preselio stalno na Olimp;
jogunica Had, koji je takoe zamenio svoje boraviπte
u tartarskoj tami sa jasnoπÊu koja vlada u prestoni-
ci bogova, i svi drugi, uopπte, svi su se ponaπali
lepo i kako dolikuje viπim biÊima. Tim πto se
prestao baviti sudbinom smrtnih, otpale su
Velikom Ocu one mnoge duænosti kojima je pre bio
optereÊen, te je tako sve vreme provodio u posma-
trawu i u nevinim gozbama sa starim druπtvom.

Predlog da se obie Prometej svi su primili sa
osobitim dopadawem. Zanimalo ih je πta moæe da
misli taj sujetni Gejin sin, on, koji veÊ tolike
godine i vekove boravi u potpunoj samoÊi,
odstrawen od svakog æivog stvora...

Hteli su znati da li se promenio posle straπnog
poniæewa koje je doæiveo, posle svega onoga πto je
morao podneti: sam, prikovan za liticu, prinuen da
nemoÊno, uæasnutim oËima gleda utrobu gde se stal-
no krvavi i rastrzava.

Odmah i jednoglasno bi reπeno da ga otkuju i oslo-
bode, a Asklepije je veÊ spremio sve πto je trebalo
da se zarobqenik potpuno zaleËi i isceli.

Jedna lepa, mlada nimfa, koja je mnogo sluπala o
Prometejevoj neustraπivosti, bila je ispuwena
divqewem naspram wega, divila se energiji,
smelosti i Ëvrstini (jer one su odavno napustile
nebo, ustupajuÊi mesto blagoj harmoniji i
bezoblaËnom, veËitom zadovoqstvu). Cela joj se
druæina veselo rugala, a nasmejani Zevs se reπio
da uËini jedno razonoewe sebi i svojima i da
priredi skore svatove kakvih odavno nije bilo na
nebu.

Putovali su nebesnim kolesnicama polako da bi
mogli osetiti sve lepote i draæi vazduπnog puto-
vawa, koje je od divnog uticaja na nerve. Parovi su
bili vrlo Ëudnovati i sasvim nerazumqivi
neposveÊenom oku, πto se na nebu i ono malo
mitologije i hronologije, koja je nekad, mawe-viπe
poπtovana bila, sasvim zaboravilo.

Stigoπe. Pogladi Zevs svoju lepu, prosedu bradu i
prie Prometeju, koji je priliËno ravnoduπno pos-
matrao ceo prizor.

OËekivawe. Priguπen æagor i smeh. (Samo je ona
nimfa boleÊivo gledala na muËenika i nije htela da
se osvrÊe na zajedqiva peckawa i podsmeπqive
reËi koje su joj dobacivane sa svih strana).

Zevs je govorio polagano i lepo. Besedniπtvo se
naroËito, joπ od starina, negovalo na Olimpu.

Ostavi tvoje budalaπtine neostvarqive i misli
neshvatqive, smeπne i nepojmqive za biÊe razumom
obdareno. OtkovaÊemo te, izleËiti, pa hajde s nama
na Olimp, na gozbu i na zadovoqstva.

Prometej govoraπe: Ciq imam i teæwu.
Zadovoqstva mi ne trebaju sad. Ona Êe doÊi i Ëekam
ih, ali je drugaËija priroda wihova od onih koje mi
ti nudiπ.

Punim grlom morade da se nasmeje Zevs: I ti se
nadaπ da Êe se jednog dana ispuniti san tvoj
BezumniËe bezumni! Veruj mi, ti greπiπ, i ne znaπ
koliko greπiπ.

ReËe Prometej: Ëekam sa tvrdom nadom, i nepoko-
lebqiv sam u woj. Znam da mora doÊi taj dan, i Ëekam
wega.

ReËe Zevs: I ti joπ ostajeπ pri tome da Êe qudi
ostaviti sve one zablude kojima je pun maleni æivot
wihov da Êe otresti sa sebe zlobu i glupost i za-
vist i bezumqe i svirepi bes kog su puni! Ti verujeπ
u svetle dane ËoveËanstva! Ti verujeπ u qude! Pa
zar ne vidiπ krvavi pir koji prireuju svakodnevno,
ne vidiπ divqaπtvo u svakom pokretu, netrpe-
qivosti punom i mræwe, stalnih pratilaca tog ple-
mena osuenog da veËito boravi u tami koju samo
stvara... I u te qude verujeπ!

MraËno govoraπe Prometej: Ti vidiπ qude majuπne,
sa malim, majuπnim strastima, sa srcima punim
zabluda i zlobe, ali Êe doÊi vreme kad Êe biti
uguπene mræwe i satrvene zablude, nastati svetlo
doba opπte sreÊe, kada doe novo krepko pokolewe,
kad nebo ponova oæivi na zemqi samo joπ u veÊem
sjaju i jaËem blesku, kad zemqom vladala bude isti-
na, pravda i qubav. Ja Ëekam to sjajno doba, to samo
hoÊu da vidim i videÊu. Ja ne æalim muke i patwe,
samo da doæivim to veliko i svetlo vreme qudi-
bogova. To Êe biti moj i moga trijumfa dan, i znaÊu
tada ja da nisam uzaman æivot svoj - ærtvovao
sinovima zemqe.

Dogod je qudi, govoraπe Zevs, biÊe i zabluda i
zloËina i mræwe i zlobe. I svirepi krvoæedni
wihov bes nikad uguπen ne moæe biti. A ti se ostavi
maπtawa i vazduπnih kula, hodi s nama. Ne gubi
vreme, koje moæeπ u radosti da provedeπ, ne gubi ga
u zaludnom Ëekawu onoga πto neÊe i ne moæe biti.
Ostavi se qudi i maπtawa i hodi s nama...

...Ali Prometej Êutaπe, zagledan u buduÊnost.

Stanislav Vinaver
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Medijski linË...

bezvezan olakπavajuÊi argument. Pitawe je krupno,
zbog Ëega zahteva mnogo opreza pri zakquËivawu,
makar ono bilo i politiËko. Utoliko viπe πto taj
trend delegitimizacije dræave terorizmom nije ni
nov ni sluËajan. Na ovom mestu vredi podsetiti na
moæda najveÊu mrqu i sramotu u nizu mrqa i sramo-
ta srpskog pravosua. Naime, ako se prisetimo pre-
sude iz maja 2006. godine Ulemeku i wegovoj ekipi iz
Crvenih beretki za ubistvo Ivana StamboliÊa, u
wenom obrazloæewu je kao naruËilac ubistva bio
naveden MiloπeviÊ, a da pritom u pravnom smislu
nije bio ni osumwiËen ni optuæen, niti je wegova
krivica bila predmet suewa. Nijedan medij nije
tada pisao o tome kao o pravnom skandalu, a danas
su svi u Ëudu kako to da bi nam pravosue bilo boqe
da u wemu sudi deset kadija, nego ovakvo viπestruko
reformisano.

Kad god se uËini da ne mogu niæe, srpski
mediji uspeju da iznenade, πireÊi granicu srpske
kloake, sve dok se dok se ona po veliËni potpuno ne
izjednaËi sa Srbijom. Zna li VuËiÊ, koji mnoge od
wih danas hrani tim sadræajima, da Êe se veÊ sutra,
kad ne bude jak kao danas, isti ti Kuriri i RodiÊi
odnositi i prema wemu kao danas prema Miri
MarkoviÊ, i da Êe te bastarde svega pristojnog i
razumnog sadræajima hraniti najveÊe danaπwe
VuËiÊeve ulizice? Zna li da su MarkoviÊeva i
MiloπeviÊ, suoËavajuÊi se sa NATO, imali viπe
πansi da prevare sudbinu nego on danas, zagrqen s
wima i okruæen ulizicama koje je nasledio od svog
prethodnika, koji je, koliko god glup i beznadan,
takoe imao viπe πansi da prevari sudbinu?

Naravno, ove medijske orgije - koliko god
bile ruπilaËke, koliko god duvale onu loptu
nasiqa koja je za posledwe dve decenije itekako
znala da pukne - nose sa sobom i jedno vaæno nara-
vouËenije. Oni Êe ovakvi trajati sve dok ovdaπwi
donosioci odluka podstiËu i toleriπu da mediji
znaju i presuuju o tome ko je naruËivao ubistva po
Srbiji, locirajuÊi tog na strani politiËkih pro-
tivnika zapadnih sila, i dok istovremeno reπewa
koja ne idu naruku wihovoj zemqi, veÊ wenim pro-
tivnicima, off record pravdaju reËima da to moraju
da rade jer neÊe da zavrπe „kao –iniÊ”. Sve dok,
reËju, Srbija bude zarobqena dræava i dok weni
mediji budu imali ulogu lisica, a ne prozora, makar
zatvorskog, onog sa reπetkama.

Zato je medijska presuda „Slavkovim ubica-
ma” - i ako je taËna, joπ viπe ako nije - u funkciji
spasavawa jednog nakaznog politiËkog poretka, a ne
istine. Ako postoji neπto uteπno u svemu tome,
VuËiÊ ceo taj poredak, bræe nego iko pre wega,
troπi i vuËe zajedno sa sobom prema slivniku, zab-
oravqajuÊi da je za drugo rastao i bio pravqen, i da
je Srbija u wega investirala svoje posledwe resurse
poverewa, suviπe da bi joπ jednom bila razoËarana.
Umesto toga, wegova Srbija, umesto u stvarnosti, ma
kako turobnoj, æivi u najveÊoj medijskoj kloaki koja
je ikad postojala, zaboravqajuÊi da mediji sa
Srbima mogu sve, jedino ne mogu da ih nahrane.

Novi Standard, 18.1.2014. ÆEQKO CVIJANOVI∆
(Podvukla - Iskra)

Senke evroatlantskog... (sa str. 24)

идеја, грађанима ове, од уступака и понижења, умор-
не земље постало је јасно да братска, словенска и
православна Русија није ни тако далека, ни тако
незаинтересована за ове просторе како су им годи-
нама предочавали бриселски плаћеници. Лаж је наче-
та и на њој се неће моћи седети још дуго, посебно
након дешавања у Украјини, чије је руководство про-
стом рачуницом дошло до тога да одбаци непристој-
ну понуду Брисела.

Путинова Русија је у свом наступу јасна и кон-
кретна, а просечан човек у Србији добро зна да се
чак и у време санкција боље хранио, лепше облачио
и организованије лечио, него после тринаест година
евроатлантизма у Србији. И те чињенице постајаће
свеснији свакога дана, сада када га је додирнула
алтернатива у виду Јужног тока.

Отуда је реакција евроатлантских плаћеника
(јер буквално сви они раде за новац иако тако воле
да причају приче о европским идејама и вредности-
ма), и њихових налогодаваца у виду пуне мобилиза-
ције и повезивања на свим нивоима, највећем од
2000-те, последица свести да им ситуација клизи из
руку и да, на неминовним ванредним изборима, мора-
ју заиграти на све или ништа.

То, на све или ништа, буквално значи да мета
њиховог деловања неће бити само друге политичке
опције, већ буквално читав народ који ће бити изло-
жен свим видовима политичких и психолошких мани-
пулација, претњи и притисака. Ако они добију већину,
какву прижељкују, над Србијом ће се опасно надвити
сенка евроатлантског тоталитаризма, коју већ наслу-
ћујемо у иступима Александра Вучића.

Али, верујем да неће! Са Русијом иза себе
Србија је превазилазила и тежа искушења, и веће
недаће. А квислинга је увек било и биће...

Fond strateπke kulture Драган МИЛАШИНОВИЋ 
15.1.2014 

----------------------------------
(1) – Тависток Институт за међуљудске односе –
главна глобалистичка установа за проучавање и пра-
ћење практичне примене специјалних психолошких
операција у глобалистичким процесима, која кроз
мрежу својих установа у свету утире пут новом свет-
ском поретку.
(2) – Википедиа - http://sr.wikipedia.org/sr/
(3) Срђан Ного – „Трилатерална комисија у Србији ...“
http://srb.fondsk.ru/news/2013/08/07/trilateralna-komisiia-
u-srbiii-slika-iedne-mrezhe-agenata-zapadnog-uticaia-1.-
deo.html(4) – ЕБРД – Европска банка за обнову и раз-
вој формирана 1991 године са седиштем у Лондону,
наводно са намером да олакшава транзиције седам
централно-планских привреда бивших социјалистич-
ких република на тржишну привреду.
http: / /www.bl ic.rs/Vest i /Pol i t ika/339410/Zorana-
Mihajlovic-guverner-Srbije-u-EBRD
(5) Мондо 06.12.2013
http://mondo.rs/a640605/Info/Srbija/Beba-Popovic-
Institut-nikad-nece-biti-stranka.html
(6) http://iwpr.net/sr/report-news/srbija-djindjic-se-odri-ce-
bebinih-usluga
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`OTPOR` OPET U UKRAJINI ILI KO SU
PSI (NENASILNOG) RATA?

Kijevski buldoæer ispred ukrajinske vlade „kopi-
ja” je onog kojim je 5. oktobra Srbiju

usreÊivao Xo Bagerista

Pre nekoliko dana Xulijen Asanæ je na svom
tviteru poslao upit o organizaciji „Otpor” i wenom
lideru Sri PopoviÊu. Pitao se da li su otporaπi
i danas povezani sa deπavawima u Kijevu.

PopoviÊ je ubrzo demantovao da on liËno
ima bilo kakve veze sa aktuelnim deπavawima u
Ukrajini. Doduπe, rekao je „ja nisam” πto ne znaËi
da neko od wemu bliskih qudi ili brojnih uËenika
i sledbenika koji su prolazili takozvane kurseve
nenasilne borbe, nisu direktno angaæovani i
ukquËeni u aktuelne pokuπaje podrivawa legalne i
legitimne ukrajinske vlasti. Posebno πto su
nedavno obelodaweni i mejlovi koji su PopoviÊa i
wegovu suprugu direkto doveli u vezu sa agencijom
Stratfor, poznatom kao ispostava CIA.

Pre bezmalo deset godina, PopoviÊ i wegovi
saradnici iz „Otpora”, tada veÊ preimenovanog u
CANVAS, direktno su obuËavali studentske
aktiviste iz pokreta Pora koji je odigrao veliku
ulogu u takozvanoj naranxastoj revoluciji.

Danas je Pora, nakon πto je prerasla u
neuspeπne partije, veÊ uveliko potroπen brend koji
se viπe ne koristi. Ali, prvog decembra na ulica-
ma Kijeva pojavio se bager koji je u potpunosti verna
replika scene sa bagerom poznatog bageriste Xoa
koji je Petog oktobra 2000. juriπao na zgradu parla-
menta i televiziju u Beogradu dok je ruπen
MiloπeviÊev reæim. Dakle, na ovaj ili onaj naËin
„Otpor” je preko svoje metodologije zaista ponovo
prisutan na ulicama Kijeva, nakon πto je pre deset
godina oËigledno veÊ jednom „usreÊio” Ukrajince.

No, nove genearacije ukrajinske omladine,
koje ne pamte dobro πta se deπavalo pre deset go-
dina i πta su godine „proevropske vlasti” donele
wihovoj zemqi, danas su na ulicama - verujuÊi da se
bore za neke ideale. Wima bi, meutim, zaista tre-
balo objasniti kako - i ne znajuÊi - postaju instru-
menti u rukama ovih „pasa (nenasilnog) rata”. � ©ta
je, dakle, „Otpor” i πta je sve on doneo i Srbiji i
savremenom svetu?

PriËa o „Otporu” treba da poËne od ameri-
Ëkog filozofa Xina � ©arpa koji je za potrebe
obaveπtajne zajednice SAD podrobno izuËavao
razna iskustva nenasilne borbe. Tako je proistekla
poznata kwiga „Od diktature do demokratije”,
objavqena 1993. koja je u meuvremenu postala neka
vrsta priruËnika za izvoewe neanasilnih revolu-
cija.

Tokom osamdesetih do � ©arpovih ideja je
stigao i pukovnik ameriËke vojske Robert Helvi.
Wih dvojica su saraivali u okviru instituta
„Albert Ajnπtajn”.

Helvi je podrobno izuËio ©arpove ideje i
preveo ih u opasnu vojnu taktiku koja koristi
nenasilna sredstva za borbu protiv neprijateqa i
to pre svega za destabilizaciju reæima i sma-
wivawe wihovog legitimiteta. Tokom devedesetih,
on je ove strategije isprobavo usavrπavao na terenu

u Burmi (Mjanamar), da bi od 1998. konaËno poËeo da
ih sprovodi u delo obuËavajuÊi omladince iz
Beograda koji su se borili protiv MiloπeviÊa.

Pukovnik Helvi, inaËe oficir vojne
obaveπtajne sluæbe SAD, optuæivan je tokom pro-
tekle decenije za bliske odnose sa CIA, za koju je sa
puno indicija vezivan i Ëitav projekat CANVAS.

„Otpor” je zaista doneo Ëitavu revoluciju u
sistem organizovawa nenasilne borbe i u Srbiji se
pokazao kao izuzetno uspeπna i opasna metoda. Na
hiqade mladih Srba ulazili su u „Otpor”, verujuÊi
da ruπe „izdajnika” MiloπeviÊa, a zapravo su
posluæili kao orue za okupaciju sopstvene zemqe
koja je posle 2000. postepeno uvoena.

Nakon revolucije, ekipa „Otpora” je
neuspeπno pokuπala da ue u politiku. Na izbori-
ma 2003. dobili su svega 3% glasova. Zatim su se
podelili na dve vrste aktera.

Jedni su se uz podrπku svojih zapadnih men-
tora infiltrirali u veÊ postojeÊe mejnstrim poli-
tiËke stranke i biznis u Srbiji. Tako je
Demokratska stranka postala prepuna bivπih
kadrova „Otpora”, a Slobodan –inoviÊ (koji inaËe i
daqe formalno vodi CANVAS sa PopoviÊem) nez-
nano kako postao je vlasnik drugog provajdera fik-
sne telefonije Orion telekom.

Drugi deo ekipe specijalizovao se za razvi-
jawe i naplaÊivawe steËenog znawa pa su zajedno sa
svojim mentorom Helvijem nastavili da obuËavaju
stotine i hiqade mladih qudi iz viπe desetina
zemaqa.

Do sada je izbrojano preko trideset zemaqa
u kojima su oni pomogli da se sruπi vlast!

Po pravilu su svoje usluge viπe nego dobro
naplaÊivali pomaæuÊi interese SAD i one pomi-
wane agencije. Jedan od bizarnijih sluËajeva je
wihovo delovawe na Maldivima gde su 2008.
pomogli Mohamedu Naπidu da pobedi na izborima i
kao zahvalnost dobili malo ostrvo Tinadu sa 14
kuÊa koje su rentirali zaraujuÊi lep profit.
Naπid je posle smene 2012 uhapπen.

Naravno, „Otpor” je delovao uvek u zemqama
Ëije su vlasti bile problematiËne sa stanovniπta
interesa SAD, tako da je svoje franπize dobijao u
Belorusiji, Ukrajini, Venecueli, Libanu ili Egiptu.

»itavo Arapsko proleÊe moæe se tumaËiti
kao deo talasa obojenih revolucija sa sve duhom
„Otpora”.

No, „Otpora” nikako nije bilo u Saudijskoj
Arabiji, Kataru, Emiratima ili bilo kom drugom
savezniku Amerike, makoliko autoritaran taj
saveznik bio.

U Srbiji pristojan patriotski svet, Ëitavu
priËu o „Otporu” doæivqava kao veliku srpsku
sramotu. »iwenica da Beograd predstavqa bazu za
destabilizaciju nama prijateqskih zemaqa kao πto
su Rusija, Belorusija ili Ukrajina, posledica je
upravo toga πto je i Srbija zemqa koju su i otporaπi
2000. doveli direktno pod zapadnu okupaciju.

Standard, 1.1.2014. MI©A –URKOVI∆ 
(Podvukla - Iskra)
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Bivπim  radikalima  i  ostalim  gubitnicima
tranzicije  omoguÊio  je  da  se  naslauju  u
MiπkoviÊevom  boravku  u  zatvoru, dok  se  donose
joπ gori  zakoni  i  dok  idemo  u  potpuno  ekonom-
sko  uniπtewe  i  svode  nas  na  nivo  protek-
torat-kolonije. Vaπingtonu  i  Briselu  je  dao
ono  πto  je  TadiÊ  samo  obeÊavao i  nije  uradio
do  kraja, ne  zato  πto  nije  hteo, veÊ  nije  smeo,
uplaπivπi  se  za  svoj  opstanak  na  vlasti  sa
koje  je  na  kraju  pao. »edi, Vuku, »anku, KandiÊki,
Biserko, Liht, dao  je  da  ideoloπki  vedre  i
oblaËe  joπ viπe  nego  dosad uz  sve  materijalne
koristi  na  grbaËi  naroda. DaËiÊu  je  dao  da
bude  premijer, NikoliÊu  da  bude  predsednik,
Koπtunici  je  dao  ulogu  deæurne  ovce  na  poli-
tiËkoj  sceni  koju  su  ponovo  oπiπali  i  preva-
rili. TaËiju  je  dao  skoro  i  formalnu  nezavis-
nost, priznavπi  wegovu  ”dræavu”  a  ukinuvπi
sve  institucije  Republike  Srbije  na  Kosovu  i
Metohiji i  time  je  sproveo  ono  o  Ëemu  su  SAD,
EU, NATO  i  TaËi  mogli  samo  da  sawaju.
Objedinio  skoro  sve  drugosrbijanske  i
”disidentske”  analitiËare  i  skoro  sve  poli-
tiËke  stranke  oko  slogana  ”EU  ili  smrt”. Sve
je  to  VuËiÊ  ”zaposlio, udomio, jednom  rijeËju
usreÊio”, πto  bi  rekao  kum  Æoræo. Pa  kako
onda  da  mu  ne  jedu  iz  ruke? Jednostavno
reËeno, VuËiÊ  je  primenio  Lewinovu  revolu-
cionarnu  doktrinu: ”Dajte  im  ono  πto  æele”.

Da  bi  se  okonËalo  ovo  naπe  posrtawe  i
poniæewe  stvari  se  moraju  nazvati  pravim
imenom, a  prevaranti  i  prikriveni  ”disidenti”,
koji  se  predstavqaju  vajnim  rodoqubima, a  tu
su  jer  drugog  izbora  nisu  imali, ili  su  jedno-
stavno  zakquËili  da  nemaju  viπe  vremena,
proe  æivot, a  prolazi  i  tranzicija,  a  oni  ne
omastiπe  brk, pa  su  naπli  smernog  gospodara
VuËiÊa  da  im  omoguÊi  da  i  oni  æive  ”kao  sav
normalan  svet”. Tako  Êe  biti  sve  dok  se  ne
razbije  EU-mitomanija, a  da  bi  se  to  uradilo
protivnika  treba  udariti  tamo  gde  ne  oËekuje
i  gde  mu  je  slabost. Ova  borba  se  odvija  kako
na  vidqivom, tako  i  na  nevidqivom  planu. U
pitawu  je  borba  za  duπe  qudi. EU  nudi  ono  πto
je  i  nepomenik  nudio  kroz  svoja  tri  iskuπewa,
igra  na  qudske  slabosti  na  kojima  je  i  Faust
pao. Za  nas  Srbe  Hristos  je  Istina, a
Pravoslavqe, Svetosavqe  i  Kosovski  Zavet  su
naπa  Ideja. Na  kraju, da  parafraziram
Dostojevskog: ”Da  gospodo, vi  moæete  podiÊi
kristalni  dvorac  u  kojem  Êe  sve  biti  taËno,
savrπeno, racionalno, ali  ja  Êu  opet  u  ime
istine  i  slobode  podiÊi  pobunu  i  razruπiti
vaπ kristalni  dvorac, zato  πto  ste  ga  podigli
sruπivπi  moju  kuÊu, moju  uxericu, koja  moæda
nije  bila  velelepna, velika, moæda  Ëak  ni
lepa, ali  je  bila  moja, koju  sam  ja  podigao,
sagradio, i  sa  qubavqu  pazio. Ne  moæete  na
mojoj  nesreÊi  i  zlu  koje  ste  mi  naneli  gradi-
ti  sopstvenu  sreÊu. To  nije  Pravda”.

Srpski kulturni klub     Æarko JankoviÊ 
23.12.2013. (Podvukla - Iskra) 

„PolitiËki korektni”... (sa str.6)

problem  pronaÊi  neke  nove  mlade  ”klero-
faπiste, neonaciste, huligane”  i  sl. kojima  je
uniπtena  svaka  buduÊnost  i  ukinuta  sloboda.
Oni  uvek  mogu  da  posluæe  kao  ”ærtveni  jarci”,
a  dobro  dou  i  zbog  katarze  kroz  koju  iznova
mora  da  prolazi  srpski  narod  zbog  ”zloËina,
genocida  i  suoËavawa  sa  proπloπÊu”, bilo  kroz
izloæbe  kojima  se  u  sred  Beograda  πiptarske
ubice  i  teroristi  slave  kao  ”borci  za  slobo-
du”  i  EU, bilo  kroz  stalne  priËe  o  obraËuni-
ma  sa  ”huliganima”, odnosno  sopstvenom  decom,
kojoj  su  prilepili  etiketu  da  su  ”genocidni
zloËinci”, pa  ih  sada  preventivno  ”πtroje”
uniπtavajuÊi  im  svaku  nadu  u  buduÊnost  i  nor-
malan  æivot  i  to  sve  uz  drugosrbijanski  bor-
beni  pokliË  ”Nikad  viπe  Srebrenica  (ili
Vukovar, Sarajevo, Dubrovnik, RaËak  kako  ko
voli  po  izboru)”. 

Naravno, polit-korektni  evroatlantski
”disidenti”  jedva  su  doËekali  da  se  od  ovih
”huligana”  distanciraju, jer  kako  moæete  da
oËekujete  poziv  kod  Oqe  BeÊkoviÊ  ili  Olivere
JoviÊeviÊ  i  wene  imewakiwe  KovaËeviÊ  u
emisiju, a  o  ”Oko”  magazinu  i  da  ne  govorim, ako
niste  osudili  takve  pojave  u  druπtvu. Danas  ti
isti  analitiËari  pokuπavaju  da  nas  ubede  da
nas  jedino  ”mudra”  VuËiÊeva  politika  vodi  ka
EU  i  da  nam  na  tom  putu  nije  uslov  priznawe
Priπtine kroz, kako  kaæu  u  Briselu, ”sveobuh-
vatnu  normalizaciju  odnosa”, ulazak  u  NATO
pakt  i  odustajawe  od  ”Juænog  toka”. Isti  oni
koji  su  do  juËe  Slobodana  AntoniÊa  i  –ora
VukadinoviÊa  prozivali  da  su  ”æute  parapoli-
tiËke  mrqe”  sada  iz  svog  Centra  za  politiËku
odgovornost  poruËuju  da  je  Briselski  sporazum
malte  ne ”nacionalno  odgovoran”, ili  kako  mi  je
lepo  objasnio  Branko  Radun  pre  skoro  dve
godine  zaπto  ne  moæe  da  objavi  moj  tekst  na
”Vidovdanu”: ”Vidi, VuËiÊ  ne  zna  ko  je  Æarko
JankoviÊ, ali  zna  da  sam  ja  urednik  sajta”.

A  na  promociji  prvog  i  do  sada  jedinog
broja  magazina  ”Vidovdan”  jula  2010. godine  u
Novom  Sadu  na  pitawe  iz  publike  da  li  su  DS
i  SNS  sinonim  za  istu  politiku, AnelkoviÊ  je
odgovorio  potvrdno  i  rekao  da  meu  wima  nema
razlike. Tako  je  bilo  sve  do  decembra  2011.
godine, a  onda  je  doπlo  do ”unapredwaËewa”
analitiËkih  ”disidenata”  TadiÊevog  reæima,
pod  vidom  parole  kako  narodu  prodati  æutu
politiku  u  ”patriotskoj  ambalaæi”. Tu  su  u
kampawi  svoju  presudnu  ulogu  odigrali  VuËeliÊ
i  Vulin  sa  ”PeËatom”, ”vezujuÊi”  na  svakoj
naslovnoj  strani  SNS  sa  DSS-om. Ima  li  boqe
manipulacije? Da  im  Veran  MatiÊ, Dragoqub
ÆarkoviÊ  i  Marko  BlagojeviÊ  skinu  kapu. 

Zato  se  ne  treba  Ëuditi  VuËiÊevoj  po-
pularnosti. On  je  ovu  druπtveno-politiËku
πizofreniju  maksimalno  iskoristio, jer  je
svima  bacio  ”kosku” za  kojom  su  Ëeznuli.

... OsumwiËeni za ubistvo ∆uruvije su,
pretpostavqam, uhapπeni sa Ëetkicom za zube u xepu
jer su sve znali i Ëekali, ËitajuÊi srpske novine, u
kojima su im se danima pre vrtele slike. Najpre su
se pojavili veliki naslovi koji su govorili o tome
kako postoje novi dokazi koji vode do Slavkovih
ubica, i da Êe stvar konaËno biti reπena. Koji
dokazi? U tekstu ispod gromopucatelnog naslova
pisalo je da se radi o izjavi jedne æene, u to vreme
zaposlene u DB, koja je joπ 2001. svedoËila o tome da
je ∆uruvijin stan tajna policija prisluπkivala i
posle wegovog ubistva. Kako bi to mogao da bude
dokaz? Nije navedeno, naslovi i lidovi veÊ su
dovoqno sugerisali. Oni su bili dokaz.

Potom je specijalni tuæilac Miqko
RadisavqeviÊ, Ëovek koji godinama sedi na tom
mestu gde se do sad nije primakao razreπewu ubist-
va ∆uruvije, objavio imena Ëetvorice osumwiËenih
pripadnika tajne policije (MarkoviÊ, RadowiÊ,
Kurak, RomiÊ). Naravno, kasnio je danima za novina-
ma, koje su, Ëini se, ne samo pre wega imale infor-
macije o istrazi veÊ imaju i informacije o suewu,
krivici i kazni. Rekao je da je sumwu i istragu bazi-
rao na izjavi Milorada Ulemeka Legije, Ëoveka koji
zbog brojnih ubistava bezmalo deceniju sedi u zat-
voru.

VeÊina medija, naravno, nije govorila o
osumwiËenima, nego o ubicama. Za verovati je, ako
svet oko nas nije sasvim propao, da je RadisavqeviÊ
od Ulemeka dobio i neπto viπe od izjave. Mediji su,
meutim, Ulemeku verovali na reË. Istom onom
Ulemeku, koji se pre nekoliko godina pojavio
niotkud priËajuÊi morske priËe o svom skrivawu
i –iniÊevom ubistvu, koje su tada mediji ismejali,
tvrdeÊi da se Ulemeku ne moæe verovati. Najviπe su
mu verovali oni koji su mu 2004/5. verovali najmawe,
utoliko viπe πto su viπe pomiwali Miru MarkoviÊ
kao naruËioca ubistva, koju on, izgleda, nije ni
pomenuo. PriËe o Ëetvorici osumwiËenih ubrzo je
zamenila moralna panika srpskih medija, koji su
zahtevali da se ima proπiriti istraga i na Miru
MarkoviÊ kao naruËioca Slavkove smrti. Jedan
urednik, doskoro glavni urednik najuglednijih no-
vina i Ëovek kome se u tom svetu veruje, Ëak je rekao
da on MarkoviÊevu vidi kao naruËioca ubistva jer
se sa Slavkom raziπla u teπkom sukobu.

IZ UXBENIKA I IZ MAGBETA Onaj ko ove
redove bude Ëitao sa zrnom dobre namere i pola
zrna logiËkog zakquËivawa razumeÊe da ovo nije
odbrana nevinosti Mire MarkoviÊ, onaj ko ne bude
imao ni toliko neophodnih ËitalaËkih rekvizita
neka Ëita kako je navikao. Elem, moæda su ona i wen
muæ zaista naredili ∆uruvijinu smrt, imali su
motiv. Da li je to, meutim, dovoqno da im na
naslovnim stranama bude presueno? Ili, ako su
imali motiv zbog sukoba sa ∆uruvijom, da li su se sa
joπ nekim ruæno rastali, recimo sa »oviÊem, i kako
to da je »oviÊ danas æiv. Ili, da li je joπ neko
mogao da ima motiv za Slavka? Recimo onaj ko je tih

dana ratovao protiv Srbije. Akcije u neprijateqskoj
pozadini staro su ratno sredstvo unutraπwe desta-
bilizacije neprijateqa, gde se ne tako retko ubijaju
protivnici reæima da bi se poquqalo poverewe
graana u reæim. I daqe ne tvrdim, ali reË je o mo-
tivu iz uxbenika, ako je veÊ motiv MarkoviÊeve iz
Magbeta.

Kako niπta ne tvrdim, veÊ pitam, da na-
stavimo daqe. Da je, recimo, Legija ispriËao kako je
∆uruviju ubio NATO, da li bi RadisavqeviÊ zahte-
vao sasluπawe Veslija Klarka, da li bi srpski
mediji sa mawe ubilaËkog sladostraπÊa smeli da
stave naslov da je ubistvo, recimo, naruËila
Medlin Olbrajt? Da se ne laæemo, znamo da ne bi.
Da, ali, reÊi Êe protivnici ovakvog razmiπqawa,
veÊ se pokazalo da su veÊinu „velikih” ubistava
(StamboliÊ, –iiÊ, DraπkoviÊ dva puta (u pokuπaju)
izvrπili pripadnici DB, zaπto bi sa ∆uruvijom
bilo drugaËije. To je sasvim moguÊe, Ëak vrlo
verovatno. Moæemo li, meutim, da budemo sasvim
sigurni da je to kontrolisao MiloπeviÊ? Nije li
malo pre tog ubistva otpustio πefa tajne policije
optuæujuÊi ga da je ameriËki Ëovek i nije li se ta
stvar tokom suewa u Hagu Jovici StaniπiÊu
pokazala kao neπto πto se baπ i ne graniËi sa
MiloπeviÊevom paranojom? Naravno, stvari se ne
smeju posmatrati crno-belo: StaniπiÊ je defini-
tivno sa Lenglijem imao boqe veze nego πto je to
uobiËajeno za Ëoveka na wegovom poloæaju, posebno
u ono vreme, MiloπeviÊ je to definitivno znao i
nije mu smetalo sve dok je sam bio ameriËki adut za
postizawe mira u Bosni. Kada je otvoreno Kosovo,
kada MiloπeviÊa viπe nije bilo u ameriËkim
planovima, ono πto je bila StaniπiÊeva prednost
postalo je nepremostiva prepreka. Dakle, pitawe je:
smemo li da tvrdimo da je MiloπeviÊ kontrolisao
tajnu policiju? Ako se zakunemo da smemo, onda smo
duæni joπ jedan odgovor: kako to da je ekipa iz DB
nastavila da ubija i posle odlaska MarkoviÊa i
MiloπeviÊa u zatvor, kad su, zajedno sa Zemuncima,
poËistili svu konkurenciju u podzemqu i napose
ubili Zorana –iniÊa. Sasvim jasno: imamo indici-
je da su MiloπeviÊi naruËili ubistvo, ali imamo
jednako jake indicije i da je to uËinio neko drugi.
Jasne dokaze, meutim, nemamo ni za koga.

Ako se sloæimo da srpski mediji sa toliko
strasti kojom su pomiwali Miru MarkoviÊ ne bi
pomiwali Medlin Olbrajt, da li onda wihovu
strast treba tumaËiti æeqom da se pronau
Slavkove ubice ili politiËkim rezonom? Odgovor
je jasan.

DUVAWE U LOPTU NASIQA Hajde joπ da
vidimo zaπto je taj politiËki rezon opasan? Ako su
MiloπeviÊ i MarkoviÊeva naruËili ∆uruvijino
ubistvo od DB, tada je Srbija 1999. godine bila
teroristiËka dræava. Sa tim saznawem NATO ne
moæe biti amnestiran za agresiju na Srbiju, ali
Ëiwenica da je tukao teroristiËku dræavu nije

258

MEDIJSKI LIN» SRBIJE
»emu se moæe nadati VuËiÊeva zarobqena dræava sa medijima u ulozi

lisica, a ne prozora 



IIskra 1. februar 2014.Iskra 1. februar 2014. 24 9

НЕМАМ намеру да напуштам ДС и да пре-
пустим да о њеној будућности одлучује група
појединаца којима није битно да странка буде
јака и да спроводи своју мисију.

То је ексклузивно за „Новости” изјавио
Борис Тадић, почасни председник ДС, који после
жестоке седнице Главног одбора на којој је остао
у мањини, најављује нову унутарстраначку борбу
против Ђиласовог вођства:

- Остајем у борби за мисију ДС док год
могу на било који начин да допринесем њеном
остварењу. Моје ангажовање у политици је од
почетка везано за ДС и у странци сам од њеног
оснивања.

* Како планирате да спречите ту „групу
појединаца” да даље воде ДС?

- Њима је својствен само функционерски
начин мишљења. То може бити спречено једино
тако што ће им се начином гласања онемогућити
да лобирањем омогућују вештачку подршку за
све своје одлуке. Страх од непосредних избора
јасно указује на намеру и циљ оних који се плаше
да се одлуке у странци доносе демократским и
непосредним изборима.

ШТАБ ПРЕУЗИМА ОДГОВОРНОСТ * ХОЋЕТЕ
ли учествовати у кампањи ДС пошто сте одбили
понуду да уђете у изборни штаб странке?

- Помоћи ћу колико год могу. А да бих
помогао не морам да будем члан изборног
штаба. Мићуновић, Шутановац и Пајтић могу
допринети својим искуством, али тиме преузима-
ју и одговорност за изборни резултат на свим
нивоима.

* Који су, по вашем мишљењу, суштински
разлози да Ђилас напусти кормило ДС непосред-
но уочи београдских и могућих парламентарних
избора?

- Многи аналитичари оцењују да смо
изабрали лош тренутак да тражимо његову
оставку, сматрајући да тиме додатно слабимо
странку уочи избора. Овај тренутак смо и изаб-
рали да бисмо спречили још један изборни
пораз и да бисмо покушали странку до избора да
ојачамо и спречимо њено даље слабљење.
Локални избори су показали у ком правцу се
креће рејтинг странке и било је неопходно
зауставити тај негативан тренд управо пре
избора.

* Како коментаришете одлуку ГО да по-
држи извештај председника? Да ли сте то дожи-
вели као политички пораз?

- То свакако није био политички пораз. На
седници ГО чланови се нису изјашњавали о томе
да ли подржавају политику руководства странке
него о томе да ли би се о тој политици требало
изјашњавати сада или након избора.

* Али, већина најутицајнијих функционера
гласала је за Ђиласов извештај?

- Две трећине чланства кроз иницијативу
општинских одбора изјаснило се за промене, а
две трећине функционера, чланова ГО, кроз ини-
цијативу о такозваном јединству, изјаснило се
против тих промена. Иза свега је суштински
спор: да ли дозволити чланству да се изјасни,
што ми тражимо, или не. Сврха захтева за про-
менама је да се спречи да се након избора о
руководству одлучује делегатском скупшти-
ном. Видећемо ко ће бити у праву јер је Ђилас
преузео одговорност за резултат од 35 одсто
гласова, што је од њега тражио Пајтић. То је јако
висок и тешко остварљив циљ, али волео бих да
нисам у праву.

* Очекујете ли промене на врху ДС после
мартовских избора?

- Ако Ђилас оствари задато, до промена
неће доћи. У супротном, оне зависе од тога да ли
ће гласање на скупштини ДС бити директно
или делегатско. Односно, да ли ће гласати
чланство или номенклатура.

Не КајеМ Се ЗБОГ КОМПРОМИСа * Каје-
те ли се што сте без политичке борбе препу-
стили Ђиласу странку у новембру 2012?

- Да је тада било непосредног гласања,
не бисмо ни дошли у ову ситуацију. Ко год да је
председник данас, имао би неупитан легитими-
тет јер би то била јасна воља чланства. Генерално
се не кајем, увек се на овај или онај начин само
борим. То сам и тада чинио онолико колико су
ми омогућавале околности. Компромис је био
максимално што смо могли да постигнемо, али
без таквог компромиса данас не бисмо ни имали
шансу да покушамо да променимо ствари

* Да ли је суштинска подела у ДС око
дилеме - да ли се наметнути као будући савезник
СНС или не?

- Апсолутно не. Приписивање мени изјаве
да сам за коалицију са СНС је бесмислица и
представља намеру мојих страначких опонената
да ми се припишу нетачни ставови како би себи
олакшали борбу на ГО.

(Kraj na str. 12/2)

Senke evroatlantskog...

има на местима државних секретара још три члана
ове организације. Овде ћемо поменути Дејана
Новаковића, једног од оснивача „East West Bridge“-а и
генералног секретара српског огранка Трилатерале,
кога је Михајловићева именовала за државног секре-
тара у Министарству енергетике. (3)

Дакле, више од две године пре непосредног
преузимања власти од стране СНС-а Зорана
Михајловић се, под окриљем ове странке, припрема-
ла за своју мисију напада на Јужни ток. Како би њено
поље деловања за ту прилику биле што шире она је,
крајем августа 2012, на предлог Вучића именована за
гувернера Србије у Европској банци за обнову и раз-
вој (ЕБРД) (4), коју је покушала да уведе у инвести-
циони циклус Јужног тока како би се избегло да овај
пројекат буде директна руска инвестиција. На срећу,
сви њени покушаји да се омете и поремети планира-
ни ток овог пројекта за сада су остали безуспешни.
Наравно, борба на овом пољу ће се наставити и биће
вођена све док не потече гас, а вероватно и након
тога.

Но, да се вратимо улози СНС-а у предстојећој
евроатлантској офанзиви. Евидентна је намера
Запада да ова странка и њен лидер Александар
Вучић буду носиоци тог пројекта, што је и логично
узимајући у обзир величину и рејтинг странке. Наиме,
у овом тренутку ово је једина странка која има
довољно снаге и коалиционог потенцијала да изнесе
улазак у власт странкама евроатлантске оријентаци-
је које немају подршку бирачког тела за прелазак
цензуса (попут Драшковићевог СПО-а), или су на
његовој граници (попут Јовановићевог ЛДП-а, и
Љајићевог СДПС-а), што је стратешки веома важно
за Брисел.

У том смислу Вучић је већ активирао Вука
Драшковића „успаваног“ након Тадићевог пада, и он
своју кукавну ролу већ игра на страницама српских
таблоида, а обавио је и разговоре са Чедомиром
Јовановићем, након којих је овај изашао са платфор-
мом „Договор“ која управо позива на стварање нече-
га што бисмо могли назвати евроатлантским фрон-
том. Све више медијског простора добија и војвођан-
ски сепаратиста Ненад Чанак, који поред уобичаје-
них антируских иступа (сада су му мета НИС и
Чепурин), тај простор користи и за неодмерено хва-
љење Александра Вучића, што је свакако неуобича-
јено, с обзиром на њихове односе у прошлости и ста-
вове Вучића о статусу Војводине (барем оне позна-
те).

Како би предупредио ширење незадовољ-
ства старијих чланова странке због овако отвореног
приближавања људима и странкама које је до јуче
називао издајничким, Вучић је расписао изборну
скупштину СНС-а са намером да утврди лојалну стра-
начку структуру, која ће у потпуности следити њего-
во окретање новим „савезницима“ . У том смислу
треба имати велики опрез према наводном сукобу
Вучић-Цвијан, којим се замагљују стварни циљеви
изборне скупштине СНС-а.

Евидентно је да се унутрашње прегруписава-
ње врши и у ДС-у, где је почела демонтажа Драгана
Ђиласа који очигледно није имао довољно слуха за
стратешке интересе Брисела, будући да је заоштрио

реторику према Вучићу и Чедомиру Јовановићу у тре-
нутку када Брисел ужурбано збија редове. Иначе,
Демократска странка која је до пре две године, била
највећа узданица евроатлантизма у Србији, под
Ђиласом је доживела страховити пад рејтинга и
одлив чланства, али сама та чињеница није превише
сметала Бриселу, с обзиром да је процес усмераван
тако да је одлив ДС-а углавном значио прилив СНС-а
(у ову странку прелазили су и читави локални одбори
ДС-а), па стратешки интереси евро-атлантизма нису
били угрожени. Такође, како је већ поменуто, Вучић
је у потпуности сачувао све кадрове ове странке
битне за евроатлантске интеграције Србије, што и
није чудно с обзиром на исте менторе.

Истина, извесно изненађење представља
превремено враћање у игру баш Бориса Тадића, с
обзиром да период „тишине“ (рециклаже) политичара
истрошених у глобалистичким процесима обично
траје бар дупло дуже, али то је само показатељ коли-
ко се Бриселу жури, односно колико је уздрман
првим варом Јужног тока. Од Тадића се очекује да
смањи тензије према СНС-у и ЛДП-у, обезбеди јача-
ње рејтинга странке, али и да крене у константни
притисак на Томислава Николића, с обзиром да је у
овом тренутку Николић превише лагодно позициони-
ран са аспекта бриселских интереса, што се показа-
ло код ситуације са Јужним током.

Сва политичка престројавања евро-атлант-
ских снага у Србији указују да се, са аспекта Брисела,
политичка мисија Ивице Дачића приближава крају и
да се овај интересџија прерачунао када је веровао да
ће му обављање наjпрљавијег дела посла око преда-
је Космета, дати у Бриселу довољан политички кре-
дит да Бајатовића усмери на Исток, а Ружића на
Запад. То се код њих не прашта. Како ће се то одра-
зити на његову личну и политичку судбину остаје да
се види, али сигурно је да ће му на планираним избо-
рима требати јако, јако, добар резултат како би избе-
гао претећи лош сценарио.

Наведеном политичком прегруписавању
евроатлантских снага у Србији свакако треба додати
и недавно враћање на српске просторе Владимира
Бебе Поповића, који је 6.12.2013. и званично отворио
канцеларије свог Института за јавну политику у
Београду (5). Некадашњи секретар Бироа за комуни-
кације у влади Зорана Ђинђића, кога је бивши српски
премијер отпустио због умешаности у бројне афере
везане за нелегална прислушкивања и медијске
манипулације (6), одавно је у служби евроатлантиз-
ма, а слови за великог мајстора тзв. „прљавих кампа-
ња“ које се одликују великом агресивношћу и бескур-
пулозношћу. Његово ангажовање у Београду, прво
после злогласне акције „Сабља“, свакако није случај-
но и добар је показатељ да евроатлантисти неће
бирати средства да остваре своје интересе. 

У ишчекивању избора

Евидентно је, а вероватно и нормално, да су
геостратешког значаја Јужног тока далеко свеснији
бриселски идеолози него српски грађани. Међутим,
након неуспеха свих покушаја Зоране Михајловић да
Јужни ток заустави на границама Србије, а мора се
признати да јој није недостајало ни упорности ни 

(Kraj na str. 26/2)

Intervju koji pokazuje πtetnost vladavine politiËkih stranaka 

таДИћ: НећУ Да NAPUSTIM I
ПРеПУСтИМ СтРаНКУ

feb/14 master  _Nov.09planer  1/22/14  9:07 PM  Page 18



Iskra 1. februar 2014. Iskra 1. februar 2014. 

Поштована господо, политичари из
Београда! Објасните мени будаластом, због
чега је Србија толико посвећена европском
путу, сањарећи о богатом „браку из интереса”?

Анализирајући податке о економским
показатељима српске привреде у 2013. години,
открио сам невероватне ствари које никако не
оправдавају тај „брак”, који по свој прилици
уопште није смишљен у Београду.

Просудите сами: Настала ситуација у
Републици Србији је таква, да она сама нема
никаквих снага за препород своје економије.
Потребан је новац из иностранства.

Откуда је током 2013. године долазио
тај новац?

Да почнемо од Русије. Москва је за
подршку буџету Србије издвојила кредит у
износу од 500 милиона долара, са роком
доспећа од 10 година и каматном стопом од
3,5%. Да напоменемо да се Србија спрема да
се уда у другу породицу, а кредит за под-
ршку њеним слабим снагама уопште не
издваја та породица. Зар то није смешно?

Само у заједничко предузеће „Нафтну
индустрију Србије” већ је уложено око 2
милијарде еура које је издвојила Русија -
углавном за модернизацију производње - а
у плану су нове инвестиције у износу од
неколико милијарди еура.

„Јужни ток”, највећи заједнички проје-
кат две земље, вреди 1,7 милијарди еура и
биће заједнички финансиран. По мишљењу
стручњака, пољопривреда је област недовољ-
но искоришћена за заједничку сарадњу и
пружа значајан потенцијал за улагање капита-
ла.

ако имамо у виду да Русија годишње
увози прехрамбрених производа у вредно-
сти 35 милијарди долара, тада знамо да ће
заједничке инвестиције у пољопривреду
омогућити увећање српског извоза, као и
смањење дефицита у трговинском билансу.

Следећи на српској инвеститорској
скали постали су... Уједињени арапски
емирати!

Компаније из УАР су показале велику
заинтересованост за улагање у пољопривреду,
већ су потписани и први уговори за инвестира-

ње. Био је потписан уговор са аграрно-инду-
стријском компанијом Ал-Дахра о заједнич-
ким улагањима у износу око 400 милиона
долара. Трећина средстава предвиђена је за
куповину актива осам пољопривредних ком-
бината у Србији који су у стечају, а остатак
новца предвиђен је за изградњу иригационог
система и пет фабрика за изградњу сточне
хране.

Поред тога, постигнут је договор са
инвестиционим фондом Абу Дабија за кредит у
износу од 400 милиона долара, од чега је
половина предвиђена за зајмове пољопри-
вредницима за набавку опреме. У скорије
време Србију треба да посети делегација
авиокомпаније „Етихад” која је заинтересована
за стратешко партнерство са српском компа-
нијом „���JAT”. Инвеститори из Емирата су заинте-
ресовани и за изградњу луке Панчево, докапи-
тализацију компаније „Југословенско речно
бродарство” ради оживљавања домаће бродо-
градње и речног саобраћаја. Ако овоме дода-
мо инвестиције кинеских компанија у саобра-
ћајну инфраструктуру Србије, можемо
закључити да све више инвестиција долази из
земаља са Истока.

А шта је са новом европском породи-
цом? Како ће она помоћи Србији да се припре-
ми за етапу „склапања брака” која ће се
отегнути на период од 10 до 15 година?

Она се понаша у складу са колонијал-
ном мудрошћу англосаксонаца, који купују
све главне медије и финансирају невладине
организације у Србији. то јест - полуге
управљања сазнањем. то је знанто јефтини-
је али зато и ефикасније. Зомбирање недо-
зомбираних народа одувек је био лагодан
бизнис. Зомбирани, заборављајући на
мршаве стомаке, понављају мантре о „сло-
боди, једнакости, братству”, не примећујући
како се празне њихови џепови.

Ја нисам успео наћи податке о крупним
инвестицијама ЕУ у реалну привреду Србије.
Премда сам, вероватно, лоше тражио. Њих су
највероватније обећали, али не журе да обећа-
ња испуне.

Како се овде не сетити лета 1939. годи-
не? „Не брините панови, ми вас нећемо остави-
ти- шапутали су из Лондона на увце владари

(Kraj na str. 12/1)

Чак и они који су прогнозирали да ће почетак
градње „Јужног тока“ означити и почетак озбиљних
политичких престројавања у Србији и око Србије,
тешко да су могли претпоставити дубину тог процеса
и брзину његовог одвијања. Свесни да се њихова
испразна обећања о имагинарним вредностима које
чекају на крају европског пута, суочавају са конкрет-
ним руским пројектом који се може и физички и
финансијски опипати, и још свеснији чињенице да у
том суочавању време не ради за њих, идеолози евро-
атлантизма кренули су у мобилизацију и груписање
свих својих референата и плаћеника у Србији и око
Србије. Њихов план је да, док су још увек јачи, одно-
сно док у потпуности контролишу медије и државни
апарат, крену у велику офанзиву чији ће главни прав-
ци бити:
- максимално ометање пројекта „Јужни ток“ на свим
нивоима
- максимално приближавање структурама НАТО-а у
постојећим околностима
- ванредни избори чим се изврше неопходне припре-
ме, како би се, док је још висок рејтинг СНС-а, ко-
лиционом листом, дао легитимитет оним евроатлант-
ским снагама (странке и тзв. нестраначки појединци)
које немају подршку у бирачком телу
- ширење анти-руског расположења (како би се
зауставио или барем смањио огроман раст Путинове
популарности).

Све ово евроатлантистима неопходно је како
би што дуже одржали илузију европског мита, јер
Европа о којој нам причају Дачић и Вучић у стварно-
сти не постоји од Мастрихтског споразума.

Како би ту опсену прогурали као опцију
корумпирани српски властодршци су говорили да
европски пут нема алтернативу, као и да Русија није
озбиљно заинтересована за утицај на овим постори-
ма. Ивица Дачић, често неодмерен у својим измиш-
љотинама, у том смислу помињао је чак и своје кон-
такте са Владимиром Путином.

Пројекат Јужни ток развејао је све њихове
лажи и пропагандне флоскуле. Он је показао не само
да постоји АЛТЕРНАТИВА, већ и да је та алтернати-
ва доступна САДА и ОВДЕ, за разлику од њиховог
европског пута за који не знамо ни ГДЕ води, ни
КАДА би се могло доћи до циља, па чак ни шта је сам
ЦИЉ. И више од тога. Јужни ток је показао снагу
Путинове Русије и њену спремност да буде тихи пра-
тилац и заштитник тамо где је словенство и право-
славље.

Управо ово последње највише смета идеоло-
зима евроатлантизма, односно креаторима савреме-
них глобалистичких процеса, јер у новом светском
поретку нема места ни словенству, нити православ-
љу, и отуда ова мобилизација и подизање „борбене
готовости“ евроатлантских снага у Србији. Но, да
видимо које су то снаге и која им је политичка тежи-
на у српском народу?!

Политичко прегруписавање евроатлантиста

Свакако да је у овом тренутку највећа поли-
тичка снага евроатлантизма у Србији СНС
Александра Вучића. Ова странка доведена је на
власт изборном комбинаториком Брисела како би
наставила процес потпуног разбијања Србије, као
државе српског народа, у тренутку када је корупци-
јом дегенерисани Тадићев режим изгубио потенцијал
и кредибилитет за даље вођење земље у окове евро-
атлантизма. Читава операција изведена је у складу
са принципом „циљ је константа – људи су променљи-
ва“ и осталим Тависток-начелима (1), па је Вучић пре-
узео управљање свим битним полугама државне
моћи које је контролисао Тадић, рачунајући и управ-
љање људским ресурсима (од Микија Ракића до
Драгана Шутановца). На тај начин сачувани су сви
кадрови ДС-а битни за евроатлантско освајање
Србије, па се процес евроинтеграција у складу са
интересима Брисела, а против интереса српског
народа и државе, наставио уз импулс значајног убр-
зања које обично доносе кадровске промене.

Иако се све до уласка у власт странка повре-
мено користила проруском реториком што јој је при-
вукло и чланство и бираче, СНС је, под новим лиде-
ром, у потпуности окренута остваривању стратешких
евроатлантских планова. Као најбољи пример за
дубину тог опредељења може послужити управо
однос према Јужном току, будући да није тајна да је
штаб за минирање реализације овог пројекта смеш-
тен у Министарству енергетике, који води Зорана
Михајловић, потпреседник СНС-а и један од првих
Вучићевих сарадника. А она се у СНС-у није нашла
случајно!

Зорана је у СНС дошла крајем 2009 године, из
Динкићевог Г-17+, који је тада партиципирао у власти
(!) и одмах постала члан економског савета ове
странке задужена за питања енергетике. Шта мисли-
те зашто? Ево одговора. Зорана Михајловић дипло-
мирала је на Економском Факултету у Београду бра-
нивши рад „Енергетски ресурси у Европској
Економској Заједници“, а докторила на истом одбра-
нивши тезу „Енергетика и привредни развој –
Анализа међузависности на примеру Србије и зема-
ља ЕУ“. (2)

Али, уз стручно профилисање према ЕУ, што
наравно није ништа лоше, она је и члан Саветодавног
одбора лобистичке организације „East West Bridge“
(Мост Исток Запад) која представља врата за улазак
Србије у „Трилатерарну комисију“. Ова организација у
Србији делује од 2009 године, а њени формални осни-
вачи су, поред осталог, и чланови масонске
Регуларне велике ложе Србије (председник је сам
Велики Мајстор, др Петар Костић).

Без намере да се сада бавимо овом евро-
атлантском испоставом у Србији, треба рећи да
садашња српска влада, поред Зоране Михајловић, 
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Kako da...

cenama viπim od unutraπwih, πto znaËi da bi, uko-
liko æeli da Evropi prodaje energente, Ukrajina
morala da podigne cene za svoje graane. Osim ovih
podataka, treba imati u vidu statistiku dosadaπwe
saradwe Ukranije sa EU. Od kada se Ukrajina opre-
delila za evropski put krajem devedesetih godina,
spoqni dug je porastao za preko 120 milijardi
dolara. Stopa nezaposlenosti nakon stupawa na
snagu Sporazuma o partnerstvu i saradwi sa EU je od
4,3 porasla na 7,5%. Buxetski deficit je od 1999.
do 2012. porastao sa 500 miliona na Ëak 7,6 mili-
jardi dolara. Ukrajina je rekla „ne” EU iz Ëisto
ekonomskih razloga. Isto treba da uËini i Srbija.

U domaÊoj javnosti se retko pomiwe da je
Island prekinuo EU integracije. ©ta je ovu
ostrvsku dræavu navelo na takav korak?

— Island je u junu 2013. godine objavio da se
povlaËi iz pregovora za Ëlanstvo u EU jer viπe „ne
vidi interes od uËlawewa u ovaj savez”. Nakon tri
godine pregovora, 27 otvorenih i 11 zatvorenih
poglavqa, Vlada i narod Islanda su procenili da
je za wih pitawe nacionalnog suvereniteta kquËno
i iznad Ëlanstva u Evropskoj uniji. Naime, ukoliko
bi Island postao Ëlanica EU, morao bi da prihvati
zajedniËku politiku ribolova EU, πto znaËi
restriktivne kvote i za Island dramatiËan pad
prihoda. A ribolov za ovu zemqu znaËi 12 odsto
BDP, 40 izvoza, 15 odsto radnih mesta. To je wihov
„hleb i puter” koji oni brane po svaku cenu. Odluka
Islanda da odustane od ulaska u Evropsku Uniju
pokazuje kako realizam moæe da prevlada nad dog-
mom da EU nema alternativu.

Kakva su iskustva ©vajcarske neutralnos-
ti? Da li je neutralnost donela izolaciju ©vaj-
carskoj?

— ©vajcarska se nalazi u srcu Evrope, ali
nije Ëlan EU niti NATO. Naprotiv, ©vajcarska ima
dugu i vrlo ukorewenu tradiciju politiËke i vojne
neutralnosti, a odnose sa EU zasniva na bilateral-
nim ugovorima. Jedna od karakteristika ©vajcarske
jesu referendumi i narodne inicijative, kao obli-
ci neposredne demokratije kojima weni graani
utiËu na donoπewe vaænih strateπkih odluka.
Posebno vaæan referendum organizovan je 1992.
godine, kada je graanima postavqeno pitawe da li
æele da ©vajcarska ratifikuje sporazum sa
Evropskom ekonomskom zajednicom, odnosno da
©vajcarska postane wen Ëlan. Graani su odbacili
ulazak ©vajcarske u EU, smatrajuÊi da to nije u
wihovom nacionalnom i ekonomskom interesu.
Rezultat referenduma bio je iznenaujuÊi, buduÊi
da je samo jedna stranka pozivala da se glasa protiv
ulaska ©vajcarske u EEZ - ©vajcarska narodna par-
tija. Ova partija tada nije bila velika, a danas je
najjaËa politiËka organizacija u ©vajcarskoj.
Poreewa sa Srbijom nameÊu se sama. Demokratska
stranka Srbije je na poËetku 2014. jedina parlamen-
tarna stranka koja se protivi Ëlanstvu Srbije u EU.
S druge strane, 90 odsto poslanika i gotovo cela
politiËka scena zagovara ulazak Srbije u EU.
Meutim, πvajcarski primer dokazuje da se
miπqewe naroda nekad drastiËno razlikuje od
miπqewa politiËke elite. Da politika neutral-

nosti nije politika izolacije i prepreka ekonom-
skoj saradwi, veÊ naprotiv, da je podstiËe, govore i
podaci o ekonomskoj saradwi ©vajcarske i EU.
©vajcarska je Ëetvrti najbitniji spoqnotrgovinski
partner EU, nakon SAD, Kine i Rusije. U 2012. godi-
ni, 56 odsto πvajcarskog izvoza bilo je u EU.
Meutim, da ©vajcarska sprovodi i diverzi-
fikaciju spoqne trgovine moæe se videti na
primeru jednog od wenih najpoznatijih izvoznih
artikala - Ëokolade. Posledwih godina primeÊena
je stagnacija, pa Ëak i opadawe izvoza Ëokolade iz
©vajcarske u zemqe EU, dok s druge strane, raste
izvoz πvajcarske Ëokolade u Rusiju i zemqe evro-
azijskog prostora.

Vaæite za politiËara kog uvaæavaju i na
istoku i na zapadu. Da li se nakon objavqivawa ove
kwige bojite da vam ne priπiju etiketa da ste
„evrofobiËni”, i „antievropski” nastrojeni?

— Razlika izmeu evroskepticizma i evro-
fobije jasno postoji. Evroskepticizam nije mræwa
prema EU, veÊ racionalan i kritiËki stav prema EU.
Moj stav se ne razlikuje od stava dve treÊine
graana Evropske unije koji ne veruju u opstanak EU
u sadaπwem obliku. Prema posledwim istraæi-
vawima javnog mwewa, 59 odsto graana NemaËke
nema poverewa u EU, dok je 2007. u toj zemqi posto-
jalo dvotreÊinsko poverewe u EU; u Italiji je danas
53 odsto skeptika, πto je za polovinu viπe nego pre
πest godina. U Francuskoj se podrπka EU ubrzano
smawuje i trenutno je na rekordno niskom nivou od
40 odsto. NajveÊi porast skepticizma zabeleæen je
u ©paniji, sa 23 odsto 2007. godine, na danaπwih 72.
Pre krize, 2007. godine, smatralo se da je Britanija,
sa 49 odsto nepoverewa u EU, bila neprevazieni
evroskeptik, ali u ovom trenutku Ëetiri najveÊe
dræave u evrozoni, NemaËka, Francuska, Italija i
©panija, imaju mawe poverewe u institucije EU nego
πto je Britanija imala 2007. godine. Cela Evropa je
shvatila da se EU nalazi u dubokoj politiËkoj i
ekonomskoj krizi i da je potrebno traæiti nove
alternative. Jedino srpska politiËka elita i daqe
smatra da „Evropa nema alternativu”.

Na kraju, da li oËekujete da Êe na proleÊe
biti raspisan vanredni parlamentarni izbori u
Srbiji?

— DSS se zalaæe za hitno raspisivawe iz-
bora i za to vidimo dva suπtinska razloga. Prvi je
dræavni, a to je sprovoewe briselskog sporazuma
koji je protivustavan odnosno nastavak EU inte-
gracija koje donose nove ucene i uslovqavawa za
Srbiju. Drugi razlog je ekonomski, i on se odnosi na
sprovoewe SSP Ëije Êe odredbe o ukidawu carina
na uvoz poqoprivrednih proizvoda iz EU uniπtiti
domaÊu privredu. Sazrelo je vreme da u Srbiji
poËne javna debata o tome da li je za naπu zemqu
boqa politiËka neutralnost ili Evropska unija. Ne
treba da se zakopavamo u rovove, veÊ treba zajed-
niËki, kroz argumentovani dijalog, da pronaemo
najboqi put za Srbiju. Nakon ove javne rasprave,
2015. godine, treba raspisati referendum na kojem
Êe se graani Srbije izjasniti da li su za ili pro-
tiv EU. Referendum je bez sumwe najmerodavniji i
najdemokratski naËin odluËivawa.

PeËat, 17.1.2014. Qiqana BOGDANOVI∆
(Podvukla - Iskra)

Као и претходних година, и на почетку ове
2014, сведоци смо устаљене праксе медија који под-
стичу бесловесно псеудопразнично лудило, не би ли
ионако већ смућен и посрнули народ заборавио на
све актуелне недаће, те да би што лакше примио
„новогодишње поклоне“ режима у виду најављива-
ног додатног „стезања каиша“ или пак најављених
накарадних измена радног законодавства, које ће
додатно унапредити систем капиталистичког иско-
ришћавања српског радника. У светлу наведеног,
посебно је упечатљиво понашање незваничног вође
актуелног издајничког режима – Александра
Вучића. Наводном борбом против нарко-мафије
(чији се највиши челници заправо налазе у редовима
власти, као и у базама шиптарских терориста попут
Великог Трновца, а којима ни длака са главе не
фали), он заправо настоји да код наивног народа
прикупи поене популарности, не би ли народ забо-
равио на актуелну немаштину и пљачку, на издају
Косова и Метохије, као и на најновије бесрамне из-
јаве којима Вучић релативизује и негира највеће
шиптарске злочине над Србима почињене крајем
деведесетих. Овај патетични изрод, морални пајац,
новопечени шиптарофил и ЕУ-фанатик, одржавају-
ћи систем медијског мрака у Србији, плански у нови-
не пласира трачеве о себи самом, како би се народ
замајавао глупостима, као и наказним телевизиј-
ским „ријалити“ емисијама, да не би размишљао о
чињеници да је просечна нето плата у Србији свега
400 евра, да је сваки трећи становник Србије неза-
послен, да је у Србији преко 700.000 сиромашних, да
је између централне Србије и јужне српске покраји-
не постављена граница коју наше власти и даље
лицемерно називају „административним прелазима“,
да недужни Срби и даље чаме у хашкој тамници,
итд.

Као приде читавој суморној причи актуелне
друштвено-политичке колотечине, у центру збива-
ња нашао се и нови талас организованог циганског
насиља и пљачке на улицама Београда, поново про-
праћеног млаким држањем надлежних органа, који
ажурност показују искључиво када треба штитити
српске непријатеље и вршити противзаконито наси-
ље над српским родољубима. Исту неажурност и
пасивност, овдашње „безбедносне“ службе показују
и у случају муслиманских екстремиста из Рашке
области, који несметано одлазе и долазе са сириј-
ског ратишта, где стичу нова терористичка искуства
која ће сасвим сигурно употребити у борби за оства-
рење својих сепаратистичких амбиција на српском
тлу. За остварење злочиначких амбиција према
којима овдашњи режим не чини никакве противме-
ре, чиме такође поткопава безбедност житеља
Србије.

У земљама попут данашње Србије, где без-
бедносни и правосудни систем очајно функционише,
постоји могућност да становништво организује соп-
ствену заштиту и само почне да спроводи правду. А

право је сваког народа да макар и ванинституцио-
нално обезбеди сигурност и сопствени опстанак ако
му то државна власт сама не омогућава, поготово
онда када је управо сам режим највећи виновник
тортуре и антинародне делатности. Заправо, Србија
је данас таква земља на чијем је челу организована
криминална банда, која попут претходног режима,
својим подаништвом према Бриселу и Вашингтону и
својом пљачком преосталог народног иметка, чини
најтежа кривична дела против народа и државе. А у
таквим земљама, у којима је боље бити окривљени
него оштећени, народ се мора сам изборити са сва-
ким видом репресије и насиља. У супротном, биће
суочен са сопственим нестанком. Данас када више
ни у сопственој улици или дворишту нисмо безбедни
од терора разноразних криминалних група, отпор и
одбрана постаје наша обавеза. Ову обавезу имамо
према својим ближњима и својој деци, али такође и
према својим прецима, који су били кадри да се
изборе за нашу слободу и будућност.

Ипак, у мору разочарења и понижења који
нас окружују, и овог Стефандана подсетили смо се
победе коју је првом половином деведесетих година
протеклог века, извојевао српски народ у Босни и
Херцеговини.  Победе која не престаје да иритира
наше душмане и која је назначење наших будућих
победа. Реч је наравно о Републици Српској као
српској националној држави створеној у рату. Она је
као национални политички пројекат изнедрен бор-
бом и крвљу, у ванредно тешким околностима, била
и остала бастион националне идеје у Европи, утоли-
ко више што је створена из отпора антиевропској
исламској експанзији, потпомогнутој из читавог мус-
лиманског света. Услед значаја који још од самог
свог оснивања придаје православној вери као сржи
српског националног идентитета, Република Српска
представља прави светосавски бисер у круни
вековног српског државотворног подвига. И данас,
иако је Дејтонским споразумом десеткована и оку-
пирана, и касније од стране издајника у великој
мери развлашћена (контрола над границом и цари-
ном, судска и војна власт пренети су на ниво тако-
зване Републике БиХ), Република Српска остала је
трн у оку свим нашим непријатељима, који се неће
смирити док не успеју да је униште или док у тим
својим настојањима коначно не буду поражени. И та
чињеница треба да буде додатни подстицај за све
српске родољубе у борби за њен опстанак. Она је
симбол српског отпора планетарном мондијализму и
симбол победе српског оружја! Њено стварање и
опстанак, упркос силама немерљивим које су се
надвиле над српском земљом, јесте победа и свет-
лост у мраку нових српских егзодуса током послед-
ње две деценије. Управо зато, сјај Републике
Српске и љубав према њој, били су и остали надах-
нуће српским родољубима, као и семе сутрашње
победе са обе стране Дрине.

И. Средојевић
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Srpska strana... (sa str. 10)

ма из Варшаве. - Само што вас Хитлер нападне,
ми ћемо се на њега обрушити са великом сили-
ном”.

Панови су поверовали, Хитлер је напао и
Лондон се „обрушио”- објавио је речима рат
Берлину, а ни прстом није мрднуо по питању
предузимања војних акција на делу. Али је са
апетитом посматрао како Вермахт прождире
земљу Пољску, приближавајући се Совјетским
границама.

треба напоменути да су финансијске
куће Рокфелера и Ротшилда које су инвести-
рале у нацистичке пројекте у Немачкој, врло
добро знале шта очекује шест милиона
јевреја у окупираној Пољској. али код вели-
ких улагања, такве „ситнице” се не узимају у
обзир.

Господо политичари у Београду, не
мислите ваљда да сте Ви дражи англосаксон-
ским душама од панова Пилсудског и Бека? У
наше време Хитлер не напада на Србију, али
већ системска криза је сасвим могућа и она
може коначно уништити земљу. Само што је у
таквој ситуацији исувише лакомислено очеки-
вати помоћ од ЕУ.

Генерално гледано, читати историју је
корисна ствар. У првом реду, како би схва-
тили да се историјска природа англо-сак-
сонске политике уопште није променила.
Она и данас, као и у прошлом веку, користи
обмане и издаје друге народе зарад оства-
рења својих циљева. а то што
англосаксонци постулирају себе као идеал-
но друштво са идеалном политиком, одавно
је тачно и саркастично дефинисано на јези-
ку независних политичких аналитичара. Као
што је рекао британски историчар Д. Ливен у
свом делу „Империја: Руска империја и њени
супарници”: „У модерној компаративној
историји и политологији влада, у догму пре-
точена, чудна англо-америчка самочестита-
јућа-самохвалисава (self-congratulation) вер-
зија написана немачким стилом”.

Можемо, наравно, честитати и многим
политичарима у Београду што су се придружи-
ли овој чудној верзији. Било би им добро да
запамте слоган утиснут на једрима британских
фрегата, над улазом у светску историју:
„Империја нема сталних савезника. Она има
само сталне интересе”. Уосталом, можда им
падне на памет мисао да је данас Империји
потребна нова порција глупака који ће поту-
рити своју грбачу за њихове интересе.

Fond strateπke kulture Дмитриј СеДОВ
13.1. 2014.   

TadiÊ: NeÊu... (sa str. 9)

* Шта је тачно око сарадње ДС са СНС?
- У вези с тим питањем постоји елемен-

тарна недоследност и непринципијелност руко-
водства ДС, на коју сам указао на ГО. Не може
странка бити против коалиције са напредња-
цима на државном нивоу због њиховог „ауто-
кратског и диктаторског каратера”, а да исто-
времено у низу општина формира владу са том
странком. Можемо имати политику да не улази-
мо у коалиције са одређеним странкама са
образложењем да је њихова политика диктатор-
ска, али се тако морамо понашати на свим нивои-
ма. Друга опција је да се уласком у коалиције са
таквим странкама утиче на промену њиховог
аутократског карактера, као што смо радили са
нашим политичким противницима раније. Сврха
тога је била успостављање националног кон-
сензуса, избегавање насиља у земљи и излазак
из перманентног стања тихог грађанског рата.

* Јесте ли и сами нанели штету рејтингу
странке, захтевом за променом лидера уочи из-
бора?

- Тај захтев је постојао још пре месец
дана, али је руководство одложило ГО са неисти-
нитим образложењем да је СНС заказала термине
у Сава центру почетком децембра. Уосталом,
захтев за променама руководства увек је ДС
оснаживао, а не слабио јер нисмо диктаторска
и аутократска странка. Уколико бисмо сада
сматрали да захтев за променама штети рејтингу,
онда бисмо ту примедбу могли упутити и Зорану
Ђинђићу, јер је 1993. тражио промену
Мићуновића уочи избора, или мени, јер сам тра-
жио смену Зорана Живковића пред изборе 2003.
Увек након тих промена постизали смо бољи
резултат. Ове чињенице су необориве.

21.1.2014.  Новости

Osvrt Iskre: U TadiÊevim odgovorima, a
dolaze od bivπeg viπegodiπweg predsednika
Srbije, govori se iskquËivo o unutarpartijskim i
meupartijskim odnosima i trvewima, te o tome
πta bi za stranku bilo boqe. Ni reËi o Srbiji,
dræavi, narodu, te wihovom dobru i interesima.
TadiÊ na kraju pomiwe `nacionalni koncenzus`, ali
je sasvim jasno da je to `nacionalni` koncenzus par-
tija, a ne naroda, jer se tako `izbegava nasiqe` i
`tihi graanski rat`, Ëime nehtejuÊi priznaje da
stranke ostraπÊeno (do nasiqa i graanskog rata)
cepaju i zavaaju narod. Takoe protiv je `dikta-
torske i autokratske` DS i drugih takvih stranaka,
a wegov predsedniËki reæim upravo je bio takav.
ZakquËak: ono πto je zlo za partiju - dobro je za
narod i dræavu. TadiÊ nehotice otkriva i
nedemokratski karakter vladavine partija.
Zalaæe se da DS bira svoje rukovodstvo i odobra-
va wenu politiku direktnim glasawem Ëlanstva, a
ne `delegatski` - a partije upravo `delegatski`,
preko svojih poslanika, a ne narod direktno (ili
svojih prirodnih predstavnika), suvereno vladaju
kroz skupπtinu, obaraju i sastavqaju vladu
(rukovodstvo dræave) izglasavaju zakone, `vedre i
oblaËe`.

miliona evra godiπwe. U politiËkom smislu, sa
ovim gasovodom Srbija postaje vaæno evropsko
geostrateπko Ëvoriπte, iz kojeg moæe da crpi i
ekonomski i politiËki uticaj, s obzirom na sve veÊe
potrebe za energentima u EU. Kao jedina zemqa
uËesnica ovog sporazuma koja nije Ëlanica EU,
Srbija Êe od strane Brisela biti tretirana sa viπe
paæwe, a weni interesi sa viπe uvaæavawa. Juæni
tok Êe ojaËati meuzavisnost aktera koji uËestvuju u
tom projektu i doprineti poveÊawu stepena
nacionalne bezbednosti - tako da nikome neÊe biti
u interesu da se na ovom prostoru stvaraju sukobi i
nestabilnosti koje bi mogle da rezultiraju
prekidom snabdevawa gasom. Drugim reËima, NATO
nikada ne bi bombardovao Srbiju da je ona 1999.
godine imala Juæni tok.

Kako komentariπete upozorewa koja stiæu
iz Evropske komisije da su ugovori koji definiπu
izgradwu Juænog toka u suprotnosti sa zakonima EU.
Da li to moæe da ugrozi izgradwu gasovoda kroz
naπu zemqu?

— Rusija je u posledwih nekoliko godina
zaokruæila svoju energetsku dominaciju u Evropi. S
jedne strane, postignuti su sporazumi o izgradwi
gasovoda Severni i Juæni tok, koje je ruski Gasprom
sklopio sa najveÊim energetskim kompanijama iz
NemaËke, Francuske i Italije. S druge strane,
kupovinom akcija naftne kompanije TNK-BP, ruska
naftna kompanija Rosweft postala je najveÊa
naftna kompanija na svetu. Ova kompanija je proπle
godine isplatila najveÊe dividende u istoriji.
LogiËno je da postoje zemqe kojima ne odgovara
ruska energetska dominacija u Evropi i koje
pokuπavaju sve da tu dominaciju spreËe. Meutim, ti
pokuπaji su jalovi. Ugovori o Juænom toku su
meudræavni sporazumi koji se odnose na preko-
graniËne projekte za koje prvenstveno vaæi
meunarodno pravo, a ne zakon EU. S druge strane,
sadræaj tih sporazuma je veÊ godinama dostupan
javnosti, pa je Ëudno zaπto Evropska komisija
otvara ovo pitawe tek sada, kada je veÊ poËela
izgradwa gasovoda. Po svemu sudeÊi, ovo pitawe
biÊe reπeno na taj naËin πto Êe biti napravqen
izuzetak od zakonodavstva EU, kao πto je to uËi-
weno kod gasovoda OPAL, koji predstavqa kopneni
deo gasovoda Severni tok izmeu NemaËke i Rusije.
NemaËka je potpisala direktan sporazum sa Rusijom,
ignoriπuÊi direktive EU. Ona je time pokazala
koliko je Severni tok za wu vaæan, kao i to da je
spremna da po svaku cenu πtiti svoje dræavne i
ekonomske interese.

Koje su perspektive u saradwi sa
Evroazijskom ekonomskom zajednicom?

— Zemqe Evroazijskog ekonomskog saveza,
Rusija, Belorusija i Kazahstan, zajedno Ëine 15
odsto zemqane povrπine sveta, predstavqaju
najveÊeg svetskog proizvoaËa gasa, nafte, sun-
cokreta i πeÊerne repe, drugog najveÊeg
proizvoaËa krompira, treÊeg najveÊeg proizvoaËa
pπenice, mesa i cementa. Unutar EES, za samo dve
godine, od 2010. do 2012, trgovinska razmena dræa-
va Ëlanica poveÊana je sa 45 na 68,5 milijardi
dolara, dok je trgovinska razmena sa treÊim zemqa-
ma u toku 2012. bila 939,3 milijardi dolara. Jasno
je da su ekonomski potencijali saradwe Srbije sa
dræavama Ëlanicama buduÊeg Evroazijskog ekonom-

skog saveza ogromni. ReË je ne samo o energentima,
poqoprivredi i trgovini, veÊ i o mnogim drugim
razvojnim infrastrukturnim, graevinskim i sao-
braÊajnim projektima. Na izgradwi infrastrukture
za zimsku olimpijadu u SoËiju, kao i na drugim pro-
jektima u Rusiji, radi oko 40 hiqada naπih inæe-
wera i radnika. Oni na taj naËin izdræavaju 40
hiqada porodica u Srbiji. To je kao da ste u Srbiji
otvorili 400 fabrika sa po sto zaposlenih. I to sa
platama koje su mnogo veÊe od proseËne plate u
Srbiji. Ne zaboravite da odmah posle SoËija u
Rusiji kreÊu pripreme za Svetsko prvenstvo u fud-
balu 2018. To je velika πansa za naπe projektantske
i graevinske firme. S druge strane, moæemo da
oËekujemo desetine milijardi evra investicija iz
Rusije, Kazahstana i Belorusije u srpsku infra-
strukturu i poqoprivredu u sledeÊih 20 godina.

©ta u ovom trenutku vidite kao prvi
konkretan korak u saradwi sa ovim savezom?

— VeÊ sam vodio preliminarne razgovore o
moguÊnosti da Srbija postane Ëlan Evroazijske
razvojne banke. Ta vrata su nam πirom otvorena. Kao
Ëlan ove banke mogli bismo da koristimo wena
sredstva za razvojne projekte u Srbiji. Evroazijska
razvojna banka trenutno raspolaæe kapitalom od
oko Ëetiri milijarde evra kojima finansira raz-
vojne projekte u Rusiji, Kazahstanu, Belorusiji,
Jermeniji i Kirgiziji. Time su obuhvaÊeni izgradwa
hidroelektrana, modernizacija æeleznice, pa Ëak i
razvijawe novih modela ruskih aviona „suhoj”.
Kirgizija i Jermenija su postale akcionari ove
banke sa simboliËnim kapitalom od sto hiqada
dolara. Isto treba da uËini i Srbija.

Da li je saradwa sa ovim savezom u suprot-
nosti sa stavom DSS o politiËkoj neutralnosti?

— Evroazijski ekonomski savez je, kao πto
mu i samo ime kaæe, ekonomski, a ne politiËki
savez. Srbija treba da bude politiËki neutralna
dræava koja Êe razvijati podjednako dobru saradwu
kako sa EU tako i sa zemqama evroazijskog ekonom-
skog prostora. Suπtina je u voewu uravnoteæene
spoqne politike koja Êe biti zasnovana iskquËivo
na naπim ekonomskim interesima.

Ukrajinsko odbijawe SSP sa EU i weno
okretawe joπ bliæoj saradwi sa Rusijom nesumwivo
je jedan od najznaËajnih politiËkih dogaaja u
prethodnoj godini? Da li su za takvu odluku
Ukrajine prevagnuli politiËki ili ekonomski
razlozi?

— Odluka Ukrajine je pokazala da sve
ozbiqne dræave prvo misle na ekonomiju kada
donose vaæne strateπke odluke. Ukrajina je odbila
da potpiπe SSP sa Briselom jer veÊu πansu za svoju
ekonomiju vidi u pribliæavawu Ruskoj Federaciji.
Brojke su surovo realne. Ukoliko bi potpisala SSP,
eventualni dobitak od pretpristupnih fondova EU
ne bi nikako mogao da nadomesti gubitak koji bi
Ukrajina imala da se odrekla træiπta Rusije,
Belorusije i Kazahstana, koji se veÊ sada procewu-
je na pet milijardi dolara. Eu je ponudila Ukrajini
svega 610 miliona evra, ali uslovqenih strogim
aranæmanom sa MMF, dok je Rusija odmah stavila na
raspolagawe 15 milijardi evra, uz dodatnih pet
milijardi indirektne pomoÊi. S druge strane, SSP
zabrawuje Ukrajini da izvozi gas, naftu i struju po
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Kako da...

SSP?
— Iako uvoz roba i usluga u naπu zemqu

stalno raste, prihodi buxeta Srbije po osnovu
carina, zbog primene SSP stalno padaju. Brojke su
porazne. U 2008. godini, posledwoj godini pre nego
πto je Vlada Srbije odluËila da jednostrano pri-
meni SSP, od carina je naplaÊeno 800 miliona evra.
Samo godinu dana kasnije od carina je naplaÊeno
500 miliona evra. SledeÊe 2010. prihodi od carine
nastavili su da padaju i bili su mawi od 430 mi-
liona evra. Taj trend nastavqen je i u narednom
periodu, tako da je od carina u 2011. naplaÊeno
svega 380 miliona evra, a 2012. tek neπto viπe od
315 miliona evra. U 2013. prihod od carina iznosio
je oko 280 miliona evra. Da nije bilo jednostrane
primene SSP, javni dug Srbije mogao je trenutno da
bude za milijardu i po do dve milijarde evra mawi,
jer su za toliko mogli da budu veÊi prihodi buxeta
od carina. Indirektnu πtetu od SSP je mnogo teæe
izraËunati, ali je weno dejstvo joπ dugotrajnije i
πtetnije. NajveÊu πtetu je pretrpela poqoprivreda
koja zapoπqava preko milion qudi u Srbiji.

©ta Srbija treba da uradi kako bi dodatno
unapredila saradwu sa Ruskom Federacijom?

— Naπa vlada i wene institucije moraju da
pruæe konkretnu podrπku privrednicima za
izlazak na veliko i zahtevno rusko træiπte. Kao
prvi korak, Srbija treba da oformi Garantni fond
koji bi garantovao za izvozno orijentisane kredite
i izvozne garancije za poslove srpskih preduzeÊa u
Rusiji. U sledeÊem koraku, Srbija treba, zajedno sa
ruskom stranom, da investira u izgradwu logis-
tiËko-distributivnih centara na teritoriji Srbije
i Rusije, odakle bi se srpska roba plasirala na
rusko træiπte. Træiπta Moskve i Sankt
Peterburga jesu velika, ali je i konkurencija
najveÊa. Zato je za naπu privredu najpametnije da se
orijentiπe na ruske regione, od kojih su najperspek-
tivniji Krasnojarski kraj, Ural, Zapadni Sibir,
IstoËni Sibir, Daleki istok i Krasnodarski kraj.
ZvaniËnici Srbije ne treba da se sreÊu samo sa
predsednikom i premijerom Rusije, veÊ i sa ruskim
gubernatorima, koji su po ekonomskim potencijalima
pandan premijeru jedne evropske zemqe. Smatram da
je najveÊi problem u saradwi Srbije sa Rusijom u
tome πto se ta saradwa odvija stihijski, a ne sis-
temski.

©ta dræava moæe da uËini da bi ta saradwa
postala sistemska?

— Srbija je u posledwih 13 godina izgradi-
la preko 30 institucionalnih mehanizama za sarad-
wu sa EU - od kancelarije za pridruæivawe, preko
ministara i potpredsednika Vlade zaduæenih za EU
do Ëak dva posebna skupπtinska odbora posveÊena
EU integracijama. Danas viπe od deset agencija u
dræavnoj administraciji Srbije radi na pospeπi-
vawu odnosa sa EU, a nijedna ne radi na odnosima sa
Rusijom ili Evroazijskim ekonomskim savezom. Za
ovih 13 godina viπe od 10 hiqada qudi bilo je
stavqeno u funkciju razvoja odnosa sa EU, kako u
Vladi i wenim agencijama, tako i u Skupπtini
Srbije. U tom periodu potroπeno je viπe stotina
miliona evra za razvoj saradwe sa EU. LogiËno je da
je posle toliko uloæenih napora i sredstava izvoz
Srbije u EU veÊi nego izvoz u Rusiju. Ali, kada bi

samo polovina sredstava koja je usmerena u saradwu
sa EU bila usmerena u razvoj institucionalne i
sistemske saradwe sa Rusijom, mogu da garantujem da
bi izvoz u Rusiju za nekoliko godina prestigao
sadaπwi izvoz u EU. Za poËetak predlaæem da
Vlada Republike Srbije oformi samo jedno telo,
Kancelariju za saradwu sa Rusijom, koja bi izradilu
desetogodiπwu strategiju za ekonomsku saradwu sa
Rusijom. Ova strategija bi odredila konkretne
korake za unapreewe saradwe dve zemqe u svim
oblastima privrede, u poqoprivredi, prehrambenoj
industriji, maπinogradwi, vojnoj industriji, ener-
getici, tekstilnoj i drvnoj industriji.

Da li produbqivawe saradwe sa EU moæe da
ugrozi saradwu sa nama naklowenom Rusijom?

— Srbija je jedina zemqa na svetu koja ima
sporazum o slobodnoj trgovini sa Carinskom unijom
koju Ëine Rusija, Kazahstan i Belorusija. To je
træiπte od pribliæno 200 miliona qudi, gde
Srbija praktiËno sve svoje proizvode moæe da
izvozi bez carina. To nam omoguÊava da u startu
budemo 15-20 odsto jeftiniji od konkurencije iz
drugih zemaqa. Izlazak na ovo træiπte je jedin-
stvena πansa za rast izvoza, a samim tim i za rast
privredne aktivnosti i otvarawe novih radnih
mesta u Srbiji. Takoe, bescarinski sporazum je
velika πansa za privlaËewe stranih investitora,
koji preko Srbije mogu da dobiju pristup velikom
ruskom træiπtu po povlaπÊenim uslovima. Kada je
nemaËki proizvoaË Ëarapa Falke otvorio
proizvodwu u Leskovcu, Ëarape su uπle u sam vrh
proizvoda koje najviπe izvozimo u Rusiju. Od
zvaniËnika EU smo Ëuli da Êe Srbija, ako nastavi
dubqe sa evropskim integracijama, morati da se
odrekne ovog sporazuma. To je joπ jedan razlog zaπto
Srbija treba da proglasi politiËku neutralnost.
Kao politiËki neutralna dræava Srbija Êe
samostalno moÊi da odluËuje o svojim meunarodnim
sporazumima, a ne da joj to diktira neko sa strane.

U Srbiji je, uprkos protivqewu jakih lobija,
zapoËela gradwa Juænog toka. ©ta ovaj gasovod
donosi Srbiji u ekonomskom, ali i politiËkom i
geopolitiËkom aspektu?

— Posmatrano sa ekonomskog aspekta,
izgradwa gasovoda Juæni tok u Srbiji doprineÊe
poveÊawu zaposlenosti i ukupne privredne
aktivnosti u zemqi. Izgradwa gasovoda moæe da
obezbedi investicije od preko dve milijarde evra i
da direktno uposli pet hiqada qudi. Indirektno
moæe da zaposli i nekoliko desetina hiqada,
buduÊi da Êe srpske kompanije izvoditi brojne
prateÊe i usluæne delatnosti na izgradwi gasovo-
da. S druge strane, postojawe gasovoda na duæi rok
omoguÊiÊe stabilan i odræivi razvoj privrede, a
posebno proizvodne industrije koja koristi gas kao
energent ili sirovinu u proizvodwi. Pored toga,
kao uËesnica Juænog toka, Srbija ima moguÊnost
skladiπtewa gasa u Banatskom dvoru i drugim
potencijalnim skladiπtima gasa, πto s jedne strane
osigurava energetsku bezbednost graana i
privrede, dok s druge strane pruæa moguÊnost da se
gas skladiπti onda kada se najmawe koristi, u
letwim mesecima, a prodaje na træiπtu onda kada je
wegova cena najviπa, u zimskim mesecima. Takoe,
uËeπÊem u projektu Juæni tok Srbija Êe samo od
godiπwih taksi na promet gasa zaraivati oko 200

Друго: Напредњаци са Вучићем trajno у
Србији  

И опет ту следи још један психоцид.
Нису  случајно напредњаци (као наводни родо-
љуби) са Вучићем и Николићем (уз асистенци-
ју већ у комунизму истренираног антиродољу-
ба Ивице Дачића) преузели власт  у Србији.
Баш због тога, њихово антисрпско деловање,
zasluæuje за свагда омраzi родољубa у њој.

Зашто се Вучић специјално истиче;
боље, зашто вечито сам себе истиче и крсти
као „Први потпредседник владе” („Ппв“)?
Дугачка прича. Најкраће, међутим: некако се
он наметнуо САД, као незамењив „експерт“ за
Србију, па су му оне дале право и слободу да
сам креира поправне, односно казнене, мере
против Србије. Отуда и његовo istrajavawe у
Србији – да брани САД од српског национализ-
ма, што он наравно са задовољством и чини.

треће: „Свести Србију на београдски паша-
лук“ – ако и то?  

Ово нам је већ добро позната недавна
тема кад је „двојац“  Вучић и Дачић чак и фор-
мално признао независност Косова од Србије,
а све због тога да би Србија могла да отпочне
преговоре о њеном уласку у ЕУ. Пазите,
дакле,  то није улазак у ЕУ, то су преговори за
улазак у претсобље ЕУ.  А предвиђа се већ сад
да се то (улазак у ЕУ) неће десити пре 2020.
Српски еуро-ентузијасти на челу са Вучићем
су одушевљени, јер напокон  виде  излаз из
тунела, упркос чињенице  што ни сама ЕУ није
сигурна да ли или у каквом облику ће тад
постојати. У сваком случају САД казнену меру,
черечење Србије или отуђивање Косова од
Србије, поменути двојац својски је обавио. 

Па хајде што је то учинио, али Косово
теоретски никад није изгубљено све док га
држава Србија не призна.   Потписали су пак
Споразум са Приштином: председник владе
Србије Ивица Дачић, и  „Ппв“ свемоћни Вучић,
Скупштина Србије га је ратификовала, а пред-
седник Николић замолио Уставни суд Србије
да одложи своје заседање док га Скупштина
не ратификује. Дакле, држава Србија је при-
знала независно шиптарско Косово и тако га
трајно и за увек  изгубила. Да је среће,
Државно тужиоlaштво би требало да покрене
велеиздајнички процес против  ове тројице.
Али како, кад је Вучић шеф свих безбедносних
структура Србије?!

У вези ратова око растакања бивше
СФРЈ са почетка деведесетих прошлог столе-
ћа, познато је да су САД извршиле svojevrstan
геноцид над Србијом. Оно што је мање познато
јесте чињеница да je taj геноцид  imao
razliËite varjante, naroËito na duhovnom i
politiËkom planu. 

Gеноцид је био у ствари психоцид. А пси-
хоцид је дефинисан као ђавоља работа којом
се једној нацији – конкретно Србима - oduzima
свест у смислу инстинкта самоодржања.
Дакле, treba da je непостојећи код Срба, који
је иначе уткан у свако живо биће.  Кад је ово
јасно, онда није тешко дефинисaти шта је
суштина геноцида. Срби се обавезују да буду
извршиоци  -  буквалне самоубице - САД наме-
рaваног геноцида, са очитим циљем да се ове
ослободе биле какве одговорности у том
погледу. Овако нешто још није забележено у
историји, али су Срби одувек познати и по томе
што се не владају по међунарoдним стандарди-
ма и протоколима. Нису ли - оличени  маленом
Србијом - Церском битком и победом над моћ-
ном Аустроугарском, задивили свет, иза чега је
дошло чак и до Првог светског рата!

Ништа, међутим, не мења на стварности
чињеница што је  геноцид-psihocid много ком-
плекснији него што izgleda. Састоји се из
читаве серије konkretnih mera. САД су због
ратова око растакања СФРЈ изнедриле, а
пошто су Срби једини кривци за те ратове,
читав низ казнених мера против Срба и Србије,
које u svojoj celini и сачињавају psihocid-
геноцид, а следе у потоњим поглављима овог
написа, перфектно  уклапају у даљу судбину
Србије.  

Прво: „Србија више никад не сме бити 
политички фактор“   

Ова САД казнена мера обавља једно-
времено два задатка. Србија је увек словила
као експозитура Русије на Балкану, па је тако
увек важила за кључну земљу balkanske ста-
билности. Пресећи ту везу се наметнуо ту као
приоритетни циљ те стратегије. Али одмах је
дошло и до неопходности да се стабилност
Балкана одузме од Србије и пренесе на Загреб
и Хрватску. Да би са овој  промени дало вид-
љиво сведочанство  Хрватска је муњевито при-
мљена у ЕУ, Готовина и Мерчеп ослобођени од
хашких пресуда, док се Србији обећава тај при-
јем тек 2020. године (ако и тада), а процеси
против Младића и Караџића  су и даље у пуном
јеку.
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Pokuπaj uniπtewa...

Додатно черечење Србије и емирати 

Недавно је премијер Турске Реџеп
Ердоган, изјавио Турска је Косово, Косово је
Турска. Српске власти су назвале ово мешање
Турске у интерне ствари Србије и тражиле
извињење. Баш ових дана је турски министар
спољњих послова Ахмет Даутоглу одбио изви-
њење, па је чак и ЕУ реаговала - Турска би
требало да схвати да сем свог панисламизма
има и европску перспективу. Захваљујући,
дакле, овој турској агресији, отвара се питање
одцепљење од Србије Рашке (Санџак) и гра-
ничнe области са Косовом око Бујановца и
Медвеђе.

С друге пак стране, чак су и Румуни
покренули тзв. „влашко” питање (област изме-
ђу Пожеревца и Зајечара) тражећи за њу
„аутономију“ у оквиру Србије. А то је већ и
идентична ситуација са Војводином. Мада и
она слови као аутономија, Војводинa има
федеративне аспирације (корак ка отцепље-
њу, а тако се и понашају), а и странци је u tom
podræavaju. Значи: у крајњој анализи и влашка
аутономија даје могућност за евентуално
отцепљење ове области од Србије.

Не би требало занемарити ни бугарске
претензије на Пирот и његово окружење које
иде све до близу Ниша. Ако се пак сада поста-
ви питање шта остаје од Србије ако се сва ова
потраживања  остваре, доћи ће се до закључ-
ка - најминималнији  београдски  пашалук!

Ако се сада, међутим, к томе дода и
чињеница да је Вучић, у своје време, хвалећи
се васкрснулом српском економијом (истинa,
сад се о томе много не говори) продао српско
земљиште арапским Емиратима (наравно, сви
знамо, да они не могу ту земљу да носе са
собом) али могу, као власници те земље, а тек
иде „рат“ за пијаћом водом – што наравно све-
моћни Вучић не схвата - да би нам ту воду про-
давали по цени коју они одреде, па отуда и
само питање београдског пашалука постаје
бесмислено.    

Четврто: преостале САД казнене мере 

Није никаква тајна да НАТО (САД екс-
позитура) води тренутно „рат нерава“ против
Русије. Нас, међутим, интересује да ли тај рат
погађа Србију, па ако јесте, колико  и зашто?
Као што се већ на самом почетку већ указало,
Србија је увек важила у очима Запада као екс-
позитура Русије на Балкану па је и на Западу
због тога искована читава једна стратегија
како ту везу или укинути (идеална околност)
или умањити на најмањи али и контролисани

ниво.  Према томе, тај за сад рат нерава изме-
ђу НАТО-а и Русије дефинитивно погађа
Србију. Стога су зашто и колико релевантна
питања.

Кад се пак мало дубље промисли, на
питање зашто одговор је већ дат у претходном
параграфу, па је преостало само питање коли-
ко. А на њега се најлакше може одговорити
ако се у први план доведе питање Путиновог
Јужног тока.

јужни ток 

Јужни ток је замишљен као гасовод који
би омогућио транспорт руских енергенaта
преко Бугарске, Србије па затим преко БиХ
или Црне Горе на Јадран и даље у Италију и
Западну Европу.  Због  јефтиниjих руских енер-
генaта које Јужни ток транспортује, он је већ
као идеја уништио свог гасоводног ривала, а
САД спонсорисаног, Набуко.

Што се тиче Србије, Јужни ток је за њу
економски благослов. Ем јој гарантује за стал-
но јефтине руске енергенте, ем Србија убира
обезбеђене и непресушне транзитне таксе за
њих. За време градње Јужног тока кроз Србију,
Србији је загарантовано запослење српског
становништва, плус што Русија проширује
капацитете неких српских већ постојећих скла-
дишта. По изградњи Јужног тока, перманентно
се отварају Србији неколико хиљада радних
места. 

Идеја Јужног тока кроз Србију, уопште-
но,  не свиђа се Западу, а посебно САД. Идеју
да се веза између Србије и Русије укине, Јужни
ток је темељно поразио, јер је она њиме пре-
расла  у своју супротност  - па је та веза поста-
ла и економска неминовност.

бриселско наређење – Саботажа 
јужног токa

Пошто се Вучић венчао са ЕУ горе него
безалтернативни  Тадић,  пало је наређење из
Брисела – општа саботажа Јужног тока! Том
командом је Вучић био фрустриран и затечен:
не зна шта ће!  Јужни ток је ипак реалност.
Најзад је дошло до његове акција: себе је ста-
вио у позадину да би  „купио време“, саботажу
Јужног тока препустио својој министарки енeр-
гетике Зорани Михајловић. Она тај задатак
poËela својски да обавља, ali je sada pod sve
jaËom prinudom da se prilagoava stvarnosti.

То је ситуација, за коју важи правило –
не може бити дугог века. Пре или после, Вучић
се мора одлучити za pravu i jedino moguÊu
stranu. То му је  jasno поручио, својим  интер-
вјуом, и руски амбасадор у Београду Чепурин –
не може се седети на две столице.

Н. Љотић 

Posle izbora 2012. promewena je vlada koja
je najzasluænija za zauzimawe politikog kursa da
„Evropa nema alternativu”. Uprkos tome zvaniËna
politika Srbije prema EU ostala je nepromewena.
»ini se da je glavni prioritet naπe spoqne poli-
tike i daqe Ëlanstvo u Evropskoj uniji po svaku
cenu. Da li Evropska unija zaista nema alterna-
tivu?

— Srbija mora da zna - Evropska unija ima
alternativu: ekonomski samostalnu, politiËki i
vojno neutralnu Srbiju, koja ne æivi od pomoÊi sa
Zapada, veÊ izlaz iz ekonomske krize vidi u
otvarawu novih spoqnotrgovinskih horizonata,
meu kojima je najperspektivniji svakako buduÊi
Evroazijski ekonomski savez, predvoen Rusijom.
Paradoksalno je da - dok se saradwi Srbije sa
Rusijom i Ëlanicama Evroazijskog ekonomskog
saveza stavqaju klipovi u toËkove - vodeÊe Ëlani-
ce EU izlaz iz krize vide upravo u saradwi sa
istokom. Naime, NemaËka je prva u EU prebrodila
ekonomsku krizu upravo zahvaqujuÊi zaokretu u spo-
qnotrgovinskoj politici. Ona je preorijentisala
svoj izvoz sa EU, koja je u velikom ekonomskom padu,
na træiπta Rusije i Kazahstana, koja su u
nezadræivoj ekspanziji. Poqska je u posledwe tri
godine prepolovila izvoz u EU, a istovremeno
poveÊala izvoz u Rusiju za 50 odsto. Italija je 2013.
poveÊala izvoz u Rusiju za 24, Belgija za 20 odsto.
Mit o Evropskoj uniji kao „ekonomskom raju” je
sruπen, kao πto je nekada sruπen berlinski zid. Ne
smemo da dozvolimo da Srbija opet bude jedina
zemqa koja je prespavala pad berlinskog zida.
Moramo da prevaziemo stereotipe, kao πto su to
uËinile druge zemqe, i da poËnemo da se vodimo
iskquËivo sopstvenim ekonomskim interesima. A
naπ interes je da imamo najboqe ekonomske odnose
sa EU, ali da ne postanemo wen Ëlan.

Kako komentariπete sadaπwu ekonomsku
situaciju i EU i kako bi ona mogla da se odrazi na
Srbiju?

— Imam veliko poπtovawe za zemqe Ëla-
nice EU, ali treba biti realan i reÊi da se EU
nalazi u najveÊoj krizi od svog osnivawa.
Nezaposlenost u evrozoni dostigla je rekordan nivo
od 11,6 odsto. U ©paniji i GrËkoj stopa neza-
poslenosti je preko 26 odsto, dok nezaposlenost
mladih u ovim zemqama prelazi 55 odsto. Nivo
javnog duga u evrozoni iznosi 93 odsto BDP.
Paradigma o neizbeænom Ëlanstvu u EU kao jedinom
garantu ekonomskog prosperiteta brutalno je
sruπena 2008. godine, poËetkom globalne finansij-
ske krize koja je dovela do nepovratnih politiËkih,
ekonomskih i socijalnih promena u Evropi. Za samo
pet godina otvoreno je pitawe opstanka Evropske
unije, wene podele na moÊan centar i siromaπnu
periferiju, wenog kapaciteta za prijem novih Ëlan-
ica. Izvoz u EU Ëini 60 odsto ukupnog izvoza Srbije.
Mi moramo da poπtujemo EU kao naπeg vaænog
ekonomskog partnera i da sa wim razvijamo najboqu
ekonomsku saradwu. Ali istovremeno moramo da
teæimo tome da uravnoteæimo strukturu svog izvoza

kako bi izbegli da kao dræava zavisimo ekonomski
samo od jednog partnera ili kako bi naπ narod
rekao „da ne stavqamo sve jabuke u istu korpu”.

Godinama upozoravate na opasnosti kojima
Êe biti izloæena srpska poqoprivreda od 2014.
zbog SSP i liberalizacije trgovine sa EU. Da li je
Vlada mogla da uradi viπe kako bi zaπtitila
domaÊe proizvoaËe i træiπte?

— Naπi zvaniËnici zanemaruju Ëiwenicu da
je SSP kao sporazum izgubio funkciju koju je imao
pre 15 ili 20 godina. Tada su zemqe kandidati uki-
dali carine svesne Ëiwenice da Êe im privreda od
toga trpeti πtetu, ali znajuÊi da Êe ta πteta biti
nadomeπtena fondovima EU. Ali EU se nalazi u
najveÊoj krizi od svog osnivawa i ona smawuje svoje
fondove usmerene ka kandidatima. Privreda
Srbije trpi ogromnu πtetu zbog primene SSP, a
nikada neÊe dobiti sredstva od EU kojom tu πtetu
moæe adekvatno da nadomesti. Naπa zemqa je od 1.
januara 2014. godine potpuno ukinula carine na uvoz
poqoprivrednih proizvoda iz EU. Sve druge zemqe
su to Ëinile godinu ili dve pred ulazak u EU, a
Srbija je to uËinila onda kada se pred wom nalazi
put od 10 do 20 godina da postane Ëlan EU. Naπa
poqoprivreda ne moæe da izdræi borbu sa oπtrom
konkurencijom proizvoaËa iz EU koji dobijaju 10 do
15 puta veÊe subvencije od svojih dræava, imaju
lakπe uslove za dobijawe kredita, a kamate su im
neuporedivo mawe. A da ne pomiwemo to da niko od
wih nije imao sankcije niti je bio bombardovan kao
srpski seqak. I proπla i aktuelna vlada znale su
da od 01. januar 2014. stupa na snagu potpuna libe-
ralizacija uvoza iz EU, ali nisu pripremile plan
zaπtite srpske poqoprivrede. ©taviπe, u buxetu
za 2014. izdvajawa za poqoprivredu smawene su za
Ëak 3 milijarde dinara u odnosu na proπlu godinu.

»ekaju li nas joπ neke opasnosti na dugom
putovawu u EU?

— Joπ jedna, verovatno najveÊa opasnost za
srpsku privredu i poqoprivredu dolazi od
Ëiwenice da Êe na osnovu SSP-a stranci moÊi da u
Srbiji slobodno kupuju poqoprivredno zemqiπte
veÊ od 1. januara 2017. Po SSP-u, Srbija se obaveza-
la da Êe u roku od Ëetiri godine po stupawu na snagu
sporazuma dopustiti dræavqanima svih Ëlanica
EU, kako pravnim tako i fiziËkim licima, da nes-
metano kupuju wene plodne oranice. Srbija je jedina
zemqa koja Êe to dozvoliti, a da joπ nije ni posta-
la Ëlan EU. »eπka je to uradila deset godina posle
ulaska u EU, Poqska nakon 12 godina od ulaska, a
Hrvatska je dogovorila sedam godina plus joπ tri
dodatne. Proceweno je da Êe 2050. godine na svetu
æiveti devet milijardi qudi, a da Êe najvaæniji
resursi biti voda i hrana. Srbija treba ove resurse
da Ëuva i da ih stavi u funkciju unutraπweg razvo-
ja, a ne da dozvoli da weni najvaæniji resursi padnu
u tue ruke i da zavisimo od drugih.

U kwizi se Ëesto pozivate na brojke. ©ta
nam one govore kada je reË o dosadaπwoj primeni 
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Evroazijska unija...

досадашњи повлашћени положај у економској
сарадњи са Русијом, већ иде корак даље.
Зашто? Зато да би имала још више економске
користи и да би народ Јерменије живео боље.
Војислав Коштуница не мисли тако. Он је за
неутралност. Јерменија се управо због окруже-
ња у коме се налази обезбедила. јерменија
врло добро зна да међународно право прак-
тично не постоји и да је уместо њега на снази
право које се заснива на сили и да је један од
фактора одвраћања од могуће агресије на
њену територију поседовање моћног наору-
жања. А Јерменија је управо од Русије купила
одбрамбени ракетни систем С-300. Да,
Јерменија има овај систем, а не папир на коме
пише - ми смо неутрални. Изгледа да Војислав
Коштуница планира да у случају неке нове
агресије на Србију маше папиром на коме
пише "Србија је неутрална". Не, тај папир не
помаже. али помаже С-300 и пуноправно
чланство у ОДКБ. Сматрамо да је пример
јерменије и те како добар за Србију, јер се
Србија налази у сличном, па чак можда и
лошијем геополитичком положају од
јерменије, јер је много грабљивица које већ
грабе свој плен од слабе Србије или које се
спремају да грабе. У данашњем свету неутрал-
ност, несврстаност или било која друга непри-
падајућа опција значе само једно, а то је да
земља која има неприпадајући статус може у
било ком тренутку бити нападнута од стране
светских силника ако се нађе на путу њихових
интереса. Зар нам недавни примери
Југославије, Ирака, Авганистана и Либије нису
довољни?

Србији би и те како одговарало пуно-
правно чланство у ОДКБ јер чланство у ОДКБ
гарантује помоћ свих чланица огранизације
земљи чланици која би се нашла под претњом
напада споља. Ево само два примера:

- Из Договора о колективној безбедности (члан
2):

"У случају појаве претњи за безбедност,
стабилност, територијалну целовитост и суве-
ренитет једне или више земаља-чланица
(мисли се на чланство у ОДКБ) или претњи
међународном миру и сигурности држава -
учесници (мисли се у ОДКБ) одмах ступају у
међусобне консултације са циљем координа-
ције својих позиција, разрађују и примењују
мере за указивање помоћи државама-чланица-
ма са циљем одстрањивања постојећих пре-
тњи."

Замислите да је Србија, то јест тада
несврстана Југославија, 1999. године била у
ОДКБ, да ли би уследио напад НАТО пакта.
Практично искључено.

- 23. септембра ове године у Сочију на

редовном заседању Савета ОДКБ донета је
одлука да земље-чланице ОДКБ пруже војно-
техничку помоћ пограничним јединицама
Таџикистана са циљем јачања контроле таџи-
кистанско-афганистанске границе јер се и
сада, а посебно после најављеног напуштања
Афганистана од стране НАТО трупа очекују
појачане активности талибана у правцу
Таџикистана које би могле да доведу до деста-
билизације ове земље.

Замислите да је Србија чланица ОДКБ и
да добије овакву подршку на србско-албанској
граници.

Дакле, војна компонента евроазијских
интеграција - ОДКБ итекако носи политички
контекст, јер се ради о војном савезу неза-
висном од НатО пакта. али, за разлику од
НатО, ОДКБ није агресивна организација,
већ има изразито одбрамбени и одвраћајући
каракатер, тако да војници из Србије не би
учествовали у агресивним војним кампања-
ма, већ у заједничким маневрима са другим
чланицамам ОДКБ, као у и операцијама зашти-
те мира на евроазијском простору. Овде је врло
важно то да би војска Србија имала и могућност
да се обучава по руском моделу.

За Србију би било од велике важности да
уђе у процес пуних економских евроазијских
интеграција, то јест да почне преговоре за
приступање Царинском савезу (будућем
Евроазијском економском савезу) који би јој
донео велике могућности за економски опора-
вак и развој. Уместо да буде трећерезредна
земља европске уније гурнута у нову регио-
налну Југославију Србија би у Царинском
савезу била пуноправни прворазредни члан.
Улазак у Царински савез би био корак даље
за Србију која већ сада има бесцарински
трговински режим са Русијом, јер би економ-
ски маневарски простор био проширен на
све земље чланице Царинског савеза и јер би
проток робе, капитала, услуга и радне снаге
био слободан. Према томе, интегративни ниво
је виши од билатералне економске сарадње и
даје веће могућности за економски развој.

Дакле, евроазијске интеграције, и еко-
номске и војне су далеко боље решење од
неутралности и зато предлажемо одржавање
референдума са питањем где би се грађани
Србије опредељивали између три опције: евро-
атланских интеграција, евроазијских интегра-
ција и неуласка у било какве интеграције. Рок
за кампању би био годину дана од одређивања
датима референдума уз услов да заговорници
све три опције имају подједнаке услове за про-
моцију својих ставова у свим медијима уз
могућност сучељавања ставова. 

NSPM, 18.1.2014. Горан тешић
(Podvukla - Iskra)

Urbana ‘middle class’ shvatila je da sve u što je
vjerovala više ne vrijedi. Sada je otčarana, probuđe-
na iz sanjarije. Zemlji u kojoj više od pola ljudi ne 

radi prijeti totalna politička radikalizacija

Tijekom gotovo četvrt stoljeća hrvatskog postko-
munizma, Hrvatska je urbana, obrazovanija i dinamična
srednja klasa vjerovala u dvije povijesne naracije koje su iz
osnova oblikovale njen pogled na politiku. Prva od te dvije
naracije bila je ona o tranziciji kao putu prema onom što
se pred desetak godina zvalo zavodljivim, no i ideološki
opasnim terminom “normalizacija”. Prema tom vjerovanju,
hrvatsko društvo nalazi se na možda usporenom, možda
tegobnom, ali linearnom i neupitno pobjedničkom putu od
demokratskih dječjih bolesti prema liberalnom,
demokratskom društvu.

Ospice i slabosti

Prema tom vjerovanju, ekscesni nacionalizam,
netolerancija prema manjinama, kulturološki kič, operetne
manifestacije nacionalizma, korupcija i klijentizam -
ukratko - bajne “stečevine” devedesetih - nisu ništa drugo
nego prolazne slabosti, demokratske ospice jedne mlade
dojučerašnje kolonije koja se uči civilizaciji u hodu. Oni
koji su vjerovali u taj narativ, vjerovali su da je put od
“dječjih bolesti” do pune, funkcionalne “sjevernoeu-
ropske” demokracije možda spor, da smo možda loši
đaci iz zadnje klupe, ali da svejedno napredujemo iz
razreda u razred i kad jedan prođemo više nema natrag.
Put “normalizacije” trebao je biti jednosmjerno pro-
tupovratan. Takvo uvjerenje nisu gajili samo liberalno-cen-
tristički političari, intelektualci i novinari. Gajili su ga i ljudi
s umjerene centrističke desnice koji su često malformaci-
jama tuđmanovske kulture i politike govorili kao o “neizb-
ježnim početnim slabostima”.

Nade i snovi

Druga od dvije naracije koje su iz temelja
oblikovale političke poglede hrvatske srednje klase
jest onaj o Europskoj uniji kao konačnom, finalnom
Edenu. Istina je da ćemo se do tada okoziti, važilo je
opće mjesto, istina je da ćemo morati popustiti u ribarstvu
ili predati pokojeg “našeg” u Haag, ali na koncu puta čeka
nas Gospin ružičnjak s bokorima cvjetova i saćama meda.
Na koncu puta, onda kad “maturiramo”, bit ćemo zrela
i uspješna zemlja, a za nagradu ćemo dobiti maturski
poklon u vidu milijunske pomoći. Sve novine - uključu-
jući i ovu koju čitate - vabile su čitatelje tekstovima o mil-
ijunima koji nas čekaju i samo ih treba ubrati kao nagradu
za normalizacijski trud. Batina i mrkva, trud iza kojeg
slijedi nagrada - tako je izgledala dinamika “norma-

lizacije” u hrvatskoj mitskoj svijesti.

Ova dva narativa ključno su oblikovala hrvatsku
politiku i hrvatsku medijsku reprezentaciju društva od
2000. do danas. U ove dvije priče jednako su vjerovali i
političari i novinari i opinion-makeri i profesori i većina
glasujućih građana, a u toj vjeri nije bilo razlike između li-
beralno-lijevog i desnog centra, vrha crkve i glavnih medi-
ja.

Godina 2013. to je iz temelja promijenila. Godina
2013. je godina kad je hrvatska građanska klasa
shvatila da te obje naracije ne vrijede ama baš ništa,
da su naprosto neistinite. To otčaravanje - otkrivanje da
su temeljna polazišta preko kojih smo projicirali vlastitu
budućnost kriva - središnji je i najvažniji događaj godine
za nama.

Prvo “otkriće” koje nam je donijela 2013. je -
naravno - otkriće da put prema liberalnijem, obzirni-
jem i uljuđenijem društvu nije jednosmjerni put sa
zaprekama, nego proces koji može biti reverzibilan.
Hrvatska nije ozbiljno slušala one koji su upozoravali kako
je u nizu srednjoeuropskih zemalja ulazak u EU koincidi-
rao s fašizacijom društva, jačanjem raznih revanšizama i
početkom odgođene “reprize devedesetih”. Stoga se
hrvatska srednja klasa našla istinski osupnuta kad su sa
svih strana najednom prokuljali zombiji. Bijesna masa koja
diljem Hrvatske razbija dvojezične table, homofobni refe-
rendum, radikalizacija političke uloge Katoličke crkve,
“slučaj Šimunić” i fašističko skandiranje tisuća mladih u
Zagrebu i Splitu jasno su pokazali da “dječje bolesti” nisu
pospremljene u bavul. Devedesete su se vratile, ali ovaj
put “zapravo”, do kraja, bez potrebe da se u stilu Franje
Tuđmana lavira i crno žbuka crvenim. Pokazalo se da je
trinaest ili petnaest godina društvenih reformi, medijske
pedagogije, političke konsolidacije i pretpristupnog face-
liftinga bilo uzalud, te da je iza jako tanahne fasade “nor-
malizacije” društvo isto kakvo je bilo i ranih devedesetih.
Osmaši su se najednom, umjesto da se nađu u srednjoj
školi, stropoštali u treći osmoljetke.

Batina bez mrkve

Gotovo istodobno, Hrvatska je otkrila kako je
EU u dobroj mjeri batina - bez mrkve. Mit o beskrajno
berićetnim EU fondovima i nepreglednom tržištu koje
treba pokoriti u prvih su se šest mjeseci pokazali
upravo kao - mit. Tijekom pregovora, Hrvatska je
morala donijeti niz jako osjetljivih i za vlastitu
ekonomiju štetnih odluka, od odricanja od ribolovne
zone, preko uništavanja škverskih dokova i privatizacije
koje će jednu od samo dvije hrvatske sofisticirane indus-
trije vjerojatno pretvoriti u grozd malo većih radionica s 
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Svi naši...
troznamenkastim brojem uposlenih. Sve je to napravljeno
da bi zakoračili u Disneyland.

Novi pogled

A što se sad događa? Hrvatska će - ako je
vjerovati onima koji o tome znaju više od mene - u
prvoj godini vrlo vjerojatno biti neto davalac. Izgubila
je - doduše u manjoj mjeri nego što je strahovala -
staro, “jugovićko” CEFTA tržište. Europski su prodajni
lanci skidanje carina i ulazak Hrvatske u EU “proslavljali”
velikim sniženjima uvozne hrane i jumbo plakatima s
tilsitskim sirom i španjolskom šunkom. Ni jedan od njih
nije “proslavio” ulazak u EU akcijom paškog sira u Beču ili
drniškog pršuta u Frankfurtu. U prvih šest mjeseci u EU,
hrvatski je izvoz pao, uvoz se povećao, dug još naras-
tao, a duga, dosadna linija recesijskog minusa koja uz
jednu stanku od 2008. ponire nizbrdo, nastavila je
ponirati jednako dosadno, sporo i postojano. Đaci koji
su maturirali onda kad je Hrvatska posljednji put bila bez
recesije imaju sada 23 godina. Za cijelu jednu generaci-
ju recesija je svijet u kojem su odrasli, i ulazak u bajni
wonderland Unije to nije promijenio ni za jotu. Nigdje
bokori, nigdje saće meda. A da stvar bude gora, nije
samo u nas tako, nego i diljem južnog europskog
oboda, od Iberije do Slovenije, negdašnjeg tranzicijskog
odlikaša koji se sad muči s nedaćama gorim od naših.
Ispada da od Europske unije zasad imamo samo jednu
korist, a ta je korist ista koju smo imali i dosad kao kandi-
dati. Naime, ona je i dalje “razrednica” koja vas lupi reda-
licom kad upadnete u prekomjerni deficit ili čačkate man-
jinska prava, s tim da ovaj put “razrednica” ima manje
oruđa na raspolaganju, jer vas iz EU više ne mogu izba-
citi. Batina je tu ali tanja, a mrkve nigdje: to je priča o šest
hrvatskih europskih mjeseci.

Ukratko, 2013. je promijenila pogled na svijet
hrvatske srednje klase. Dvije neupitne istine s kojima je ta
klasa živjela, dvije povijesno-političke projekcije oko kojih
je organizirala vlastite životne planove, aspiracije, uvjere-
nje i vrijednosni sustav - ispostavile su se kao trica i kuči-
na. I to je, osobno mislim, glavni razlog zašto hrvatskim
društvom plamti kolektivna depresija, depresija kakvu ne
pamtim od najgore ratne godine - posve mračne, bez-
nadne 1993.

Totalna depresija

Razloga za tu depresiju dakako ima. Na prvom
mjestu, sad već petogodišnja recesija, jezivih 350.000
nezaposlenih, kritično niska zaposlenost od 49%.
Razloge za depresiju daje nam i novi kulturološki rat,
uspon fašističke i/ili tvrdo ekstremne desnice. Razloge za
depresiju daju nam i sve novi i novi korupcijski skan-
dali koji sa svakim bijelim medvjedom i Vlahom
Bukovcem otkrivaju nove stupnjeve obijesti. Razloge za
depresiju nam daje i aktualna vlast koja se dvije
godine ne može dogovoriti oko jednog jedinog poreza,
koja ključne resurse zajednice predaje na upravljanje

privatnom sektoru jer ih sama nije kadra urediti, a novim
zakonima i ustavnim promjenama žbuka i krpi kaverne
u pravnom poretku koje je sama izbušila prethodnima.
Razlog za depresiju je na koncu i opozicija koja će za
dvije godine prilično vjerojatno doći na vlast, a da se
još uvijek sama sa sobom ne može dogovoriti jesu li joj
politički smjer Pinochet i Thatcher ili socijalno-katolički
etatizam. Sve su to debeli, sasvim konkretni razlozi da se
bude depresivan.

Može li biti bolje

Ipak - ja mislim da su pravi razlozi za sum-
račno, pesimistično ozračje kudikamo dublji. Pravi
razlozi su ti što je hrvatska urbana “middle class”
shvatila da sve u što je kako-tako vjerovala više ne vri-
jedi. I ne samo da ne vrijedi kod nas, nego ne vrijedi ni
drugdje diljem Europe, od srednjouropskih zemalja
koje se jedna za drugom pretvaraju u parafašističke,
korumpirane, berluskonizirane zombije, a pogotovo ne
vrijedi na mediteranskom obodu gdje od Portugala do
Grčke zemlje slične nama uviđaju da u vrlom novom
svijetu nemaju ni svrhu, ni mjesto, osim što su same
po sebi mjesto na koje se treba pobosti suncobran i
prostrti šugaman. Reklo bi se - ni “komparativna iskustva”
ne daju nam puno prostora za vjeru da bi moglo biti bolje.
Savršeno smo se uklopili u jug Europe, u poverty row
nezaposlenih naroda u kojima rijetke jedinke s plaćom
kupuju sitne potrepštine proizvedene u Aziji i tehniku
proizvedenu u Njemačkoj. Ako je njima tako, po čemu
bi se mi smjeli nadati drukčijem? Po tome što još uvi-
jek imamo dovoljno obale da bi je izbetonirali resorti-
ma? Po tome što nam se kao “razvojni model” nudi pro-
daja svaki put nove fete prostora da se preživi od prvog
do prvog?

Probuđena iz sna

Takva - otčarana, probuđena iz sanjarije, ogo-
ljena u tome da je vjerovala u besmislice - Hrvatska
dočekuje 2014. Pri tom svatko u ovom društvu ima
drugu agendu za budućnost. Pučka desnica ufa se u
politički prevrat i uspostavu “svog kalifata” gdje će neza-
posleni lumpenproleteri opet gledati Sedlarove filmove,
klanjati se na Medvedgradu i pjevati himnu s pesnicom na
srcu. Klinci su našli svoje toplo, meko i ulubljeno ideo-
loško utočište - za većinu, to je fašizam, za manjinu
ružičasto piturani, idealizirani titoizam. Crkva računa da će
sad konačno uspjeti ono što nije uspjela s Tuđmanom:
zavesti markićevsku teokraciju u kojoj se za zakone i poli-
tičke odluke pita politbiro pravog hrvatstva - to jest njih. A
urbana, liberalna srednja klasa - dakle klasa koja je
najviše vjerovala da će “ovo” doći i da će “ovo” biti dobro
- i sama ima svoj plan. Taj je plan najjednostavniji: prvom
zgodnom prigodom šmugnuti u Dublin, Graz ili Malmö.

Tako - svaki sa svojim planovima - naši sug-
rađani ulaze u 2014. U godinu koje se boje koliko se od
rata nisu neke godine bojali.

Jutarnji list, Hr. 25.12.2013. Jurica Pavičić
(Podvukla - Iskra)

Повод за овај текст је објављивање
делова из књиге Војислава Коштунице
Политичка неутралност или Европска унија,
који су се појавили у више средстава јавног
информисања (Политика, званични сајт ДСС,
пренели су НСПМ, Нови стандард). Опширно
Коштуничино образлагање ћу свести на једну
изјаву која сублимира његов предлог:

Коштуница: "Зато сматрам да би било
најбоље, да би било неопходно организовати
слободни референдум о напуштању европских
интеграција најкасније почетком 2015. године.
Период од годину дана сасвим је довољан да
се у Србији поведе одговорна расправа између
присталица Европске уније и присталица поли-
тичке неутралности."

Коштуничина понуда о политичкој и вој-
ној неутралности Србије, у даљем тексту -
неутралности, носи много слабости које када
се све саберу, представљају веома лош спољно-
политички став, који би Србији могао да нане-
се много штете. Ево зашто.

1. Потпуно је нејасно довођење у везу
избора између чланства у Европској унији и
неутралности, јер у самој еУ постоји пет зема-
ља које су неутралне, а то су: аустрија,
Финска, шведска, Ирска и Малта. За све
неутралне државе чланице Европске уније
постоји посебна одредба у којој се каже да се
неће прејудицирати специфичан карактер
политике безбедности и одбране појединих
држава чланица. Ту се мисли управо на ових
пет земаља. Ова чињеница јасно ставља до
знања да се може бити неутралан паралелно
са чланством у европској унији, тако да
Коштуничино супротстављање чланству у
европској унији и неутралности нема смисла.
А заговорници уласка Србије у Европску унију
би једноставно могли да кажу - Па добро, нема
проблема, и ми смо за то да Србија буде
неутрална, али и да буде чланица Европске
уније као горепоменутих пет земаља и зато не
видимо колизију између ове две ствари, па је
самим тим и референдум по том питању илузо-
ран. Дакле, избор који Коштуница предлаже
није заснован на стварном антагонизму, па
тиме остаје само напуштање европских
интеграција. Међутим, ту долазимо до тачке 2.

2. У Коштуничином виђењу спољнополи-
тичког пута Србије фигурирају само две могућ-
ности: чланство у Европској унији и неутрал-
ност. Иако смо у тачки 1. показали бесмисле-

ност супротстављања чланства у Европској
унији и неутралности, ипак ћемо прокомента-
рисати овај двојни избор. Зашто само две
могућности за избор? а где је трећа - евро-
азијске интеграције? Евроазијске интеграције
су формат у коме би Србија могла да уђе у
директан спасоносни савез - интеграцију са
Русијом и њеним савезницима. Зашто
Коштуница из спољнополитичког избора
елиминише огроман део популације који је
не само за сарадњу, већ и за савез са Русијом
у оквиру евроазијских интеграција?

евроазијске интеграције имају две
компоненте: економску (Царински савез,
будући евроазијски економски савез) и војну
(Организација договора о колективној без-
бедности - ОДКБ).

Економска компонента не носи дирек-
тан политички карактер, али само њено посто-
јање има политичку конотацију јер се односи
на стварање мултиполарног света које се огле-
да и у економији. Постојање политичког кон-
текста се најбоље види управо у последње
време на примеру украјинске кризе и самита
"Источног партнерства" одржаног у Вилњусу,
који је доживео дебакл. У позадини ових дога-
ђаја стоји опредељивање за Европску унију или
за евроазијске интеграције, а за шта је доказ да
је једна од држава кандидата за потписивање
уговора о приступању Европској унији у
Виљнусу била и Јерменија, која је одбила да
потпише тај уговор и определила се за евро-
азијске интеграције. Политички контекст и у
случају украјинске кризе и у случају избора
који је направила јерменија је управо у томе
да се не може бити у исто време и чланом
европске уније и Царинског савеза, што
представља прави антагонизам, а не
Коштуницин предлог. Подсетимо при томе да
јерменија нема заједничку границу са зем-
љама Царинског савеза (као и Србија) и да се
налази у не баш пријатељском окружењу
Азербејџана, Грузије и Турске. Али, јерменија
није сматрала да је боље бити неутралан као
што сматра Војислав Коштуница, већ је дубо-
ко у евроазијским интеграцијама и то као
пуноправни члан војног савеза ОДКБ који је
штити од могућих напада турске и
азерјбејџана, а сада улази и у евроазијске еко-
номске интеграције који су виши степен еко-
номског повезивања са Русијом и њеним парт-
нерима у Царинском Савезу.

Значи, Јерменији није био довољан
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velikim sniženjima uvozne hrane i jumbo plakatima s
tilsitskim sirom i španjolskom šunkom. Ni jedan od njih
nije “proslavio” ulazak u EU akcijom paškog sira u Beču ili
drniškog pršuta u Frankfurtu. U prvih šest mjeseci u EU,
hrvatski je izvoz pao, uvoz se povećao, dug još naras-
tao, a duga, dosadna linija recesijskog minusa koja uz
jednu stanku od 2008. ponire nizbrdo, nastavila je
ponirati jednako dosadno, sporo i postojano. Đaci koji
su maturirali onda kad je Hrvatska posljednji put bila bez
recesije imaju sada 23 godina. Za cijelu jednu generaci-
ju recesija je svijet u kojem su odrasli, i ulazak u bajni
wonderland Unije to nije promijenio ni za jotu. Nigdje
bokori, nigdje saće meda. A da stvar bude gora, nije
samo u nas tako, nego i diljem južnog europskog
oboda, od Iberije do Slovenije, negdašnjeg tranzicijskog
odlikaša koji se sad muči s nedaćama gorim od naših.
Ispada da od Europske unije zasad imamo samo jednu
korist, a ta je korist ista koju smo imali i dosad kao kandi-
dati. Naime, ona je i dalje “razrednica” koja vas lupi reda-
licom kad upadnete u prekomjerni deficit ili čačkate man-
jinska prava, s tim da ovaj put “razrednica” ima manje
oruđa na raspolaganju, jer vas iz EU više ne mogu izba-
citi. Batina je tu ali tanja, a mrkve nigdje: to je priča o šest
hrvatskih europskih mjeseci.

Ukratko, 2013. je promijenila pogled na svijet
hrvatske srednje klase. Dvije neupitne istine s kojima je ta
klasa živjela, dvije povijesno-političke projekcije oko kojih
je organizirala vlastite životne planove, aspiracije, uvjere-
nje i vrijednosni sustav - ispostavile su se kao trica i kuči-
na. I to je, osobno mislim, glavni razlog zašto hrvatskim
društvom plamti kolektivna depresija, depresija kakvu ne
pamtim od najgore ratne godine - posve mračne, bez-
nadne 1993.

Totalna depresija

Razloga za tu depresiju dakako ima. Na prvom
mjestu, sad već petogodišnja recesija, jezivih 350.000
nezaposlenih, kritično niska zaposlenost od 49%.
Razloge za depresiju daje nam i novi kulturološki rat,
uspon fašističke i/ili tvrdo ekstremne desnice. Razloge za
depresiju daju nam i sve novi i novi korupcijski skan-
dali koji sa svakim bijelim medvjedom i Vlahom
Bukovcem otkrivaju nove stupnjeve obijesti. Razloge za
depresiju nam daje i aktualna vlast koja se dvije
godine ne može dogovoriti oko jednog jedinog poreza,
koja ključne resurse zajednice predaje na upravljanje

privatnom sektoru jer ih sama nije kadra urediti, a novim
zakonima i ustavnim promjenama žbuka i krpi kaverne
u pravnom poretku koje je sama izbušila prethodnima.
Razlog za depresiju je na koncu i opozicija koja će za
dvije godine prilično vjerojatno doći na vlast, a da se
još uvijek sama sa sobom ne može dogovoriti jesu li joj
politički smjer Pinochet i Thatcher ili socijalno-katolički
etatizam. Sve su to debeli, sasvim konkretni razlozi da se
bude depresivan.

Može li biti bolje

Ipak - ja mislim da su pravi razlozi za sum-
račno, pesimistično ozračje kudikamo dublji. Pravi
razlozi su ti što je hrvatska urbana “middle class”
shvatila da sve u što je kako-tako vjerovala više ne vri-
jedi. I ne samo da ne vrijedi kod nas, nego ne vrijedi ni
drugdje diljem Europe, od srednjouropskih zemalja
koje se jedna za drugom pretvaraju u parafašističke,
korumpirane, berluskonizirane zombije, a pogotovo ne
vrijedi na mediteranskom obodu gdje od Portugala do
Grčke zemlje slične nama uviđaju da u vrlom novom
svijetu nemaju ni svrhu, ni mjesto, osim što su same
po sebi mjesto na koje se treba pobosti suncobran i
prostrti šugaman. Reklo bi se - ni “komparativna iskustva”
ne daju nam puno prostora za vjeru da bi moglo biti bolje.
Savršeno smo se uklopili u jug Europe, u poverty row
nezaposlenih naroda u kojima rijetke jedinke s plaćom
kupuju sitne potrepštine proizvedene u Aziji i tehniku
proizvedenu u Njemačkoj. Ako je njima tako, po čemu
bi se mi smjeli nadati drukčijem? Po tome što još uvi-
jek imamo dovoljno obale da bi je izbetonirali resorti-
ma? Po tome što nam se kao “razvojni model” nudi pro-
daja svaki put nove fete prostora da se preživi od prvog
do prvog?

Probuđena iz sna

Takva - otčarana, probuđena iz sanjarije, ogo-
ljena u tome da je vjerovala u besmislice - Hrvatska
dočekuje 2014. Pri tom svatko u ovom društvu ima
drugu agendu za budućnost. Pučka desnica ufa se u
politički prevrat i uspostavu “svog kalifata” gdje će neza-
posleni lumpenproleteri opet gledati Sedlarove filmove,
klanjati se na Medvedgradu i pjevati himnu s pesnicom na
srcu. Klinci su našli svoje toplo, meko i ulubljeno ideo-
loško utočište - za većinu, to je fašizam, za manjinu
ružičasto piturani, idealizirani titoizam. Crkva računa da će
sad konačno uspjeti ono što nije uspjela s Tuđmanom:
zavesti markićevsku teokraciju u kojoj se za zakone i poli-
tičke odluke pita politbiro pravog hrvatstva - to jest njih. A
urbana, liberalna srednja klasa - dakle klasa koja je
najviše vjerovala da će “ovo” doći i da će “ovo” biti dobro
- i sama ima svoj plan. Taj je plan najjednostavniji: prvom
zgodnom prigodom šmugnuti u Dublin, Graz ili Malmö.

Tako - svaki sa svojim planovima - naši sug-
rađani ulaze u 2014. U godinu koje se boje koliko se od
rata nisu neke godine bojali.

Jutarnji list, Hr. 25.12.2013. Jurica Pavičić
(Podvukla - Iskra)

Повод за овај текст је објављивање
делова из књиге Војислава Коштунице
Политичка неутралност или Европска унија,
који су се појавили у више средстава јавног
информисања (Политика, званични сајт ДСС,
пренели су НСПМ, Нови стандард). Опширно
Коштуничино образлагање ћу свести на једну
изјаву која сублимира његов предлог:

Коштуница: "Зато сматрам да би било
најбоље, да би било неопходно организовати
слободни референдум о напуштању европских
интеграција најкасније почетком 2015. године.
Период од годину дана сасвим је довољан да
се у Србији поведе одговорна расправа између
присталица Европске уније и присталица поли-
тичке неутралности."

Коштуничина понуда о политичкој и вој-
ној неутралности Србије, у даљем тексту -
неутралности, носи много слабости које када
се све саберу, представљају веома лош спољно-
политички став, који би Србији могао да нане-
се много штете. Ево зашто.

1. Потпуно је нејасно довођење у везу
избора између чланства у Европској унији и
неутралности, јер у самој еУ постоји пет зема-
ља које су неутралне, а то су: аустрија,
Финска, шведска, Ирска и Малта. За све
неутралне државе чланице Европске уније
постоји посебна одредба у којој се каже да се
неће прејудицирати специфичан карактер
политике безбедности и одбране појединих
држава чланица. Ту се мисли управо на ових
пет земаља. Ова чињеница јасно ставља до
знања да се може бити неутралан паралелно
са чланством у европској унији, тако да
Коштуничино супротстављање чланству у
европској унији и неутралности нема смисла.
А заговорници уласка Србије у Европску унију
би једноставно могли да кажу - Па добро, нема
проблема, и ми смо за то да Србија буде
неутрална, али и да буде чланица Европске
уније као горепоменутих пет земаља и зато не
видимо колизију између ове две ствари, па је
самим тим и референдум по том питању илузо-
ран. Дакле, избор који Коштуница предлаже
није заснован на стварном антагонизму, па
тиме остаје само напуштање европских
интеграција. Међутим, ту долазимо до тачке 2.

2. У Коштуничином виђењу спољнополи-
тичког пута Србије фигурирају само две могућ-
ности: чланство у Европској унији и неутрал-
ност. Иако смо у тачки 1. показали бесмисле-

ност супротстављања чланства у Европској
унији и неутралности, ипак ћемо прокомента-
рисати овај двојни избор. Зашто само две
могућности за избор? а где је трећа - евро-
азијске интеграције? Евроазијске интеграције
су формат у коме би Србија могла да уђе у
директан спасоносни савез - интеграцију са
Русијом и њеним савезницима. Зашто
Коштуница из спољнополитичког избора
елиминише огроман део популације који је
не само за сарадњу, већ и за савез са Русијом
у оквиру евроазијских интеграција?

евроазијске интеграције имају две
компоненте: економску (Царински савез,
будући евроазијски економски савез) и војну
(Организација договора о колективној без-
бедности - ОДКБ).

Економска компонента не носи дирек-
тан политички карактер, али само њено посто-
јање има политичку конотацију јер се односи
на стварање мултиполарног света које се огле-
да и у економији. Постојање политичког кон-
текста се најбоље види управо у последње
време на примеру украјинске кризе и самита
"Источног партнерства" одржаног у Вилњусу,
који је доживео дебакл. У позадини ових дога-
ђаја стоји опредељивање за Европску унију или
за евроазијске интеграције, а за шта је доказ да
је једна од држава кандидата за потписивање
уговора о приступању Европској унији у
Виљнусу била и Јерменија, која је одбила да
потпише тај уговор и определила се за евро-
азијске интеграције. Политички контекст и у
случају украјинске кризе и у случају избора
који је направила јерменија је управо у томе
да се не може бити у исто време и чланом
европске уније и Царинског савеза, што
представља прави антагонизам, а не
Коштуницин предлог. Подсетимо при томе да
јерменија нема заједничку границу са зем-
љама Царинског савеза (као и Србија) и да се
налази у не баш пријатељском окружењу
Азербејџана, Грузије и Турске. Али, јерменија
није сматрала да је боље бити неутралан као
што сматра Војислав Коштуница, већ је дубо-
ко у евроазијским интеграцијама и то као
пуноправни члан војног савеза ОДКБ који је
штити од могућих напада турске и
азерјбејџана, а сада улази и у евроазијске еко-
номске интеграције који су виши степен еко-
номског повезивања са Русијом и њеним парт-
нерима у Царинском Савезу.

Значи, Јерменији није био довољан
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досадашњи повлашћени положај у економској
сарадњи са Русијом, већ иде корак даље.
Зашто? Зато да би имала још више економске
користи и да би народ Јерменије живео боље.
Војислав Коштуница не мисли тако. Он је за
неутралност. Јерменија се управо због окруже-
ња у коме се налази обезбедила. јерменија
врло добро зна да међународно право прак-
тично не постоји и да је уместо њега на снази
право које се заснива на сили и да је један од
фактора одвраћања од могуће агресије на
њену територију поседовање моћног наору-
жања. А Јерменија је управо од Русије купила
одбрамбени ракетни систем С-300. Да,
Јерменија има овај систем, а не папир на коме
пише - ми смо неутрални. Изгледа да Војислав
Коштуница планира да у случају неке нове
агресије на Србију маше папиром на коме
пише "Србија је неутрална". Не, тај папир не
помаже. али помаже С-300 и пуноправно
чланство у ОДКБ. Сматрамо да је пример
јерменије и те како добар за Србију, јер се
Србија налази у сличном, па чак можда и
лошијем геополитичком положају од
јерменије, јер је много грабљивица које већ
грабе свој плен од слабе Србије или које се
спремају да грабе. У данашњем свету неутрал-
ност, несврстаност или било која друга непри-
падајућа опција значе само једно, а то је да
земља која има неприпадајући статус може у
било ком тренутку бити нападнута од стране
светских силника ако се нађе на путу њихових
интереса. Зар нам недавни примери
Југославије, Ирака, Авганистана и Либије нису
довољни?

Србији би и те како одговарало пуно-
правно чланство у ОДКБ јер чланство у ОДКБ
гарантује помоћ свих чланица огранизације
земљи чланици која би се нашла под претњом
напада споља. Ево само два примера:

- Из Договора о колективној безбедности (члан
2):

"У случају појаве претњи за безбедност,
стабилност, територијалну целовитост и суве-
ренитет једне или више земаља-чланица
(мисли се на чланство у ОДКБ) или претњи
међународном миру и сигурности држава -
учесници (мисли се у ОДКБ) одмах ступају у
међусобне консултације са циљем координа-
ције својих позиција, разрађују и примењују
мере за указивање помоћи државама-чланица-
ма са циљем одстрањивања постојећих пре-
тњи."

Замислите да је Србија, то јест тада
несврстана Југославија, 1999. године била у
ОДКБ, да ли би уследио напад НАТО пакта.
Практично искључено.

- 23. септембра ове године у Сочију на

редовном заседању Савета ОДКБ донета је
одлука да земље-чланице ОДКБ пруже војно-
техничку помоћ пограничним јединицама
Таџикистана са циљем јачања контроле таџи-
кистанско-афганистанске границе јер се и
сада, а посебно после најављеног напуштања
Афганистана од стране НАТО трупа очекују
појачане активности талибана у правцу
Таџикистана које би могле да доведу до деста-
билизације ове земље.

Замислите да је Србија чланица ОДКБ и
да добије овакву подршку на србско-албанској
граници.

Дакле, војна компонента евроазијских
интеграција - ОДКБ итекако носи политички
контекст, јер се ради о војном савезу неза-
висном од НатО пакта. али, за разлику од
НатО, ОДКБ није агресивна организација,
већ има изразито одбрамбени и одвраћајући
каракатер, тако да војници из Србије не би
учествовали у агресивним војним кампања-
ма, већ у заједничким маневрима са другим
чланицамам ОДКБ, као у и операцијама зашти-
те мира на евроазијском простору. Овде је врло
важно то да би војска Србија имала и могућност
да се обучава по руском моделу.

За Србију би било од велике важности да
уђе у процес пуних економских евроазијских
интеграција, то јест да почне преговоре за
приступање Царинском савезу (будућем
Евроазијском економском савезу) који би јој
донео велике могућности за економски опора-
вак и развој. Уместо да буде трећерезредна
земља европске уније гурнута у нову регио-
налну Југославију Србија би у Царинском
савезу била пуноправни прворазредни члан.
Улазак у Царински савез би био корак даље
за Србију која већ сада има бесцарински
трговински режим са Русијом, јер би економ-
ски маневарски простор био проширен на
све земље чланице Царинског савеза и јер би
проток робе, капитала, услуга и радне снаге
био слободан. Према томе, интегративни ниво
је виши од билатералне економске сарадње и
даје веће могућности за економски развој.

Дакле, евроазијске интеграције, и еко-
номске и војне су далеко боље решење од
неутралности и зато предлажемо одржавање
референдума са питањем где би се грађани
Србије опредељивали између три опције: евро-
атланских интеграција, евроазијских интегра-
ција и неуласка у било какве интеграције. Рок
за кампању би био годину дана од одређивања
датима референдума уз услов да заговорници
све три опције имају подједнаке услове за про-
моцију својих ставова у свим медијима уз
могућност сучељавања ставова.

NSPM, 18.1.2014.   Горан тешић
(Podvukla - Iskra)

Urbana ‘middle class’ shvatila je da sve u što je
vjerovala više ne vrijedi. Sada je otčarana, probuđe-
na iz sanjarije. Zemlji u kojoj više od pola ljudi ne 

radi prijeti totalna politička radikalizacija

Tijekom gotovo četvrt stoljeća hrvatskog postko-
munizma, Hrvatska je urbana, obrazovanija i dinamična
srednja klasa vjerovala u dvije povijesne naracije koje su iz
osnova oblikovale njen pogled na politiku. Prva od te dvije
naracije bila je ona o tranziciji kao putu prema onom što
se pred desetak godina zvalo zavodljivim, no i ideološki
opasnim terminom “normalizacija”. Prema tom vjerovanju,
hrvatsko društvo nalazi se na možda usporenom, možda
tegobnom, ali linearnom i neupitno pobjedničkom putu od
demokratskih dječjih bolesti prema liberalnom,
demokratskom društvu.

Ospice i slabosti

Prema tom vjerovanju, ekscesni nacionalizam,
netolerancija prema manjinama, kulturološki kič, operetne
manifestacije nacionalizma, korupcija i klijentizam -
ukratko - bajne “stečevine” devedesetih - nisu ništa drugo
nego prolazne slabosti, demokratske ospice jedne mlade
dojučerašnje kolonije koja se uči civilizaciji u hodu. Oni
koji su vjerovali u taj narativ, vjerovali su da je put od
“dječjih bolesti” do pune, funkcionalne “sjevernoeu-
ropske” demokracije možda spor, da smo možda loši
đaci iz zadnje klupe, ali da svejedno napredujemo iz
razreda u razred i kad jedan prođemo više nema natrag.
Put “normalizacije” trebao je biti jednosmjerno pro-
tupovratan. Takvo uvjerenje nisu gajili samo liberalno-cen-
tristički političari, intelektualci i novinari. Gajili su ga i ljudi
s umjerene centrističke desnice koji su često malformaci-
jama tuđmanovske kulture i politike govorili kao o “neizb-
ježnim početnim slabostima”.

Nade i snovi

Druga od dvije naracije koje su iz temelja
oblikovale političke poglede hrvatske srednje klase
jest onaj o Europskoj uniji kao konačnom, finalnom
Edenu. Istina je da ćemo se do tada okoziti, važilo je
opće mjesto, istina je da ćemo morati popustiti u ribarstvu
ili predati pokojeg “našeg” u Haag, ali na koncu puta čeka
nas Gospin ružičnjak s bokorima cvjetova i saćama meda.
Na koncu puta, onda kad “maturiramo”, bit ćemo zrela
i uspješna zemlja, a za nagradu ćemo dobiti maturski
poklon u vidu milijunske pomoći. Sve novine - uključu-
jući i ovu koju čitate - vabile su čitatelje tekstovima o mil-
ijunima koji nas čekaju i samo ih treba ubrati kao nagradu
za normalizacijski trud. Batina i mrkva, trud iza kojeg
slijedi nagrada - tako je izgledala dinamika “norma-

lizacije” u hrvatskoj mitskoj svijesti.

Ova dva narativa ključno su oblikovala hrvatsku
politiku i hrvatsku medijsku reprezentaciju društva od
2000. do danas. U ove dvije priče jednako su vjerovali i
političari i novinari i opinion-makeri i profesori i većina
glasujućih građana, a u toj vjeri nije bilo razlike između li-
beralno-lijevog i desnog centra, vrha crkve i glavnih medi-
ja.

Godina 2013. to je iz temelja promijenila. Godina
2013. je godina kad je hrvatska građanska klasa
shvatila da te obje naracije ne vrijede ama baš ništa,
da su naprosto neistinite. To otčaravanje - otkrivanje da
su temeljna polazišta preko kojih smo projicirali vlastitu
budućnost kriva - središnji je i najvažniji događaj godine
za nama.

Prvo “otkriće” koje nam je donijela 2013. je -
naravno - otkriće da put prema liberalnijem, obzirni-
jem i uljuđenijem društvu nije jednosmjerni put sa
zaprekama, nego proces koji može biti reverzibilan.
Hrvatska nije ozbiljno slušala one koji su upozoravali kako
je u nizu srednjoeuropskih zemalja ulazak u EU koincidi-
rao s fašizacijom društva, jačanjem raznih revanšizama i
početkom odgođene “reprize devedesetih”. Stoga se
hrvatska srednja klasa našla istinski osupnuta kad su sa
svih strana najednom prokuljali zombiji. Bijesna masa koja
diljem Hrvatske razbija dvojezične table, homofobni refe-
rendum, radikalizacija političke uloge Katoličke crkve,
“slučaj Šimunić” i fašističko skandiranje tisuća mladih u
Zagrebu i Splitu jasno su pokazali da “dječje bolesti” nisu
pospremljene u bavul. Devedesete su se vratile, ali ovaj
put “zapravo”, do kraja, bez potrebe da se u stilu Franje
Tuđmana lavira i crno žbuka crvenim. Pokazalo se da je
trinaest ili petnaest godina društvenih reformi, medijske
pedagogije, političke konsolidacije i pretpristupnog face-
liftinga bilo uzalud, te da je iza jako tanahne fasade “nor-
malizacije” društvo isto kakvo je bilo i ranih devedesetih.
Osmaši su se najednom, umjesto da se nađu u srednjoj
školi, stropoštali u treći osmoljetke.

Batina bez mrkve

Gotovo istodobno, Hrvatska je otkrila kako je
EU u dobroj mjeri batina - bez mrkve. Mit o beskrajno
berićetnim EU fondovima i nepreglednom tržištu koje
treba pokoriti u prvih su se šest mjeseci pokazali
upravo kao - mit. Tijekom pregovora, Hrvatska je
morala donijeti niz jako osjetljivih i za vlastitu
ekonomiju štetnih odluka, od odricanja od ribolovne
zone, preko uništavanja škverskih dokova i privatizacije
koje će jednu od samo dvije hrvatske sofisticirane indus-
trije vjerojatno pretvoriti u grozd malo većih radionica s 
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Pokuπaj uniπtewa...

Додатно черечење Србије и емирати 

Недавно је премијер Турске Реџеп
Ердоган, изјавио Турска је Косово, Косово је
Турска. Српске власти су назвале ово мешање
Турске у интерне ствари Србије и тражиле
извињење. Баш ових дана је турски министар
спољњих послова Ахмет Даутоглу одбио изви-
њење, па је чак и ЕУ реаговала - Турска би
требало да схвати да сем свог панисламизма
има и европску перспективу. Захваљујући,
дакле, овој турској агресији, отвара се питање
одцепљење од Србије Рашке (Санџак) и гра-
ничнe области са Косовом око Бујановца и
Медвеђе.

С друге пак стране, чак су и Румуни
покренули тзв. „влашко” питање (област изме-
ђу Пожеревца и Зајечара) тражећи за њу
„аутономију“ у оквиру Србије. А то је већ и
идентична ситуација са Војводином. Мада и
она слови као аутономија, Војводинa има
федеративне аспирације (корак ка отцепље-
њу, а тако се и понашају), а и странци је u tom
podræavaju. Значи: у крајњој анализи и влашка
аутономија даје могућност за евентуално
отцепљење ове области од Србије.

Не би требало занемарити ни бугарске
претензије на Пирот и његово окружење које
иде све до близу Ниша. Ако се пак сада поста-
ви питање шта остаје од Србије ако се сва ова
потраживања остваре, доћи ће се до закључ-
ка - најминималнији београдски пашалук!

Ако се сада, међутим, к томе дода и
чињеница да је Вучић, у своје време, хвалећи
се васкрснулом српском економијом (истинa,
сад се о томе много не говори) продао српско
земљиште арапским Емиратима (наравно, сви
знамо, да они не могу ту земљу да носе са
собом) али могу, као власници те земље, а тек
иде „рат“ за пијаћом водом – што наравно све-
моћни Вучић не схвата - да би нам ту воду про-
давали по цени коју они одреде, па отуда и
само питање београдског пашалука постаје
бесмислено. 

Четврто: преостале САД казнене мере

Није никаква тајна да НАТО (САД екс-
позитура) води тренутно „рат нерава“ против
Русије. Нас, међутим, интересује да ли тај рат
погађа Србију, па ако јесте, колико и зашто?
Као што се већ на самом почетку већ указало,
Србија је увек важила у очима Запада као екс-
позитура Русије на Балкану па је и на Западу
због тога искована читава једна стратегија
како ту везу или укинути (идеална околност)
или умањити на најмањи али и контролисани

ниво. Према томе, тај за сад рат нерава изме-
ђу НАТО-а и Русије дефинитивно погађа
Србију. Стога су зашто и колико релевантна
питања.

Кад се пак мало дубље промисли, на
питање зашто одговор је већ дат у претходном
параграфу, па је преостало само питање коли-
ко. А на њега се најлакше може одговорити
ако се у први план доведе питање Путиновог
Јужног тока.

јужни ток

Јужни ток је замишљен као гасовод који
би омогућио транспорт руских енергенaта
преко Бугарске, Србије па затим преко БиХ
или Црне Горе на Јадран и даље у Италију и
Западну Европу. Због јефтиниjих руских енер-
генaта које Јужни ток транспортује, он је већ
као идеја уништио свог гасоводног ривала, а
САД спонсорисаног, Набуко.

Што се тиче Србије, Јужни ток је за њу
економски благослов. Ем јој гарантује за стал-
но јефтине руске енергенте, ем Србија убира
обезбеђене и непресушне транзитне таксе за
њих. За време градње Јужног тока кроз Србију,
Србији је загарантовано запослење српског
становништва, плус што Русија проширује
капацитете неких српских већ постојећих скла-
дишта. По изградњи Јужног тока, перманентно
се отварају Србији неколико хиљада радних
места. 

Идеја Јужног тока кроз Србију, уопште-
но, не свиђа се Западу, а посебно САД. Идеју
да се веза између Србије и Русије укине, Јужни
ток је темељно поразио, јер је она њиме пре-
расла у своју супротност - па је та веза поста-
ла и економска неминовност.

бриселско наређење – Саботажа
јужног токa

Пошто се Вучић венчао са ЕУ горе него
безалтернативни Тадић, пало је наређење из
Брисела – општа саботажа Јужног тока! Том
командом је Вучић био фрустриран и затечен:
не зна шта ће! Јужни ток је ипак реалност.
Најзад је дошло до његове акција: себе је ста-
вио у позадину да би „купио време“, саботажу
Јужног тока препустио својој министарки енeр-
гетике Зорани Михајловић. Она тај задатак
poËela својски да обавља, ali je sada pod sve
jaËom prinudom da se prilagoava stvarnosti.

То је ситуација, за коју важи правило –
не може бити дугог века. Пре или после, Вучић
се мора одлучити za pravu i jedino moguÊu
stranu. То му је jasno поручио, својим интер-
вјуом, и руски амбасадор у Београду Чепурин –
не може се седети на две столице.

Н. Љотић

Posle izbora 2012. promewena je vlada koja
je najzasluænija za zauzimawe politikog kursa da
„Evropa nema alternativu”. Uprkos tome zvaniËna
politika Srbije prema EU ostala je nepromewena.
»ini se da je glavni prioritet naπe spoqne poli-
tike i daqe Ëlanstvo u Evropskoj uniji po svaku
cenu. Da li Evropska unija zaista nema alterna-
tivu?

— Srbija mora da zna - Evropska unija ima
alternativu: ekonomski samostalnu, politiËki i
vojno neutralnu Srbiju, koja ne æivi od pomoÊi sa
Zapada, veÊ izlaz iz ekonomske krize vidi u
otvarawu novih spoqnotrgovinskih horizonata,
meu kojima je najperspektivniji svakako buduÊi
Evroazijski ekonomski savez, predvoen Rusijom.
Paradoksalno je da - dok se saradwi Srbije sa
Rusijom i Ëlanicama Evroazijskog ekonomskog
saveza stavqaju klipovi u toËkove - vodeÊe Ëlani-
ce EU izlaz iz krize vide upravo u saradwi sa
istokom. Naime, NemaËka je prva u EU prebrodila
ekonomsku krizu upravo zahvaqujuÊi zaokretu u spo-
qnotrgovinskoj politici. Ona je preorijentisala
svoj izvoz sa EU, koja je u velikom ekonomskom padu,
na træiπta Rusije i Kazahstana, koja su u
nezadræivoj ekspanziji. Poqska je u posledwe tri
godine prepolovila izvoz u EU, a istovremeno
poveÊala izvoz u Rusiju za 50 odsto. Italija je 2013.
poveÊala izvoz u Rusiju za 24, Belgija za 20 odsto.
Mit o Evropskoj uniji kao „ekonomskom raju” je
sruπen, kao πto je nekada sruπen berlinski zid. Ne
smemo da dozvolimo da Srbija opet bude jedina
zemqa koja je prespavala pad berlinskog zida.
Moramo da prevaziemo stereotipe, kao πto su to
uËinile druge zemqe, i da poËnemo da se vodimo
iskquËivo sopstvenim ekonomskim interesima. A
naπ interes je da imamo najboqe ekonomske odnose
sa EU, ali da ne postanemo wen Ëlan.

Kako komentariπete sadaπwu ekonomsku
situaciju i EU i kako bi ona mogla da se odrazi na
Srbiju?

— Imam veliko poπtovawe za zemqe Ëla-
nice EU, ali treba biti realan i reÊi da se EU
nalazi u najveÊoj krizi od svog osnivawa.
Nezaposlenost u evrozoni dostigla je rekordan nivo
od 11,6 odsto. U ©paniji i GrËkoj stopa neza-
poslenosti je preko 26 odsto, dok nezaposlenost
mladih u ovim zemqama prelazi 55 odsto. Nivo
javnog duga u evrozoni iznosi 93 odsto BDP.
Paradigma o neizbeænom Ëlanstvu u EU kao jedinom
garantu ekonomskog prosperiteta brutalno je
sruπena 2008. godine, poËetkom globalne finansij-
ske krize koja je dovela do nepovratnih politiËkih,
ekonomskih i socijalnih promena u Evropi. Za samo
pet godina otvoreno je pitawe opstanka Evropske
unije, wene podele na moÊan centar i siromaπnu
periferiju, wenog kapaciteta za prijem novih Ëlan-
ica. Izvoz u EU Ëini 60 odsto ukupnog izvoza Srbije.
Mi moramo da poπtujemo EU kao naπeg vaænog
ekonomskog partnera i da sa wim razvijamo najboqu
ekonomsku saradwu. Ali istovremeno moramo da
teæimo tome da uravnoteæimo strukturu svog izvoza

kako bi izbegli da kao dræava zavisimo ekonomski
samo od jednog partnera ili kako bi naπ narod
rekao „da ne stavqamo sve jabuke u istu korpu”.

Godinama upozoravate na opasnosti kojima
Êe biti izloæena srpska poqoprivreda od 2014.
zbog SSP i liberalizacije trgovine sa EU. Da li je
Vlada mogla da uradi viπe kako bi zaπtitila
domaÊe proizvoaËe i træiπte?

— Naπi zvaniËnici zanemaruju Ëiwenicu da
je SSP kao sporazum izgubio funkciju koju je imao
pre 15 ili 20 godina. Tada su zemqe kandidati uki-
dali carine svesne Ëiwenice da Êe im privreda od
toga trpeti πtetu, ali znajuÊi da Êe ta πteta biti
nadomeπtena fondovima EU. Ali EU se nalazi u
najveÊoj krizi od svog osnivawa i ona smawuje svoje
fondove usmerene ka kandidatima. Privreda
Srbije trpi ogromnu πtetu zbog primene SSP, a
nikada neÊe dobiti sredstva od EU kojom tu πtetu
moæe adekvatno da nadomesti. Naπa zemqa je od 1.
januara 2014. godine potpuno ukinula carine na uvoz
poqoprivrednih proizvoda iz EU. Sve druge zemqe
su to Ëinile godinu ili dve pred ulazak u EU, a
Srbija je to uËinila onda kada se pred wom nalazi
put od 10 do 20 godina da postane Ëlan EU. Naπa
poqoprivreda ne moæe da izdræi borbu sa oπtrom
konkurencijom proizvoaËa iz EU koji dobijaju 10 do
15 puta veÊe subvencije od svojih dræava, imaju
lakπe uslove za dobijawe kredita, a kamate su im
neuporedivo mawe. A da ne pomiwemo to da niko od
wih nije imao sankcije niti je bio bombardovan kao
srpski seqak. I proπla i aktuelna vlada znale su
da od 01. januar 2014. stupa na snagu potpuna libe-
ralizacija uvoza iz EU, ali nisu pripremile plan
zaπtite srpske poqoprivrede. ©taviπe, u buxetu
za 2014. izdvajawa za poqoprivredu smawene su za
Ëak 3 milijarde dinara u odnosu na proπlu godinu.

»ekaju li nas joπ neke opasnosti na dugom
putovawu u EU?

— Joπ jedna, verovatno najveÊa opasnost za
srpsku privredu i poqoprivredu dolazi od
Ëiwenice da Êe na osnovu SSP-a stranci moÊi da u
Srbiji slobodno kupuju poqoprivredno zemqiπte
veÊ od 1. januara 2017. Po SSP-u, Srbija se obaveza-
la da Êe u roku od Ëetiri godine po stupawu na snagu
sporazuma dopustiti dræavqanima svih Ëlanica
EU, kako pravnim tako i fiziËkim licima, da nes-
metano kupuju wene plodne oranice. Srbija je jedina
zemqa koja Êe to dozvoliti, a da joπ nije ni posta-
la Ëlan EU. »eπka je to uradila deset godina posle
ulaska u EU, Poqska nakon 12 godina od ulaska, a
Hrvatska je dogovorila sedam godina plus joπ tri
dodatne. Proceweno je da Êe 2050. godine na svetu
æiveti devet milijardi qudi, a da Êe najvaæniji
resursi biti voda i hrana. Srbija treba ove resurse
da Ëuva i da ih stavi u funkciju unutraπweg razvo-
ja, a ne da dozvoli da weni najvaæniji resursi padnu
u tue ruke i da zavisimo od drugih.

U kwizi se Ëesto pozivate na brojke. ©ta
nam one govore kada je reË o dosadaπwoj primeni 
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Kako da...

SSP?
— Iako uvoz roba i usluga u naπu zemqu

stalno raste, prihodi buxeta Srbije po osnovu
carina, zbog primene SSP stalno padaju. Brojke su
porazne. U 2008. godini, posledwoj godini pre nego
πto je Vlada Srbije odluËila da jednostrano pri-
meni SSP, od carina je naplaÊeno 800 miliona evra.
Samo godinu dana kasnije od carina je naplaÊeno
500 miliona evra. SledeÊe 2010. prihodi od carine
nastavili su da padaju i bili su mawi od 430 mi-
liona evra. Taj trend nastavqen je i u narednom
periodu, tako da je od carina u 2011. naplaÊeno
svega 380 miliona evra, a 2012. tek neπto viπe od
315 miliona evra. U 2013. prihod od carina iznosio
je oko 280 miliona evra. Da nije bilo jednostrane
primene SSP, javni dug Srbije mogao je trenutno da
bude za milijardu i po do dve milijarde evra mawi,
jer su za toliko mogli da budu veÊi prihodi buxeta
od carina. Indirektnu πtetu od SSP je mnogo teæe
izraËunati, ali je weno dejstvo joπ dugotrajnije i
πtetnije. NajveÊu πtetu je pretrpela poqoprivreda
koja zapoπqava preko milion qudi u Srbiji.

©ta Srbija treba da uradi kako bi dodatno
unapredila saradwu sa Ruskom Federacijom?

— Naπa vlada i wene institucije moraju da
pruæe konkretnu podrπku privrednicima za
izlazak na veliko i zahtevno rusko træiπte. Kao
prvi korak, Srbija treba da oformi Garantni fond
koji bi garantovao za izvozno orijentisane kredite
i izvozne garancije za poslove srpskih preduzeÊa u
Rusiji. U sledeÊem koraku, Srbija treba, zajedno sa
ruskom stranom, da investira u izgradwu logis-
tiËko-distributivnih centara na teritoriji Srbije
i Rusije, odakle bi se srpska roba plasirala na
rusko træiπte. Træiπta Moskve i Sankt
Peterburga jesu velika, ali je i konkurencija
najveÊa. Zato je za naπu privredu najpametnije da se
orijentiπe na ruske regione, od kojih su najperspek-
tivniji Krasnojarski kraj, Ural, Zapadni Sibir,
IstoËni Sibir, Daleki istok i Krasnodarski kraj.
ZvaniËnici Srbije ne treba da se sreÊu samo sa
predsednikom i premijerom Rusije, veÊ i sa ruskim
gubernatorima, koji su po ekonomskim potencijalima
pandan premijeru jedne evropske zemqe. Smatram da
je najveÊi problem u saradwi Srbije sa Rusijom u
tome πto se ta saradwa odvija stihijski, a ne sis-
temski.

©ta dræava moæe da uËini da bi ta saradwa
postala sistemska?

— Srbija je u posledwih 13 godina izgradi-
la preko 30 institucionalnih mehanizama za sarad-
wu sa EU - od kancelarije za pridruæivawe, preko
ministara i potpredsednika Vlade zaduæenih za EU
do Ëak dva posebna skupπtinska odbora posveÊena
EU integracijama. Danas viπe od deset agencija u
dræavnoj administraciji Srbije radi na pospeπi-
vawu odnosa sa EU, a nijedna ne radi na odnosima sa
Rusijom ili Evroazijskim ekonomskim savezom. Za
ovih 13 godina viπe od 10 hiqada qudi bilo je
stavqeno u funkciju razvoja odnosa sa EU, kako u
Vladi i wenim agencijama, tako i u Skupπtini
Srbije. U tom periodu potroπeno je viπe stotina
miliona evra za razvoj saradwe sa EU. LogiËno je da
je posle toliko uloæenih napora i sredstava izvoz
Srbije u EU veÊi nego izvoz u Rusiju. Ali, kada bi

samo polovina sredstava koja je usmerena u saradwu
sa EU bila usmerena u razvoj institucionalne i
sistemske saradwe sa Rusijom, mogu da garantujem da
bi izvoz u Rusiju za nekoliko godina prestigao
sadaπwi izvoz u EU. Za poËetak predlaæem da
Vlada Republike Srbije oformi samo jedno telo,
Kancelariju za saradwu sa Rusijom, koja bi izradilu
desetogodiπwu strategiju za ekonomsku saradwu sa
Rusijom. Ova strategija bi odredila konkretne
korake za unapreewe saradwe dve zemqe u svim
oblastima privrede, u poqoprivredi, prehrambenoj
industriji, maπinogradwi, vojnoj industriji, ener-
getici, tekstilnoj i drvnoj industriji.

Da li produbqivawe saradwe sa EU moæe da
ugrozi saradwu sa nama naklowenom Rusijom?

— Srbija je jedina zemqa na svetu koja ima
sporazum o slobodnoj trgovini sa Carinskom unijom
koju Ëine Rusija, Kazahstan i Belorusija. To je
træiπte od pribliæno 200 miliona qudi, gde
Srbija praktiËno sve svoje proizvode moæe da
izvozi bez carina. To nam omoguÊava da u startu
budemo 15-20 odsto jeftiniji od konkurencije iz
drugih zemaqa. Izlazak na ovo træiπte je jedin-
stvena πansa za rast izvoza, a samim tim i za rast
privredne aktivnosti i otvarawe novih radnih
mesta u Srbiji. Takoe, bescarinski sporazum je
velika πansa za privlaËewe stranih investitora,
koji preko Srbije mogu da dobiju pristup velikom
ruskom træiπtu po povlaπÊenim uslovima. Kada je
nemaËki proizvoaË Ëarapa Falke otvorio
proizvodwu u Leskovcu, Ëarape su uπle u sam vrh
proizvoda koje najviπe izvozimo u Rusiju. Od
zvaniËnika EU smo Ëuli da Êe Srbija, ako nastavi
dubqe sa evropskim integracijama, morati da se
odrekne ovog sporazuma. To je joπ jedan razlog zaπto
Srbija treba da proglasi politiËku neutralnost.
Kao politiËki neutralna dræava Srbija Êe
samostalno moÊi da odluËuje o svojim meunarodnim
sporazumima, a ne da joj to diktira neko sa strane.

U Srbiji je, uprkos protivqewu jakih lobija,
zapoËela gradwa Juænog toka. ©ta ovaj gasovod
donosi Srbiji u ekonomskom, ali i politiËkom i
geopolitiËkom aspektu?

— Posmatrano sa ekonomskog aspekta,
izgradwa gasovoda Juæni tok u Srbiji doprineÊe
poveÊawu zaposlenosti i ukupne privredne
aktivnosti u zemqi. Izgradwa gasovoda moæe da
obezbedi investicije od preko dve milijarde evra i
da direktno uposli pet hiqada qudi. Indirektno
moæe da zaposli i nekoliko desetina hiqada,
buduÊi da Êe srpske kompanije izvoditi brojne
prateÊe i usluæne delatnosti na izgradwi gasovo-
da. S druge strane, postojawe gasovoda na duæi rok
omoguÊiÊe stabilan i odræivi razvoj privrede, a
posebno proizvodne industrije koja koristi gas kao
energent ili sirovinu u proizvodwi. Pored toga,
kao uËesnica Juænog toka, Srbija ima moguÊnost
skladiπtewa gasa u Banatskom dvoru i drugim
potencijalnim skladiπtima gasa, πto s jedne strane
osigurava energetsku bezbednost graana i
privrede, dok s druge strane pruæa moguÊnost da se
gas skladiπti onda kada se najmawe koristi, u
letwim mesecima, a prodaje na træiπtu onda kada je
wegova cena najviπa, u zimskim mesecima. Takoe,
uËeπÊem u projektu Juæni tok Srbija Êe samo od
godiπwih taksi na promet gasa zaraivati oko 200

Друго: Напредњаци са Вучићем trajno у
Србији 

И опет ту следи још један психоцид.
Нису случајно напредњаци (као наводни родо-
љуби) са Вучићем и Николићем (уз асистенци-
ју већ у комунизму истренираног антиродољу-
ба Ивице Дачића) преузели власт у Србији.
Баш због тога, њихово антисрпско деловање,
zasluæuje за свагда омраzi родољубa у њој.

Зашто се Вучић специјално истиче;
боље, зашто вечито сам себе истиче и крсти
као „Први потпредседник владе” („Ппв“)?
Дугачка прича. Најкраће, међутим: некако се
он наметнуо САД, као незамењив „експерт“ за
Србију, па су му оне дале право и слободу да
сам креира поправне, односно казнене, мере
против Србије. Отуда и његовo istrajavawe у
Србији – да брани САД од српског национализ-
ма, што он наравно са задовољством и чини.

треће: „Свести Србију на београдски паша-
лук“ – ако и то?

Ово нам је већ добро позната недавна
тема кад је „двојац“ Вучић и Дачић чак и фор-
мално признао независност Косова од Србије,
а све због тога да би Србија могла да отпочне
преговоре о њеном уласку у ЕУ. Пазите,
дакле, то није улазак у ЕУ, то су преговори за
улазак у претсобље ЕУ. А предвиђа се већ сад
да се то (улазак у ЕУ) неће десити пре 2020.
Српски еуро-ентузијасти на челу са Вучићем
су одушевљени, јер напокон виде излаз из
тунела, упркос чињенице што ни сама ЕУ није
сигурна да ли или у каквом облику ће тад
постојати. У сваком случају САД казнену меру,
черечење Србије или отуђивање Косова од
Србије, поменути двојац својски је обавио. 

Па хајде што је то учинио, али Косово
теоретски никад није изгубљено све док га
држава Србија не призна. Потписали су пак
Споразум са Приштином: председник владе
Србије Ивица Дачић, и „Ппв“ свемоћни Вучић,
Скупштина Србије га је ратификовала, а пред-
седник Николић замолио Уставни суд Србије
да одложи своје заседање док га Скупштина
не ратификује. Дакле, држава Србија је при-
знала независно шиптарско Косово и тако га
трајно и за увек изгубила. Да је среће,
Државно тужиоlaштво би требало да покрене
велеиздајнички процес против ове тројице.
Али како, кад је Вучић шеф свих безбедносних
структура Србије?!

У вези ратова око растакања бивше
СФРЈ са почетка деведесетих прошлог столе-
ћа, познато је да су САД извршиле svojevrstan
геноцид над Србијом. Оно што је мање познато
јесте чињеница да je taj геноцид imao
razliËite varjante, naroËito na duhovnom i
politiËkom planu. 

Gеноцид је био у ствари психоцид. А пси-
хоцид је дефинисан као ђавоља работа којом
се једној нацији – конкретно Србима - oduzima
свест у смислу инстинкта самоодржања.
Дакле, treba da je непостојећи код Срба, који
је иначе уткан у свако живо биће. Кад је ово
јасно, онда није тешко дефинисaти шта је
суштина геноцида. Срби се обавезују да буду
извршиоци - буквалне самоубице - САД наме-
рaваног геноцида, са очитим циљем да се ове
ослободе биле какве одговорности у том
погледу. Овако нешто још није забележено у
историји, али су Срби одувек познати и по томе
што се не владају по међунарoдним стандарди-
ма и протоколима. Нису ли - оличени маленом
Србијом - Церском битком и победом над моћ-
ном Аустроугарском, задивили свет, иза чега је
дошло чак и до Првог светског рата!

Ништа, међутим, не мења на стварности
чињеница што је геноцид-psihocid много ком-
плекснији него што izgleda. Састоји се из
читаве серије konkretnih mera. САД су због
ратова око растакања СФРЈ изнедриле, а
пошто су Срби једини кривци за те ратове,
читав низ казнених мера против Срба и Србије,
које u svojoj celini и сачињавају psihocid-
геноцид, а следе у потоњим поглављима овог
написа, перфектно уклапају у даљу судбину
Србије. 

Прво: „Србија више никад не сме бити 
политички фактор“ 

Ова САД казнена мера обавља једно-
времено два задатка. Србија је увек словила
као експозитура Русије на Балкану, па је тако
увек важила за кључну земљу balkanske ста-
билности. Пресећи ту везу се наметнуо ту као
приоритетни циљ те стратегије. Али одмах је
дошло и до неопходности да се стабилност
Балкана одузме од Србије и пренесе на Загреб
и Хрватску. Да би са овој промени дало вид-
љиво сведочанство Хрватска је муњевито при-
мљена у ЕУ, Готовина и Мерчеп ослобођени од
хашких пресуда, док се Србији обећава тај при-
јем тек 2020. године (ако и тада), а процеси
против Младића и Караџића су и даље у пуном
јеку.
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Srpska strana... (sa str. 10)

ма из Варшаве. - Само што вас Хитлер нападне,
ми ћемо се на њега обрушити са великом сили-
ном”.

Панови су поверовали, Хитлер је напао и
Лондон се „обрушио”- објавио је речима рат
Берлину, а ни прстом није мрднуо по питању
предузимања војних акција на делу. Али је са
апетитом посматрао како Вермахт прождире
земљу Пољску, приближавајући се Совјетским
границама.

треба напоменути да су финансијске
куће Рокфелера и Ротшилда које су инвести-
рале у нацистичке пројекте у Немачкој, врло
добро знале шта очекује шест милиона
јевреја у окупираној Пољској. али код вели-
ких улагања, такве „ситнице” се не узимају у
обзир.

Господо политичари у Београду, не
мислите ваљда да сте Ви дражи англосаксон-
ским душама од панова Пилсудског и Бека? У
наше време Хитлер не напада на Србију, али
већ системска криза је сасвим могућа и она
може коначно уништити земљу. Само што је у
таквој ситуацији исувише лакомислено очеки-
вати помоћ од ЕУ.

Генерално гледано, читати историју је
корисна ствар. У првом реду, како би схва-
тили да се историјска природа англо-сак-
сонске политике уопште није променила.
Она и данас, као и у прошлом веку, користи
обмане и издаје друге народе зарад оства-
рења својих циљева. а то што
англосаксонци постулирају себе као идеал-
но друштво са идеалном политиком, одавно
је тачно и саркастично дефинисано на јези-
ку независних политичких аналитичара. Као
што је рекао британски историчар Д. Ливен у
свом делу „Империја: Руска империја и њени
супарници”: „У модерној компаративној
историји и политологији влада, у догму пре-
точена, чудна англо-америчка самочестита-
јућа-самохвалисава (self-congratulation) вер-
зија написана немачким стилом”.

Можемо, наравно, честитати и многим
политичарима у Београду што су се придружи-
ли овој чудној верзији. Било би им добро да
запамте слоган утиснут на једрима британских
фрегата, над улазом у светску историју:
„Империја нема сталних савезника. Она има
само сталне интересе”. Уосталом, можда им
падне на памет мисао да је данас Империји
потребна нова порција глупака који ће поту-
рити своју грбачу за њихове интересе.

Fond strateπke kulture Дмитриј СеДОВ
13.1. 2014. 

TadiÊ: NeÊu... (sa str. 9)

* Шта је тачно око сарадње ДС са СНС?
- У вези с тим питањем постоји елемен-

тарна недоследност и непринципијелност руко-
водства ДС, на коју сам указао на ГО. Не може
странка бити против коалиције са напредња-
цима на државном нивоу због њиховог „ауто-
кратског и диктаторског каратера”, а да исто-
времено у низу општина формира владу са том
странком. Можемо имати политику да не улази-
мо у коалиције са одређеним странкама са
образложењем да је њихова политика диктатор-
ска, али се тако морамо понашати на свим нивои-
ма. Друга опција је да се уласком у коалиције са
таквим странкама утиче на промену њиховог
аутократског карактера, као што смо радили са
нашим политичким противницима раније. Сврха
тога је била успостављање националног кон-
сензуса, избегавање насиља у земљи и излазак
из перманентног стања тихог грађанског рата.

* Јесте ли и сами нанели штету рејтингу
странке, захтевом за променом лидера уочи из-
бора?

- Тај захтев је постојао још пре месец
дана, али је руководство одложило ГО са неисти-
нитим образложењем да је СНС заказала термине
у Сава центру почетком децембра. Уосталом,
захтев за променама руководства увек је ДС
оснаживао, а не слабио јер нисмо диктаторска
и аутократска странка. Уколико бисмо сада
сматрали да захтев за променама штети рејтингу,
онда бисмо ту примедбу могли упутити и Зорану
Ђинђићу, јер је 1993. тражио промену
Мићуновића уочи избора, или мени, јер сам тра-
жио смену Зорана Живковића пред изборе 2003.
Увек након тих промена постизали смо бољи
резултат. Ове чињенице су необориве.

21.1.2014. Новости

Osvrt Iskre: U TadiÊevim odgovorima, a
dolaze od bivπeg viπegodiπweg predsednika
Srbije, govori se iskquËivo o unutarpartijskim i
meupartijskim odnosima i trvewima, te o tome
πta bi za stranku bilo boqe. Ni reËi o Srbiji,
dræavi, narodu, te wihovom dobru i interesima.
TadiÊ na kraju pomiwe `nacionalni koncenzus`, ali
je sasvim jasno da je to `nacionalni` koncenzus par-
tija, a ne naroda, jer se tako `izbegava nasiqe` i
`tihi graanski rat`, Ëime nehtejuÊi priznaje da
stranke ostraπÊeno (do nasiqa i graanskog rata)
cepaju i zavaaju narod. Takoe protiv je `dikta-
torske i autokratske` DS i drugih takvih stranaka,
a wegov predsedniËki reæim upravo je bio takav.
ZakquËak: ono πto je zlo za partiju - dobro je za
narod i dræavu. TadiÊ nehotice otkriva i
nedemokratski karakter vladavine partija.
Zalaæe se da DS bira svoje rukovodstvo i odobra-
va wenu politiku direktnim glasawem Ëlanstva, a
ne `delegatski` - a partije upravo `delegatski`,
preko svojih poslanika, a ne narod direktno (ili
svojih prirodnih predstavnika), suvereno vladaju
kroz skupπtinu, obaraju i sastavqaju vladu
(rukovodstvo dræave) izglasavaju zakone, `vedre i
oblaËe`.

miliona evra godiπwe. U politiËkom smislu, sa
ovim gasovodom Srbija postaje vaæno evropsko
geostrateπko Ëvoriπte, iz kojeg moæe da crpi i
ekonomski i politiËki uticaj, s obzirom na sve veÊe
potrebe za energentima u EU. Kao jedina zemqa
uËesnica ovog sporazuma koja nije Ëlanica EU,
Srbija Êe od strane Brisela biti tretirana sa viπe
paæwe, a weni interesi sa viπe uvaæavawa. Juæni
tok Êe ojaËati meuzavisnost aktera koji uËestvuju u
tom projektu i doprineti poveÊawu stepena
nacionalne bezbednosti - tako da nikome neÊe biti
u interesu da se na ovom prostoru stvaraju sukobi i
nestabilnosti koje bi mogle da rezultiraju
prekidom snabdevawa gasom. Drugim reËima, NATO
nikada ne bi bombardovao Srbiju da je ona 1999.
godine imala Juæni tok.

Kako komentariπete upozorewa koja stiæu
iz Evropske komisije da su ugovori koji definiπu
izgradwu Juænog toka u suprotnosti sa zakonima EU.
Da li to moæe da ugrozi izgradwu gasovoda kroz
naπu zemqu?

— Rusija je u posledwih nekoliko godina
zaokruæila svoju energetsku dominaciju u Evropi. S
jedne strane, postignuti su sporazumi o izgradwi
gasovoda Severni i Juæni tok, koje je ruski Gasprom
sklopio sa najveÊim energetskim kompanijama iz
NemaËke, Francuske i Italije. S druge strane,
kupovinom akcija naftne kompanije TNK-BP, ruska
naftna kompanija Rosweft postala je najveÊa
naftna kompanija na svetu. Ova kompanija je proπle
godine isplatila najveÊe dividende u istoriji.
LogiËno je da postoje zemqe kojima ne odgovara
ruska energetska dominacija u Evropi i koje
pokuπavaju sve da tu dominaciju spreËe. Meutim, ti
pokuπaji su jalovi. Ugovori o Juænom toku su
meudræavni sporazumi koji se odnose na preko-
graniËne projekte za koje prvenstveno vaæi
meunarodno pravo, a ne zakon EU. S druge strane,
sadræaj tih sporazuma je veÊ godinama dostupan
javnosti, pa je Ëudno zaπto Evropska komisija
otvara ovo pitawe tek sada, kada je veÊ poËela
izgradwa gasovoda. Po svemu sudeÊi, ovo pitawe
biÊe reπeno na taj naËin πto Êe biti napravqen
izuzetak od zakonodavstva EU, kao πto je to uËi-
weno kod gasovoda OPAL, koji predstavqa kopneni
deo gasovoda Severni tok izmeu NemaËke i Rusije.
NemaËka je potpisala direktan sporazum sa Rusijom,
ignoriπuÊi direktive EU. Ona je time pokazala
koliko je Severni tok za wu vaæan, kao i to da je
spremna da po svaku cenu πtiti svoje dræavne i
ekonomske interese.

Koje su perspektive u saradwi sa
Evroazijskom ekonomskom zajednicom?

— Zemqe Evroazijskog ekonomskog saveza,
Rusija, Belorusija i Kazahstan, zajedno Ëine 15
odsto zemqane povrπine sveta, predstavqaju
najveÊeg svetskog proizvoaËa gasa, nafte, sun-
cokreta i πeÊerne repe, drugog najveÊeg
proizvoaËa krompira, treÊeg najveÊeg proizvoaËa
pπenice, mesa i cementa. Unutar EES, za samo dve
godine, od 2010. do 2012, trgovinska razmena dræa-
va Ëlanica poveÊana je sa 45 na 68,5 milijardi
dolara, dok je trgovinska razmena sa treÊim zemqa-
ma u toku 2012. bila 939,3 milijardi dolara. Jasno
je da su ekonomski potencijali saradwe Srbije sa
dræavama Ëlanicama buduÊeg Evroazijskog ekonom-

skog saveza ogromni. ReË je ne samo o energentima,
poqoprivredi i trgovini, veÊ i o mnogim drugim
razvojnim infrastrukturnim, graevinskim i sao-
braÊajnim projektima. Na izgradwi infrastrukture
za zimsku olimpijadu u SoËiju, kao i na drugim pro-
jektima u Rusiji, radi oko 40 hiqada naπih inæe-
wera i radnika. Oni na taj naËin izdræavaju 40
hiqada porodica u Srbiji. To je kao da ste u Srbiji
otvorili 400 fabrika sa po sto zaposlenih. I to sa
platama koje su mnogo veÊe od proseËne plate u
Srbiji. Ne zaboravite da odmah posle SoËija u
Rusiji kreÊu pripreme za Svetsko prvenstvo u fud-
balu 2018. To je velika πansa za naπe projektantske
i graevinske firme. S druge strane, moæemo da
oËekujemo desetine milijardi evra investicija iz
Rusije, Kazahstana i Belorusije u srpsku infra-
strukturu i poqoprivredu u sledeÊih 20 godina.

©ta u ovom trenutku vidite kao prvi
konkretan korak u saradwi sa ovim savezom?

— VeÊ sam vodio preliminarne razgovore o
moguÊnosti da Srbija postane Ëlan Evroazijske
razvojne banke. Ta vrata su nam πirom otvorena. Kao
Ëlan ove banke mogli bismo da koristimo wena
sredstva za razvojne projekte u Srbiji. Evroazijska
razvojna banka trenutno raspolaæe kapitalom od
oko Ëetiri milijarde evra kojima finansira raz-
vojne projekte u Rusiji, Kazahstanu, Belorusiji,
Jermeniji i Kirgiziji. Time su obuhvaÊeni izgradwa
hidroelektrana, modernizacija æeleznice, pa Ëak i
razvijawe novih modela ruskih aviona „suhoj”.
Kirgizija i Jermenija su postale akcionari ove
banke sa simboliËnim kapitalom od sto hiqada
dolara. Isto treba da uËini i Srbija.

Da li je saradwa sa ovim savezom u suprot-
nosti sa stavom DSS o politiËkoj neutralnosti?

— Evroazijski ekonomski savez je, kao πto
mu i samo ime kaæe, ekonomski, a ne politiËki
savez. Srbija treba da bude politiËki neutralna
dræava koja Êe razvijati podjednako dobru saradwu
kako sa EU tako i sa zemqama evroazijskog ekonom-
skog prostora. Suπtina je u voewu uravnoteæene
spoqne politike koja Êe biti zasnovana iskquËivo
na naπim ekonomskim interesima.

Ukrajinsko odbijawe SSP sa EU i weno
okretawe joπ bliæoj saradwi sa Rusijom nesumwivo
je jedan od najznaËajnih politiËkih dogaaja u
prethodnoj godini? Da li su za takvu odluku
Ukrajine prevagnuli politiËki ili ekonomski
razlozi?

— Odluka Ukrajine je pokazala da sve
ozbiqne dræave prvo misle na ekonomiju kada
donose vaæne strateπke odluke. Ukrajina je odbila
da potpiπe SSP sa Briselom jer veÊu πansu za svoju
ekonomiju vidi u pribliæavawu Ruskoj Federaciji.
Brojke su surovo realne. Ukoliko bi potpisala SSP,
eventualni dobitak od pretpristupnih fondova EU
ne bi nikako mogao da nadomesti gubitak koji bi
Ukrajina imala da se odrekla træiπta Rusije,
Belorusije i Kazahstana, koji se veÊ sada procewu-
je na pet milijardi dolara. Eu je ponudila Ukrajini
svega 610 miliona evra, ali uslovqenih strogim
aranæmanom sa MMF, dok je Rusija odmah stavila na
raspolagawe 15 milijardi evra, uz dodatnih pet
milijardi indirektne pomoÊi. S druge strane, SSP
zabrawuje Ukrajini da izvozi gas, naftu i struju po 
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cenama viπim od unutraπwih, πto znaËi da bi, uko-
liko æeli da Evropi prodaje energente, Ukrajina
morala da podigne cene za svoje graane. Osim ovih
podataka, treba imati u vidu statistiku dosadaπwe
saradwe Ukranije sa EU. Od kada se Ukrajina opre-
delila za evropski put krajem devedesetih godina,
spoqni dug je porastao za preko 120 milijardi
dolara. Stopa nezaposlenosti nakon stupawa na
snagu Sporazuma o partnerstvu i saradwi sa EU je od
4,3 porasla na 7,5%. Buxetski deficit je od 1999.
do 2012. porastao sa 500 miliona na Ëak 7,6 mili-
jardi dolara. Ukrajina je rekla „ne” EU iz Ëisto
ekonomskih razloga. Isto treba da uËini i Srbija.

U domaÊoj javnosti se retko pomiwe da je
Island prekinuo EU integracije. ©ta je ovu
ostrvsku dræavu navelo na takav korak?

— Island je u junu 2013. godine objavio da se
povlaËi iz pregovora za Ëlanstvo u EU jer viπe „ne
vidi interes od uËlawewa u ovaj savez”. Nakon tri
godine pregovora, 27 otvorenih i 11 zatvorenih
poglavqa, Vlada i narod Islanda su procenili da
je za wih pitawe nacionalnog suvereniteta kquËno
i iznad Ëlanstva u Evropskoj uniji. Naime, ukoliko
bi Island postao Ëlanica EU, morao bi da prihvati
zajedniËku politiku ribolova EU, πto znaËi
restriktivne kvote i za Island dramatiËan pad
prihoda. A ribolov za ovu zemqu znaËi 12 odsto
BDP, 40 izvoza, 15 odsto radnih mesta. To je wihov
„hleb i puter” koji oni brane po svaku cenu. Odluka
Islanda da odustane od ulaska u Evropsku Uniju
pokazuje kako realizam moæe da prevlada nad dog-
mom da EU nema alternativu.

Kakva su iskustva ©vajcarske neutralnos-
ti? Da li je neutralnost donela izolaciju ©vaj-
carskoj?

— ©vajcarska se nalazi u srcu Evrope, ali
nije Ëlan EU niti NATO. Naprotiv, ©vajcarska ima
dugu i vrlo ukorewenu tradiciju politiËke i vojne
neutralnosti, a odnose sa EU zasniva na bilateral-
nim ugovorima. Jedna od karakteristika ©vajcarske
jesu referendumi i narodne inicijative, kao obli-
ci neposredne demokratije kojima weni graani
utiËu na donoπewe vaænih strateπkih odluka.
Posebno vaæan referendum organizovan je 1992.
godine, kada je graanima postavqeno pitawe da li
æele da ©vajcarska ratifikuje sporazum sa
Evropskom ekonomskom zajednicom, odnosno da
©vajcarska postane wen Ëlan. Graani su odbacili
ulazak ©vajcarske u EU, smatrajuÊi da to nije u
wihovom nacionalnom i ekonomskom interesu.
Rezultat referenduma bio je iznenaujuÊi, buduÊi
da je samo jedna stranka pozivala da se glasa protiv
ulaska ©vajcarske u EEZ - ©vajcarska narodna par-
tija. Ova partija tada nije bila velika, a danas je
najjaËa politiËka organizacija u ©vajcarskoj.
Poreewa sa Srbijom nameÊu se sama. Demokratska
stranka Srbije je na poËetku 2014. jedina parlamen-
tarna stranka koja se protivi Ëlanstvu Srbije u EU.
S druge strane, 90 odsto poslanika i gotovo cela
politiËka scena zagovara ulazak Srbije u EU.
Meutim, πvajcarski primer dokazuje da se
miπqewe naroda nekad drastiËno razlikuje od
miπqewa politiËke elite. Da politika neutral-

nosti nije politika izolacije i prepreka ekonom-
skoj saradwi, veÊ naprotiv, da je podstiËe, govore i
podaci o ekonomskoj saradwi ©vajcarske i EU.
©vajcarska je Ëetvrti najbitniji spoqnotrgovinski
partner EU, nakon SAD, Kine i Rusije. U 2012. godi-
ni, 56 odsto πvajcarskog izvoza bilo je u EU.
Meutim, da ©vajcarska sprovodi i diverzi-
fikaciju spoqne trgovine moæe se videti na
primeru jednog od wenih najpoznatijih izvoznih
artikala - Ëokolade. Posledwih godina primeÊena
je stagnacija, pa Ëak i opadawe izvoza Ëokolade iz
©vajcarske u zemqe EU, dok s druge strane, raste
izvoz πvajcarske Ëokolade u Rusiju i zemqe evro-
azijskog prostora.

Vaæite za politiËara kog uvaæavaju i na
istoku i na zapadu. Da li se nakon objavqivawa ove
kwige bojite da vam ne priπiju etiketa da ste
„evrofobiËni”, i „antievropski” nastrojeni?

— Razlika izmeu evroskepticizma i evro-
fobije jasno postoji. Evroskepticizam nije mræwa
prema EU, veÊ racionalan i kritiËki stav prema EU.
Moj stav se ne razlikuje od stava dve treÊine
graana Evropske unije koji ne veruju u opstanak EU
u sadaπwem obliku. Prema posledwim istraæi-
vawima javnog mwewa, 59 odsto graana NemaËke
nema poverewa u EU, dok je 2007. u toj zemqi posto-
jalo dvotreÊinsko poverewe u EU; u Italiji je danas
53 odsto skeptika, πto je za polovinu viπe nego pre
πest godina. U Francuskoj se podrπka EU ubrzano
smawuje i trenutno je na rekordno niskom nivou od
40 odsto. NajveÊi porast skepticizma zabeleæen je
u ©paniji, sa 23 odsto 2007. godine, na danaπwih 72.
Pre krize, 2007. godine, smatralo se da je Britanija,
sa 49 odsto nepoverewa u EU, bila neprevazieni
evroskeptik, ali u ovom trenutku Ëetiri najveÊe
dræave u evrozoni, NemaËka, Francuska, Italija i
©panija, imaju mawe poverewe u institucije EU nego
πto je Britanija imala 2007. godine. Cela Evropa je
shvatila da se EU nalazi u dubokoj politiËkoj i
ekonomskoj krizi i da je potrebno traæiti nove
alternative. Jedino srpska politiËka elita i daqe
smatra da „Evropa nema alternativu”.

Na kraju, da li oËekujete da Êe na proleÊe
biti raspisan vanredni parlamentarni izbori u
Srbiji?

— DSS se zalaæe za hitno raspisivawe iz-
bora i za to vidimo dva suπtinska razloga. Prvi je
dræavni, a to je sprovoewe briselskog sporazuma
koji je protivustavan odnosno nastavak EU inte-
gracija koje donose nove ucene i uslovqavawa za
Srbiju. Drugi razlog je ekonomski, i on se odnosi na
sprovoewe SSP Ëije Êe odredbe o ukidawu carina
na uvoz poqoprivrednih proizvoda iz EU uniπtiti
domaÊu privredu. Sazrelo je vreme da u Srbiji
poËne javna debata o tome da li je za naπu zemqu
boqa politiËka neutralnost ili Evropska unija. Ne
treba da se zakopavamo u rovove, veÊ treba zajed-
niËki, kroz argumentovani dijalog, da pronaemo
najboqi put za Srbiju. Nakon ove javne rasprave,
2015. godine, treba raspisati referendum na kojem
Êe se graani Srbije izjasniti da li su za ili pro-
tiv EU. Referendum je bez sumwe najmerodavniji i
najdemokratski naËin odluËivawa.

PeËat, 17.1.2014.    Qiqana BOGDANOVI∆
(Podvukla - Iskra)

Као и претходних година, и на почетку ове
2014, сведоци смо устаљене праксе медија који под-
стичу бесловесно псеудопразнично лудило, не би ли
ионако већ смућен и посрнули народ заборавио на
све актуелне недаће, те да би што лакше примио
„новогодишње поклоне“ режима у виду најављива-
ног додатног „стезања каиша“ или пак најављених
накарадних измена радног законодавства, које ће
додатно унапредити систем капиталистичког иско-
ришћавања српског радника. У светлу наведеног,
посебно је упечатљиво понашање незваничног вође
актуелног издајничког режима – Александра
Вучића. Наводном борбом против нарко-мафије
(чији се највиши челници заправо налазе у редовима
власти, као и у базама шиптарских терориста попут
Великог Трновца, а којима ни длака са главе не
фали), он заправо настоји да код наивног народа
прикупи поене популарности, не би ли народ забо-
равио на актуелну немаштину и пљачку, на издају
Косова и Метохије, као и на најновије бесрамне из-
јаве којима Вучић релативизује и негира највеће
шиптарске злочине над Србима почињене крајем
деведесетих. Овај патетични изрод, морални пајац,
новопечени шиптарофил и ЕУ-фанатик, одржавају-
ћи систем медијског мрака у Србији, плански у нови-
не пласира трачеве о себи самом, како би се народ
замајавао глупостима, као и наказним телевизиј-
ским „ријалити“ емисијама, да не би размишљао о
чињеници да је просечна нето плата у Србији свега
400 евра, да је сваки трећи становник Србије неза-
послен, да је у Србији преко 700.000 сиромашних, да
је између централне Србије и јужне српске покраји-
не постављена граница коју наше власти и даље
лицемерно називају „административним прелазима“,
да недужни Срби и даље чаме у хашкој тамници,
итд.

Као приде читавој суморној причи актуелне
друштвено-политичке колотечине, у центру збива-
ња нашао се и нови талас организованог циганског
насиља и пљачке на улицама Београда, поново про-
праћеног млаким држањем надлежних органа, који
ажурност показују искључиво када треба штитити
српске непријатеље и вршити противзаконито наси-
ље над српским родољубима. Исту неажурност и
пасивност, овдашње „безбедносне“ службе показују
и у случају муслиманских екстремиста из Рашке
области, који несметано одлазе и долазе са сириј-
ског ратишта, где стичу нова терористичка искуства
која ће сасвим сигурно употребити у борби за оства-
рење својих сепаратистичких амбиција на српском
тлу. За остварење злочиначких амбиција према
којима овдашњи режим не чини никакве противме-
ре, чиме такође поткопава безбедност житеља
Србије.

У земљама попут данашње Србије, где без-
бедносни и правосудни систем очајно функционише,
постоји могућност да становништво организује соп-
ствену заштиту и само почне да спроводи правду. А

право је сваког народа да макар и ванинституцио-
нално обезбеди сигурност и сопствени опстанак ако
му то државна власт сама не омогућава, поготово
онда када је управо сам режим највећи виновник
тортуре и антинародне делатности. Заправо, Србија
је данас таква земља на чијем је челу организована
криминална банда, која попут претходног режима,
својим подаништвом према Бриселу и Вашингтону и
својом пљачком преосталог народног иметка, чини
најтежа кривична дела против народа и државе. А у
таквим земљама, у којима је боље бити окривљени
него оштећени, народ се мора сам изборити са сва-
ким видом репресије и насиља. У супротном, биће
суочен са сопственим нестанком. Данас када више
ни у сопственој улици или дворишту нисмо безбедни
од терора разноразних криминалних група, отпор и
одбрана постаје наша обавеза. Ову обавезу имамо
према својим ближњима и својој деци, али такође и
према својим прецима, који су били кадри да се
изборе за нашу слободу и будућност.

Ипак, у мору разочарења и понижења који
нас окружују, и овог Стефандана подсетили смо се
победе коју је првом половином деведесетих година
протеклог века, извојевао српски народ у Босни и
Херцеговини. Победе која не престаје да иритира
наше душмане и која је назначење наших будућих
победа. Реч је наравно о Републици Српској као
српској националној држави створеној у рату. Она је
као национални политички пројекат изнедрен бор-
бом и крвљу, у ванредно тешким околностима, била
и остала бастион националне идеје у Европи, утоли-
ко више што је створена из отпора антиевропској
исламској експанзији, потпомогнутој из читавог мус-
лиманског света. Услед значаја који још од самог
свог оснивања придаје православној вери као сржи
српског националног идентитета, Република Српска
представља прави светосавски бисер у круни
вековног српског државотворног подвига. И данас,
иако је Дејтонским споразумом десеткована и оку-
пирана, и касније од стране издајника у великој
мери развлашћена (контрола над границом и цари-
ном, судска и војна власт пренети су на ниво тако-
зване Републике БиХ), Република Српска остала је
трн у оку свим нашим непријатељима, који се неће
смирити док не успеју да је униште или док у тим
својим настојањима коначно не буду поражени. И та
чињеница треба да буде додатни подстицај за све
српске родољубе у борби за њен опстанак. Она је
симбол српског отпора планетарном мондијализму и
симбол победе српског оружја! Њено стварање и
опстанак, упркос силама немерљивим које су се
надвиле над српском земљом, јесте победа и свет-
лост у мраку нових српских егзодуса током послед-
ње две деценије. Управо зато, сјај Републике
Српске и љубав према њој, били су и остали надах-
нуће српским родољубима, као и семе сутрашње
победе са обе стране Дрине.

И. Средојевић
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Поштована господо, политичари из
Београда! Објасните мени будаластом, због
чега је Србија толико посвећена европском
путу, сањарећи о богатом „браку из интереса”?

Анализирајући податке о економским
показатељима српске привреде у 2013. години,
открио сам невероватне ствари које никако не
оправдавају тај „брак”, који по свој прилици
уопште није смишљен у Београду.

Просудите сами: Настала ситуација у
Републици Србији је таква, да она сама нема
никаквих снага за препород своје економије.
Потребан је новац из иностранства.

Откуда је током 2013. године долазио
тај новац?

Да почнемо од Русије. Москва је за
подршку буџету Србије издвојила кредит у
износу од 500 милиона долара, са роком
доспећа од 10 година и каматном стопом од
3,5%. Да напоменемо да се Србија спрема да
се уда у другу породицу, а кредит за под-
ршку њеним слабим снагама уопште не
издваја та породица. Зар то није смешно?

Само у заједничко предузеће „Нафтну
индустрију Србије” већ је уложено око 2
милијарде еура које је издвојила Русија -
углавном за модернизацију производње - а
у плану су нове инвестиције у износу од
неколико милијарди еура.

„Јужни ток”, највећи заједнички проје-
кат две земље, вреди 1,7 милијарди еура и
биће заједнички финансиран. По мишљењу
стручњака, пољопривреда је област недовољ-
но искоришћена за заједничку сарадњу и
пружа значајан потенцијал за улагање капита-
ла.

ако имамо у виду да Русија годишње
увози прехрамбрених производа у вредно-
сти 35 милијарди долара, тада знамо да ће
заједничке инвестиције у пољопривреду
омогућити увећање српског извоза, као и
смањење дефицита у трговинском билансу.

Следећи на српској инвеститорској
скали постали су... Уједињени арапски
емирати!

Компаније из УАР су показале велику
заинтересованост за улагање у пољопривреду,
већ су потписани и први уговори за инвестира-

ње. Био је потписан уговор са аграрно-инду-
стријском компанијом Ал-Дахра о заједнич-
ким улагањима у износу око 400 милиона
долара. Трећина средстава предвиђена је за
куповину актива осам пољопривредних ком-
бината у Србији који су у стечају, а остатак
новца предвиђен је за изградњу иригационог
система и пет фабрика за изградњу сточне
хране.

Поред тога, постигнут је договор са
инвестиционим фондом Абу Дабија за кредит у
износу од 400 милиона долара, од чега је
половина предвиђена за зајмове пољопри-
вредницима за набавку опреме. У скорије
време Србију треба да посети делегација
авиокомпаније „Етихад” која је заинтересована
за стратешко партнерство са српском компа-
нијом „���JAT”. Инвеститори из Емирата су заинте-
ресовани и за изградњу луке Панчево, докапи-
тализацију компаније „Југословенско речно
бродарство” ради оживљавања домаће бродо-
градње и речног саобраћаја. Ако овоме дода-
мо инвестиције кинеских компанија у саобра-
ћајну инфраструктуру Србије, можемо
закључити да све више инвестиција долази из
земаља са Истока.

А шта је са новом европском породи-
цом? Како ће она помоћи Србији да се припре-
ми за етапу „склапања брака” која ће се
отегнути на период од 10 до 15 година?

Она се понаша у складу са колонијал-
ном мудрошћу англосаксонаца, који купују
све главне медије и финансирају невладине
организације у Србији. то јест - полуге
управљања сазнањем. то је знанто јефтини-
је али зато и ефикасније. Зомбирање недо-
зомбираних народа одувек је био лагодан
бизнис. Зомбирани, заборављајући на
мршаве стомаке, понављају мантре о „сло-
боди, једнакости, братству”, не примећујући
како се празне њихови џепови.

Ја нисам успео наћи податке о крупним
инвестицијама ЕУ у реалну привреду Србије.
Премда сам, вероватно, лоше тражио. Њих су
највероватније обећали, али не журе да обећа-
ња испуне.

Како се овде не сетити лета 1939. годи-
не? „Не брините панови, ми вас нећемо остави-
ти- шапутали су из Лондона на увце владари

(Kraj na str. 12/1)

Чак и они који су прогнозирали да ће почетак
градње „Јужног тока“ означити и почетак озбиљних
политичких престројавања у Србији и око Србије,
тешко да су могли претпоставити дубину тог процеса
и брзину његовог одвијања. Свесни да се њихова
испразна обећања о имагинарним вредностима које
чекају на крају европског пута, суочавају са конкрет-
ним руским пројектом који се може и физички и
финансијски опипати, и још свеснији чињенице да у
том суочавању време не ради за њих, идеолози евро-
атлантизма кренули су у мобилизацију и груписање
свих својих референата и плаћеника у Србији и око
Србије. Њихов план је да, док су још увек јачи, одно-
сно док у потпуности контролишу медије и државни
апарат, крену у велику офанзиву чији ће главни прав-
ци бити:
-  максимално ометање пројекта „Јужни ток“ на свим
нивоима
-   максимално приближавање структурама НАТО-а  у
постојећим околностима
-  ванредни избори чим се изврше неопходне припре-
ме, како би се, док је још висок рејтинг СНС-а, ко-
лиционом листом, дао легитимитет оним евроатлант-
ским снагама (странке и тзв. нестраначки појединци)
које немају подршку у бирачком телу
- ширење анти-руског расположења (како би се
зауставио или барем смањио огроман раст Путинове
популарности).

Све ово евроатлантистима неопходно је како
би што дуже одржали илузију европског мита, јер
Европа о којој нам причају Дачић и Вучић у стварно-
сти не постоји од Мастрихтског споразума.

Како би ту опсену прогурали као опцију
корумпирани српски властодршци су говорили да
европски пут нема алтернативу, као и да Русија није
озбиљно заинтересована за утицај на овим постори-
ма. Ивица Дачић, често неодмерен у својим измиш-
љотинама, у том смислу помињао је чак и своје кон-
такте са Владимиром Путином.

Пројекат Јужни ток развејао је све њихове
лажи и пропагандне флоскуле. Он је показао не само
да постоји АЛТЕРНАТИВА, већ и да је та алтернати-
ва доступна САДА и ОВДЕ, за разлику од њиховог
европског пута за који не знамо ни ГДЕ води, ни
КАДА би се могло доћи до циља, па чак ни шта је сам
ЦИЉ. И више од тога. Јужни ток је показао снагу
Путинове Русије и њену спремност да буде тихи пра-
тилац и заштитник тамо где је словенство и право-
славље.

Управо ово последње највише смета идеоло-
зима евроатлантизма, односно креаторима савреме-
них глобалистичких процеса, јер у новом светском
поретку нема места ни словенству, нити православ-
љу, и отуда ова мобилизација и подизање „борбене
готовости“ евроатлантских снага у Србији. Но, да
видимо које су то снаге и која им је политичка тежи-
на у српском народу?!

Политичко прегруписавање евроатлантиста

Свакако да је у овом тренутку највећа поли-
тичка снага евроатлантизма у Србији СНС
Александра Вучића. Ова странка доведена је на
власт изборном комбинаториком Брисела како би
наставила процес потпуног разбијања Србије, као
државе српског народа, у тренутку када је корупци-
јом дегенерисани Тадићев режим изгубио потенцијал
и кредибилитет за даље вођење земље у окове евро-
атлантизма. Читава операција изведена је у складу
са принципом „циљ је константа – људи су променљи-
ва“ и осталим Тависток-начелима (1), па је Вучић пре-
узео управљање свим битним полугама државне
моћи које је контролисао Тадић, рачунајући и управ-
љање људским ресурсима (од Микија Ракића до
Драгана Шутановца). На тај начин сачувани су сви
кадрови ДС-а битни за евроатлантско освајање
Србије, па се процес евроинтеграција у складу са
интересима Брисела, а против интереса српског
народа и државе, наставио уз импулс значајног убр-
зања које обично доносе кадровске промене.

Иако се све до уласка у власт странка повре-
мено користила проруском реториком што јој је при-
вукло и чланство и бираче, СНС је, под новим лиде-
ром, у потпуности окренута остваривању стратешких
евроатлантских планова. Као најбољи пример за
дубину тог опредељења може послужити управо
однос према Јужном току, будући да није тајна да је
штаб за минирање реализације овог пројекта смеш-
тен у Министарству енергетике, који води Зорана
Михајловић, потпреседник СНС-а и један од првих
Вучићевих сарадника. А она се у СНС-у није нашла
случајно!

Зорана је у СНС дошла крајем 2009 године, из
Динкићевог Г-17+, који је тада партиципирао у власти
(!) и одмах постала члан економског савета ове
странке задужена за питања енергетике. Шта мисли-
те зашто? Ево одговора. Зорана Михајловић дипло-
мирала је на Економском Факултету у Београду бра-
нивши рад „Енергетски ресурси у Европској
Економској Заједници“, а докторила на истом одбра-
нивши тезу „Енергетика и привредни развој –
Анализа међузависности на примеру Србије и зема-
ља ЕУ“. (2)

Али, уз стручно профилисање према ЕУ, што
наравно није ништа лоше, она је и члан Саветодавног
одбора лобистичке организације „East West Bridge“
(Мост Исток Запад) која представља врата за улазак
Србије у „Трилатерарну комисију“. Ова организација у
Србији делује од 2009 године, а њени формални осни-
вачи су, поред осталог, и чланови масонске
Регуларне велике ложе Србије (председник је сам
Велики Мајстор, др Петар Костић).

Без намере да се сада бавимо овом евро-
атлантском испоставом у Србији, треба рећи да
садашња српска влада, поред Зоране Михајловић, 
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НЕМАМ намеру да напуштам ДС и да пре-
пустим да о њеној будућности одлучује група
појединаца којима није битно да странка буде
јака и да спроводи своју мисију.

То је ексклузивно за „Новости” изјавио
Борис Тадић, почасни председник ДС, који после
жестоке седнице Главног одбора на којој је остао
у мањини, најављује нову унутарстраначку борбу
против Ђиласовог вођства:

- Остајем у борби за мисију ДС док год
могу на било који начин да допринесем њеном
остварењу. Моје ангажовање у политици је од
почетка везано за ДС и у странци сам од њеног
оснивања.

* Како планирате да спречите ту „групу
појединаца” да даље воде ДС?

- Њима је својствен само функционерски
начин мишљења. То може бити спречено једино
тако што ће им се начином гласања онемогућити
да лобирањем омогућују вештачку подршку за
све своје одлуке. Страх од непосредних избора
јасно указује на намеру и циљ оних који се плаше
да се одлуке у странци доносе демократским и
непосредним изборима.

ШТАБ ПРЕУЗИМА ОДГОВОРНОСТ * ХОЋЕТЕ
ли учествовати у кампањи ДС пошто сте одбили
понуду да уђете у изборни штаб странке?

- Помоћи ћу колико год могу. А да бих
помогао не морам да будем члан изборног
штаба. Мићуновић, Шутановац и Пајтић могу
допринети својим искуством, али тиме преузима-
ју и одговорност за изборни резултат на свим
нивоима.

* Који су, по вашем мишљењу, суштински
разлози да Ђилас напусти кормило ДС непосред-
но уочи београдских и могућих парламентарних
избора?

- Многи аналитичари оцењују да смо
изабрали лош тренутак да тражимо његову
оставку, сматрајући да тиме додатно слабимо
странку уочи избора. Овај тренутак смо и изаб-
рали да бисмо спречили још један изборни
пораз и да бисмо покушали странку до избора да
ојачамо и спречимо њено даље слабљење.
Локални избори су показали у ком правцу се
креће рејтинг странке и било је неопходно
зауставити тај негативан тренд управо пре
избора.

* Како коментаришете одлуку ГО да по-
држи извештај председника? Да ли сте то дожи-
вели као политички пораз?

- То свакако није био политички пораз. На
седници ГО чланови се нису изјашњавали о томе
да ли подржавају политику руководства странке
него о томе да ли би се о тој политици требало
изјашњавати сада или након избора.

* Али, већина најутицајнијих функционера
гласала је за Ђиласов извештај?

- Две трећине чланства кроз иницијативу
општинских одбора изјаснило се за промене, а
две трећине функционера, чланова ГО, кроз ини-
цијативу о такозваном јединству, изјаснило се
против тих промена. Иза свега је суштински
спор: да ли дозволити чланству да се изјасни,
што ми тражимо, или не. Сврха захтева за про-
менама је да се спречи да се након избора о
руководству одлучује делегатском скупшти-
ном. Видећемо ко ће бити у праву јер је Ђилас
преузео одговорност за резултат од 35 одсто
гласова, што је од њега тражио Пајтић. То је јако
висок и тешко остварљив циљ, али волео бих да
нисам у праву.

* Очекујете ли промене на врху ДС после
мартовских избора?

- Ако Ђилас оствари задато, до промена
неће доћи. У супротном, оне зависе од тога да ли
ће гласање на скупштини ДС бити директно
или делегатско. Односно, да ли ће гласати
чланство или номенклатура.

Не КајеМ Се ЗБОГ КОМПРОМИСа * Каје-
те ли се што сте без политичке борбе препу-
стили Ђиласу странку у новембру 2012?

- Да је тада било непосредног гласања,
не бисмо ни дошли у ову ситуацију. Ко год да је
председник данас, имао би неупитан легитими-
тет јер би то била јасна воља чланства. Генерално
се не кајем, увек се на овај или онај начин само
борим. То сам и тада чинио онолико колико су
ми омогућавале околности. Компромис је био
максимално што смо могли да постигнемо, али
без таквог компромиса данас не бисмо ни имали
шансу да покушамо да променимо ствари

* Да ли је суштинска подела у ДС око
дилеме - да ли се наметнути као будући савезник
СНС или не?

- Апсолутно не. Приписивање мени изјаве
да сам за коалицију са СНС је бесмислица и
представља намеру мојих страначких опонената
да ми се припишу нетачни ставови како би себи
олакшали борбу на ГО.

(Kraj na str. 12/2)

Senke evroatlantskog...

има на местима државних секретара још три члана
ове организације. Овде ћемо поменути Дејана
Новаковића, једног од оснивача „East West Bridge“-а и
генералног секретара српског огранка Трилатерале,
кога је Михајловићева именовала за државног секре-
тара у Министарству енергетике. (3)

Дакле, више од две године пре непосредног
преузимања власти од стране СНС-а Зорана
Михајловић се, под окриљем ове странке, припрема-
ла за своју мисију напада на Јужни ток. Како би њено
поље деловања за ту прилику биле што шире она је,
крајем августа 2012, на предлог Вучића именована за
гувернера Србије у Европској банци за обнову и раз-
вој (ЕБРД) (4), коју је покушала да уведе у инвести-
циони циклус Јужног тока како би се избегло да овај
пројекат буде директна руска инвестиција. На срећу,
сви њени покушаји да се омете и поремети планира-
ни ток овог пројекта за сада су остали безуспешни.
Наравно, борба на овом пољу ће се наставити и биће
вођена све док не потече гас, а вероватно и након
тога.

Но, да се вратимо улози СНС-а у предстојећој
евроатлантској офанзиви. Евидентна је намера
Запада да ова странка и њен лидер Александар
Вучић буду носиоци тог пројекта, што је и логично
узимајући у обзир величину и рејтинг странке. Наиме,
у овом тренутку ово је једина странка која има
довољно снаге и коалиционог потенцијала да изнесе
улазак у власт странкама евроатлантске оријентаци-
је које немају подршку бирачког тела за прелазак
цензуса (попут Драшковићевог СПО-а), или су на
његовој граници (попут Јовановићевог ЛДП-а, и
Љајићевог СДПС-а), што је стратешки веома важно
за Брисел.

У том смислу Вучић је већ активирао Вука
Драшковића „успаваног“ након Тадићевог пада, и он
своју кукавну ролу већ игра на страницама српских
таблоида, а обавио је и разговоре са Чедомиром
Јовановићем, након којих је овај изашао са платфор-
мом „Договор“ која управо позива на стварање нече-
га што бисмо могли назвати евроатлантским фрон-
том. Све више медијског простора добија и војвођан-
ски сепаратиста Ненад Чанак, који поред уобичаје-
них антируских иступа (сада су му мета НИС и
Чепурин), тај простор користи и за неодмерено хва-
љење Александра Вучића, што је свакако неуобича-
јено, с обзиром на њихове односе у прошлости и ста-
вове Вучића о статусу Војводине (барем оне позна-
те).

Како би предупредио ширење незадовољ-
ства старијих чланова странке због овако отвореног
приближавања људима и странкама које је до јуче
називао издајничким, Вучић је расписао изборну
скупштину СНС-а са намером да утврди лојалну стра-
начку структуру, која ће у потпуности следити њего-
во окретање новим „савезницима“ . У том смислу
треба имати велики опрез према наводном сукобу
Вучић-Цвијан, којим се замагљују стварни циљеви
изборне скупштине СНС-а.

Евидентно је да се унутрашње прегруписава-
ње врши и у ДС-у, где је почела демонтажа Драгана
Ђиласа који очигледно није имао довољно слуха за
стратешке интересе Брисела, будући да је заоштрио

реторику према Вучићу и Чедомиру Јовановићу у тре-
нутку када Брисел ужурбано збија редове. Иначе,
Демократска странка која је до пре две године, била
највећа узданица евроатлантизма у Србији, под
Ђиласом је доживела страховити пад рејтинга и
одлив чланства, али сама та чињеница није превише
сметала Бриселу, с обзиром да је процес усмераван
тако да је одлив ДС-а углавном значио прилив СНС-а
(у ову странку прелазили су и читави локални одбори
ДС-а), па стратешки интереси евро-атлантизма нису
били угрожени. Такође, како је већ поменуто, Вучић
је у потпуности сачувао све кадрове ове странке
битне за евроатлантске интеграције Србије, што и
није чудно с обзиром на исте менторе.

Истина, извесно изненађење представља
превремено враћање у игру баш Бориса Тадића, с
обзиром да период „тишине“ (рециклаже) политичара
истрошених у глобалистичким процесима обично
траје бар дупло дуже, али то је само показатељ коли-
ко се Бриселу жури, односно колико је уздрман
првим варом Јужног тока. Од Тадића се очекује да
смањи тензије према СНС-у и ЛДП-у, обезбеди јача-
ње рејтинга странке, али и да крене у константни
притисак на Томислава Николића, с обзиром да је у
овом тренутку Николић превише лагодно позициони-
ран са аспекта бриселских интереса, што се показа-
ло код ситуације са Јужним током.

Сва политичка престројавања евро-атлант-
ских снага у Србији указују да се, са аспекта Брисела,
политичка мисија Ивице Дачића приближава крају и
да се овај интересџија прерачунао када је веровао да
ће му обављање наjпрљавијег дела посла око преда-
је Космета, дати у Бриселу довољан политички кре-
дит да Бајатовића усмери на Исток, а Ружића на
Запад. То се код њих не прашта. Како ће се то одра-
зити на његову личну и политичку судбину остаје да
се види, али сигурно је да ће му на планираним избо-
рима требати јако, јако, добар резултат како би избе-
гао претећи лош сценарио.

Наведеном политичком прегруписавању
евроатлантских снага у Србији свакако треба додати
и недавно враћање на српске просторе Владимира
Бебе Поповића, који је 6.12.2013. и званично отворио
канцеларије свог Института за јавну политику у
Београду (5). Некадашњи секретар Бироа за комуни-
кације у влади Зорана Ђинђића, кога је бивши српски
премијер отпустио због умешаности у бројне афере
везане за нелегална прислушкивања и медијске
манипулације (6), одавно је у служби евроатлантиз-
ма, а слови за великог мајстора тзв. „прљавих кампа-
ња“ које се одликују великом агресивношћу и бескур-
пулозношћу. Његово ангажовање у Београду, прво
после злогласне акције „Сабља“, свакако није случај-
но и добар је показатељ да евроатлантисти неће
бирати средства да остваре своје интересе. 

У ишчекивању избора

Евидентно је, а вероватно и нормално, да су
геостратешког значаја Јужног тока далеко свеснији
бриселски идеолози него српски грађани. Међутим,
након неуспеха свих покушаја Зоране Михајловић да
Јужни ток заустави на границама Србије, а мора се
признати да јој није недостајало ни упорности ни 

(Kraj na str. 26/2)

Intervju koji pokazuje πtetnost vladavine politiËkih stranaka

таДИћ: НећУ Да NAPUSTIM I
ПРеПУСтИМ СтРаНКУ



Iskra 1. februar 2014. Iskra 1. februar 2014. 

Bivπim radikalima i ostalim gubitnicima
tranzicije omoguÊio je da se naslauju u
MiπkoviÊevom boravku u zatvoru, dok se donose
joπ gori zakoni i dok idemo u potpuno ekonom-
sko uniπtewe i svode nas na nivo protek-
torat-kolonije. Vaπingtonu i Briselu je dao
ono πto je TadiÊ samo obeÊavao i nije uradio
do kraja, ne zato πto nije hteo, veÊ nije smeo,
uplaπivπi se za svoj opstanak na vlasti sa
koje je na kraju pao. »edi, Vuku, »anku, KandiÊki,
Biserko, Liht, dao je da ideoloπki vedre i
oblaËe joπ viπe nego dosad uz sve materijalne
koristi na grbaËi naroda. DaËiÊu je dao da
bude premijer, NikoliÊu da bude predsednik,
Koπtunici je dao ulogu deæurne ovce na poli-
tiËkoj sceni koju su ponovo oπiπali i preva-
rili. TaËiju je dao skoro i formalnu nezavis-
nost, priznavπi wegovu ”dræavu” a ukinuvπi
sve institucije Republike Srbije na Kosovu i
Metohiji i time je sproveo ono o Ëemu su SAD,
EU, NATO i TaËi mogli samo da sawaju.
Objedinio skoro sve drugosrbijanske i
”disidentske” analitiËare i skoro sve poli-
tiËke stranke oko slogana ”EU ili smrt”. Sve
je to VuËiÊ ”zaposlio, udomio, jednom rijeËju
usreÊio”, πto bi rekao kum Æoræo. Pa kako
onda da mu ne jedu iz ruke? Jednostavno
reËeno, VuËiÊ je primenio Lewinovu revolu-
cionarnu doktrinu: ”Dajte im ono πto æele”.

Da bi se okonËalo ovo naπe posrtawe i
poniæewe stvari se moraju nazvati pravim
imenom, a prevaranti i prikriveni ”disidenti”,
koji se predstavqaju vajnim rodoqubima, a tu
su jer drugog izbora nisu imali, ili su jedno-
stavno zakquËili da nemaju viπe vremena,
proe æivot, a prolazi i tranzicija, a oni ne
omastiπe brk, pa su naπli smernog gospodara
VuËiÊa da im omoguÊi da i oni æive ”kao sav
normalan svet”. Tako Êe biti sve dok se ne
razbije EU-mitomanija, a da bi se to uradilo
protivnika treba udariti tamo gde ne oËekuje
i gde mu je slabost. Ova borba se odvija kako
na vidqivom, tako i na nevidqivom planu. U
pitawu je borba za duπe qudi. EU nudi ono πto
je i nepomenik nudio kroz svoja tri iskuπewa,
igra na qudske slabosti na kojima je i Faust
pao. Za nas Srbe Hristos je Istina, a
Pravoslavqe, Svetosavqe i Kosovski Zavet su
naπa Ideja. Na kraju, da parafraziram
Dostojevskog: ”Da gospodo, vi moæete podiÊi
kristalni dvorac u kojem Êe sve biti taËno,
savrπeno, racionalno, ali ja Êu opet u ime
istine i slobode podiÊi pobunu i razruπiti
vaπ kristalni dvorac, zato πto ste ga podigli
sruπivπi moju kuÊu, moju uxericu, koja moæda
nije bila velelepna, velika, moæda Ëak ni
lepa, ali je bila moja, koju sam ja podigao,
sagradio, i sa qubavqu pazio. Ne moæete na
mojoj nesreÊi i zlu koje ste mi naneli gradi-
ti sopstvenu sreÊu. To nije Pravda”.

Srpski kulturni klub Æarko JankoviÊ
23.12.2013. (Podvukla - Iskra) 

„PolitiËki korektni”... (sa str.6)

problem pronaÊi neke nove mlade ”klero-
faπiste, neonaciste, huligane” i sl. kojima je
uniπtena svaka buduÊnost i ukinuta sloboda.
Oni uvek mogu da posluæe kao ”ærtveni jarci”,
a dobro dou i zbog katarze kroz koju iznova
mora da prolazi srpski narod zbog ”zloËina,
genocida i suoËavawa sa proπloπÊu”, bilo kroz
izloæbe kojima se u sred Beograda πiptarske
ubice i teroristi slave kao ”borci za slobo-
du” i EU, bilo kroz stalne priËe o obraËuni-
ma sa ”huliganima”, odnosno sopstvenom decom,
kojoj su prilepili etiketu da su ”genocidni
zloËinci”, pa ih sada preventivno ”πtroje”
uniπtavajuÊi im svaku nadu u buduÊnost i nor-
malan æivot i to sve uz drugosrbijanski bor-
beni pokliË ”Nikad viπe Srebrenica (ili
Vukovar, Sarajevo, Dubrovnik, RaËak kako ko
voli po izboru)”. 

Naravno, polit-korektni evroatlantski
”disidenti” jedva su doËekali da se od ovih
”huligana” distanciraju, jer kako moæete da
oËekujete poziv kod Oqe BeÊkoviÊ ili Olivere
JoviÊeviÊ i wene imewakiwe KovaËeviÊ u
emisiju, a o ”Oko” magazinu i da ne govorim, ako
niste osudili takve pojave u druπtvu. Danas ti
isti analitiËari pokuπavaju da nas ubede da
nas jedino ”mudra” VuËiÊeva politika vodi ka
EU i da nam na tom putu nije uslov priznawe
Priπtine kroz, kako kaæu u Briselu, ”sveobuh-
vatnu normalizaciju odnosa”, ulazak u NATO
pakt i odustajawe od ”Juænog toka”. Isti oni
koji su do juËe Slobodana AntoniÊa i –ora
VukadinoviÊa prozivali da su ”æute parapoli-
tiËke mrqe” sada iz svog Centra za politiËku
odgovornost poruËuju da je Briselski sporazum
malte ne ”nacionalno odgovoran”, ili kako mi je
lepo objasnio Branko Radun pre skoro dve
godine zaπto ne moæe da objavi moj tekst na
”Vidovdanu”: ”Vidi, VuËiÊ ne zna ko je Æarko
JankoviÊ, ali zna da sam ja urednik sajta”.

A na promociji prvog i do sada jedinog
broja magazina ”Vidovdan” jula 2010. godine u
Novom Sadu na pitawe iz publike da li su DS
i SNS sinonim za istu politiku, AnelkoviÊ je
odgovorio potvrdno i rekao da meu wima nema
razlike. Tako je bilo sve do decembra 2011.
godine, a onda je doπlo do ”unapredwaËewa”
analitiËkih ”disidenata” TadiÊevog reæima,
pod vidom parole kako narodu prodati æutu
politiku u ”patriotskoj ambalaæi”. Tu su u
kampawi svoju presudnu ulogu odigrali VuËeliÊ
i Vulin sa ”PeËatom”, ”vezujuÊi” na svakoj
naslovnoj strani SNS sa DSS-om. Ima li boqe
manipulacije? Da im Veran MatiÊ, Dragoqub
ÆarkoviÊ i Marko BlagojeviÊ skinu kapu. 

Zato se ne treba Ëuditi VuËiÊevoj po-
pularnosti. On je ovu druπtveno-politiËku
πizofreniju maksimalno iskoristio, jer je
svima bacio ”kosku” za kojom su Ëeznuli.

... OsumwiËeni za ubistvo  ∆uruvije su,
pretpostavqam, uhapπeni sa Ëetkicom za zube u xepu
jer su sve znali i Ëekali, ËitajuÊi srpske novine, u
kojima su im se danima pre vrtele slike. Najpre su
se pojavili veliki naslovi koji su govorili o tome
kako postoje novi dokazi koji vode do Slavkovih
ubica, i da Êe stvar konaËno biti reπena. Koji
dokazi? U tekstu ispod gromopucatelnog naslova
pisalo je da se radi o izjavi jedne æene, u to vreme
zaposlene u DB, koja je joπ 2001. svedoËila o tome da
je ∆uruvijin stan tajna policija prisluπkivala i
posle wegovog ubistva. Kako bi to mogao da bude
dokaz? Nije navedeno, naslovi i lidovi veÊ su
dovoqno sugerisali. Oni su bili dokaz.

Potom je specijalni tuæilac Miqko
RadisavqeviÊ, Ëovek koji godinama sedi na tom
mestu gde se do sad nije primakao razreπewu ubist-
va ∆uruvije, objavio imena Ëetvorice osumwiËenih
pripadnika tajne policije (MarkoviÊ, RadowiÊ,
Kurak, RomiÊ). Naravno, kasnio je danima za novina-
ma, koje su, Ëini se, ne samo pre wega imale infor-
macije o istrazi veÊ imaju i informacije o suewu,
krivici i kazni. Rekao je da je sumwu i istragu bazi-
rao na izjavi Milorada Ulemeka Legije, Ëoveka koji
zbog brojnih ubistava bezmalo deceniju sedi u zat-
voru.

VeÊina medija, naravno, nije govorila o
osumwiËenima, nego o ubicama. Za verovati je, ako
svet oko nas nije sasvim propao, da je RadisavqeviÊ
od Ulemeka dobio i neπto viπe od izjave. Mediji su,
meutim, Ulemeku verovali na reË. Istom onom
Ulemeku, koji se pre nekoliko godina pojavio
niotkud priËajuÊi morske priËe o svom skrivawu
i –iniÊevom ubistvu, koje su tada mediji ismejali,
tvrdeÊi da se Ulemeku ne moæe verovati. Najviπe su
mu verovali oni koji su mu 2004/5. verovali najmawe,
utoliko viπe πto su viπe pomiwali Miru MarkoviÊ
kao naruËioca ubistva, koju on, izgleda, nije ni
pomenuo. PriËe o Ëetvorici osumwiËenih ubrzo je
zamenila moralna panika srpskih medija, koji su
zahtevali da se ima proπiriti istraga i na Miru
MarkoviÊ kao naruËioca Slavkove smrti. Jedan
urednik, doskoro glavni urednik najuglednijih no-
vina i Ëovek kome se u tom svetu veruje, Ëak je rekao
da on MarkoviÊevu vidi kao naruËioca ubistva jer
se sa Slavkom raziπla u teπkom sukobu.

IZ UXBENIKA I IZ MAGBETA Onaj ko ove
redove bude Ëitao sa zrnom dobre namere i pola
zrna logiËkog zakquËivawa razumeÊe da ovo nije
odbrana nevinosti Mire MarkoviÊ, onaj ko ne bude
imao ni toliko neophodnih ËitalaËkih rekvizita
neka Ëita kako je navikao. Elem, moæda su ona i wen
muæ zaista naredili  ∆uruvijinu smrt, imali su
motiv. Da li je to, meutim, dovoqno da im na
naslovnim stranama bude presueno? Ili, ako su
imali motiv zbog sukoba sa  ∆uruvijom, da li su se sa
joπ nekim ruæno rastali, recimo sa »oviÊem, i kako
to da je »oviÊ danas æiv. Ili, da li je joπ neko
mogao da ima motiv za Slavka? Recimo onaj ko je tih

dana ratovao protiv Srbije. Akcije u neprijateqskoj
pozadini staro su ratno sredstvo unutraπwe desta-
bilizacije neprijateqa, gde se ne tako retko ubijaju
protivnici reæima da bi se poquqalo poverewe
graana u reæim. I daqe ne tvrdim, ali reË je o mo-
tivu iz uxbenika, ako je veÊ motiv MarkoviÊeve iz
Magbeta.

Kako niπta ne tvrdim, veÊ pitam, da na-
stavimo daqe. Da je, recimo, Legija ispriËao kako je
∆uruviju ubio NATO, da li bi RadisavqeviÊ zahte-
vao sasluπawe Veslija Klarka, da li bi srpski
mediji sa mawe ubilaËkog sladostraπÊa smeli da
stave naslov da je ubistvo, recimo, naruËila
Medlin Olbrajt? Da se ne laæemo, znamo da ne bi.
Da, ali, reÊi Êe protivnici ovakvog razmiπqawa,
veÊ se pokazalo da su veÊinu „velikih” ubistava
(StamboliÊ, –iiÊ, DraπkoviÊ dva puta (u pokuπaju)
izvrπili pripadnici DB, zaπto bi sa  ∆uruvijom
bilo drugaËije. To je sasvim moguÊe, Ëak vrlo
verovatno. Moæemo li, meutim, da budemo sasvim
sigurni da je to kontrolisao MiloπeviÊ? Nije li
malo pre tog ubistva otpustio πefa tajne policije
optuæujuÊi ga da je ameriËki Ëovek i nije li se ta
stvar tokom suewa u Hagu Jovici StaniπiÊu
pokazala kao neπto πto se baπ i ne graniËi sa
MiloπeviÊevom paranojom? Naravno, stvari se ne
smeju posmatrati crno-belo: StaniπiÊ je defini-
tivno sa Lenglijem imao boqe veze nego πto je to
uobiËajeno za Ëoveka na wegovom poloæaju, posebno
u ono vreme, MiloπeviÊ je to definitivno znao i
nije mu smetalo sve dok je sam bio ameriËki adut za
postizawe mira u Bosni. Kada je otvoreno Kosovo,
kada MiloπeviÊa viπe nije bilo u ameriËkim
planovima, ono πto je bila StaniπiÊeva prednost
postalo je nepremostiva prepreka. Dakle, pitawe je:
smemo li da tvrdimo da je MiloπeviÊ kontrolisao
tajnu policiju? Ako se zakunemo da smemo, onda smo
duæni joπ jedan odgovor: kako to da je ekipa iz DB
nastavila da ubija i posle odlaska MarkoviÊa i
MiloπeviÊa u zatvor, kad su, zajedno sa Zemuncima,
poËistili svu konkurenciju u podzemqu i napose
ubili Zorana –iniÊa. Sasvim jasno: imamo indici-
je da su MiloπeviÊi naruËili ubistvo, ali imamo
jednako jake indicije i da je to uËinio neko drugi.
Jasne dokaze, meutim, nemamo ni za koga.

Ako se sloæimo da srpski mediji sa toliko
strasti kojom su pomiwali Miru MarkoviÊ ne bi
pomiwali Medlin Olbrajt, da li onda wihovu
strast treba tumaËiti æeqom da se pronau
Slavkove ubice ili politiËkim rezonom? Odgovor
je jasan.

DUVAWE U LOPTU NASIQA Hajde joπ da
vidimo zaπto je taj politiËki rezon opasan? Ako su
MiloπeviÊ i MarkoviÊeva naruËili  ∆uruvijino
ubistvo od DB, tada je Srbija 1999. godine bila
teroristiËka dræava. Sa tim saznawem NATO ne
moæe biti amnestiran za agresiju na Srbiju, ali
Ëiwenica da je tukao teroristiËku dræavu nije 
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bezvezan olakπavajuÊi argument. Pitawe je krupno,
zbog Ëega zahteva mnogo opreza pri zakquËivawu,
makar ono bilo i politiËko. Utoliko viπe πto taj
trend delegitimizacije dræave terorizmom nije ni
nov ni sluËajan. Na ovom mestu vredi podsetiti na
moæda najveÊu mrqu i sramotu u nizu mrqa i sramo-
ta srpskog pravosua. Naime, ako se prisetimo pre-
sude iz maja 2006. godine Ulemeku i wegovoj ekipi iz
Crvenih beretki za ubistvo Ivana StamboliÊa, u
wenom obrazloæewu je kao naruËilac ubistva bio
naveden MiloπeviÊ, a da pritom u pravnom smislu
nije bio ni osumwiËen ni optuæen, niti je wegova
krivica bila predmet suewa. Nijedan medij nije
tada pisao o tome kao o pravnom skandalu, a danas
su svi u Ëudu kako to da bi nam pravosue bilo boqe
da u wemu sudi deset kadija, nego ovakvo viπestruko
reformisano.

Kad god se uËini da ne mogu niæe, srpski
mediji uspeju da iznenade, πireÊi granicu srpske
kloake, sve dok se dok se ona po veliËni potpuno ne
izjednaËi sa Srbijom. Zna li VuËiÊ, koji mnoge od
wih danas hrani tim sadræajima, da Êe se veÊ sutra,
kad ne bude jak kao danas, isti ti Kuriri i RodiÊi
odnositi i prema wemu kao danas prema Miri
MarkoviÊ, i da Êe te bastarde svega pristojnog i
razumnog sadræajima hraniti najveÊe danaπwe
VuËiÊeve ulizice? Zna li da su MarkoviÊeva i
MiloπeviÊ, suoËavajuÊi se sa NATO, imali viπe
πansi da prevare sudbinu nego on danas, zagrqen s
wima i okruæen ulizicama koje je nasledio od svog
prethodnika, koji je, koliko god glup i beznadan,
takoe imao viπe πansi da prevari sudbinu?

Naravno, ove medijske orgije - koliko god
bile ruπilaËke, koliko god duvale onu loptu
nasiqa koja je za posledwe dve decenije itekako
znala da pukne - nose sa sobom i jedno vaæno nara-
vouËenije. Oni Êe ovakvi trajati sve dok ovdaπwi
donosioci odluka podstiËu i toleriπu da mediji
znaju i presuuju o tome ko je naruËivao ubistva po
Srbiji, locirajuÊi tog na strani politiËkih pro-
tivnika zapadnih sila, i dok istovremeno reπewa
koja ne idu naruku wihovoj zemqi, veÊ wenim pro-
tivnicima, off record pravdaju reËima da to moraju
da rade jer neÊe da zavrπe „kao –iniÊ”. Sve dok,
reËju, Srbija bude zarobqena dræava i dok weni
mediji budu imali ulogu lisica, a ne prozora, makar
zatvorskog, onog sa reπetkama.

Zato je medijska presuda „Slavkovim ubica-
ma” - i ako je taËna, joπ viπe ako nije - u funkciji
spasavawa jednog nakaznog politiËkog poretka, a ne
istine. Ako postoji neπto uteπno u svemu tome,
VuËiÊ ceo taj poredak, bræe nego iko pre wega,
troπi i vuËe zajedno sa sobom prema slivniku, zab-
oravqajuÊi da je za drugo rastao i bio pravqen, i da
je Srbija u wega investirala svoje posledwe resurse
poverewa, suviπe da bi joπ jednom bila razoËarana.
Umesto toga, wegova Srbija, umesto u stvarnosti, ma
kako turobnoj, æivi u najveÊoj medijskoj kloaki koja
je ikad postojala, zaboravqajuÊi da mediji sa
Srbima mogu sve, jedino ne mogu da ih nahrane.

Novi Standard, 18.1.2014.    ÆEQKO CVIJANOVI∆
(Podvukla - Iskra)

Senke evroatlantskog... (sa str. 24)

идеја, грађанима ове, од уступака и понижења, умор-
не земље постало је јасно да братска, словенска и
православна Русија није ни тако далека, ни тако
незаинтересована за ове просторе како су им годи-
нама предочавали бриселски плаћеници. Лаж је наче-
та и на њој се неће моћи седети још дуго, посебно
након дешавања у Украјини, чије је руководство про-
стом рачуницом дошло до тога да одбаци непристој-
ну понуду Брисела.

Путинова Русија је у свом наступу јасна и кон-
кретна, а просечан човек у Србији добро зна да се
чак и у време санкција боље хранио, лепше облачио
и организованије лечио, него после тринаест година
евроатлантизма у Србији. И те чињенице постајаће
свеснији свакога дана, сада када га је додирнула
алтернатива у виду Јужног тока.

Отуда је реакција евроатлантских плаћеника
(јер буквално сви они раде за новац иако тако воле
да причају приче о европским идејама и вредности-
ма), и њихових налогодаваца у виду пуне мобилиза-
ције и повезивања на свим нивоима,  највећем од
2000-те, последица свести да им ситуација клизи из
руку и да, на неминовним ванредним изборима, мора-
ју заиграти на све или ништа.

То, на све или ништа, буквално значи да мета
њиховог деловања неће бити само друге политичке
опције, већ буквално читав народ који ће бити изло-
жен свим видовима политичких и психолошких мани-
пулација, претњи и притисака. Ако они добију већину,
какву прижељкују, над Србијом ће се опасно надвити
сенка евроатлантског тоталитаризма, коју већ наслу-
ћујемо у иступима Александра Вучића.

Али, верујем да неће! Са Русијом иза себе
Србија је превазилазила и тежа искушења, и веће
недаће. А квислинга је увек било и биће...

Fond strateπke kulture Драган МИЛАШИНОВИЋ 
15.1.2014 

----------------------------------
(1) – Тависток Институт за међуљудске односе –
главна глобалистичка установа за проучавање и пра-
ћење практичне примене специјалних психолошких
операција у глобалистичким процесима, која кроз
мрежу својих установа у свету утире пут новом свет-
ском поретку.
(2) – Википедиа - http://sr.wikipedia.org/sr/ 
(3) Срђан Ного – „Трилатерална комисија у Србији ...“
http://srb.fondsk.ru/news/2013/08/07/trilateralna-komisiia-
u-srbiii-slika-iedne-mrezhe-agenata-zapadnog-uticaia-1.-
deo.html(4) – ЕБРД – Европска банка за обнову и раз-
вој формирана 1991 године са седиштем у Лондону,
наводно са намером да олакшава транзиције седам
централно-планских привреда бивших социјалистич-
ких република на тржишну привреду.
http: / /www.bl ic.rs/Vest i /Pol i t ika/339410/Zorana-
Mihajlovic-guverner-Srbije-u-EBRD
(5) Мондо 06.12.2013
http://mondo.rs/a640605/Info/Srbija/Beba-Popovic-
Institut-nikad-nece-biti-stranka.html
(6) http://iwpr.net/sr/report-news/srbija-djindjic-se-odri-ce-
bebinih-usluga
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`OTPOR` OPET U UKRAJINI ILI KO SU
PSI (NENASILNOG) RATA?

Kijevski buldoæer ispred ukrajinske vlade „kopi-
ja” je onog kojim je 5. oktobra Srbiju

usreÊivao Xo Bagerista

Pre nekoliko dana Xulijen Asanæ je na svom
tviteru poslao upit o organizaciji „Otpor” i wenom
lideru Sri PopoviÊu. Pitao se da li su otporaπi
i danas povezani sa deπavawima u Kijevu.

PopoviÊ je ubrzo demantovao da on liËno
ima bilo kakve veze sa aktuelnim deπavawima u
Ukrajini. Doduπe, rekao je „ja nisam” πto ne znaËi
da neko od wemu bliskih qudi ili brojnih uËenika
i sledbenika koji su prolazili takozvane kurseve
nenasilne borbe, nisu direktno angaæovani i
ukquËeni u aktuelne pokuπaje podrivawa legalne i
legitimne ukrajinske vlasti. Posebno πto su
nedavno obelodaweni i mejlovi koji su PopoviÊa i
wegovu suprugu direkto doveli u vezu sa agencijom
Stratfor, poznatom kao ispostava CIA.

Pre bezmalo deset godina, PopoviÊ i wegovi
saradnici iz „Otpora”, tada veÊ preimenovanog u
CANVAS, direktno su obuËavali studentske
aktiviste iz pokreta Pora koji je odigrao veliku
ulogu u takozvanoj naranxastoj revoluciji.

Danas je Pora, nakon πto je prerasla u
neuspeπne partije, veÊ uveliko potroπen brend koji
se viπe ne koristi. Ali, prvog decembra na ulica-
ma Kijeva pojavio se bager koji je u potpunosti verna
replika scene sa bagerom poznatog bageriste Xoa
koji je Petog oktobra 2000. juriπao na zgradu parla-
menta i televiziju u Beogradu dok je ruπen
MiloπeviÊev reæim. Dakle, na ovaj ili onaj naËin
„Otpor” je preko svoje metodologije zaista ponovo
prisutan na ulicama Kijeva, nakon πto je pre deset
godina oËigledno veÊ jednom „usreÊio” Ukrajince.

No, nove genearacije ukrajinske omladine,
koje ne pamte dobro πta se deπavalo pre deset go-
dina i πta su godine „proevropske vlasti” donele
wihovoj zemqi, danas su na ulicama - verujuÊi da se
bore za neke ideale. Wima bi, meutim, zaista tre-
balo objasniti kako - i ne znajuÊi - postaju instru-
menti u rukama ovih „pasa (nenasilnog) rata”. � ©ta
je, dakle, „Otpor” i πta je sve on doneo i Srbiji i
savremenom svetu?

PriËa o „Otporu” treba da poËne od ameri-
Ëkog filozofa Xina � ©arpa koji je za potrebe
obaveπtajne zajednice SAD podrobno izuËavao
razna iskustva nenasilne borbe. Tako je proistekla
poznata kwiga „Od diktature do demokratije”,
objavqena 1993. koja je u meuvremenu postala neka
vrsta priruËnika za izvoewe neanasilnih revolu-
cija.

Tokom osamdesetih do � ©arpovih ideja je
stigao i pukovnik ameriËke vojske Robert Helvi.
Wih dvojica su saraivali u okviru instituta
„Albert Ajnπtajn”.

Helvi je podrobno izuËio ©arpove ideje i
preveo ih u opasnu vojnu taktiku koja koristi
nenasilna sredstva za borbu protiv neprijateqa i
to pre svega za destabilizaciju reæima i sma-
wivawe wihovog legitimiteta. Tokom devedesetih,
on je ove strategije isprobavo usavrπavao na terenu

u Burmi (Mjanamar), da bi od 1998. konaËno poËeo da
ih sprovodi u delo obuËavajuÊi omladince iz
Beograda koji su se borili protiv MiloπeviÊa.

Pukovnik Helvi, inaËe oficir vojne
obaveπtajne sluæbe SAD, optuæivan je tokom pro-
tekle decenije za bliske odnose sa CIA, za koju je sa
puno indicija vezivan i Ëitav projekat CANVAS.

„Otpor” je zaista doneo Ëitavu revoluciju u
sistem organizovawa nenasilne borbe i u Srbiji se
pokazao kao izuzetno uspeπna i opasna metoda. Na
hiqade mladih Srba ulazili su u „Otpor”, verujuÊi
da ruπe „izdajnika” MiloπeviÊa, a zapravo su
posluæili kao orue za okupaciju sopstvene zemqe
koja je posle 2000. postepeno uvoena.

Nakon revolucije, ekipa „Otpora” je
neuspeπno pokuπala da ue u politiku. Na izbori-
ma 2003. dobili su svega 3% glasova. Zatim su se
podelili na dve vrste aktera.

Jedni su se uz podrπku svojih zapadnih men-
tora infiltrirali u veÊ postojeÊe mejnstrim poli-
tiËke stranke i biznis u Srbiji. Tako je
Demokratska stranka postala prepuna bivπih
kadrova „Otpora”, a Slobodan –inoviÊ (koji inaËe i
daqe formalno vodi CANVAS sa PopoviÊem) nez-
nano kako postao je vlasnik drugog provajdera fik-
sne telefonije Orion telekom.

Drugi deo ekipe specijalizovao se za razvi-
jawe i naplaÊivawe steËenog znawa pa su zajedno sa
svojim mentorom Helvijem nastavili da obuËavaju
stotine i hiqade mladih qudi iz viπe desetina
zemaqa.

Do sada je izbrojano preko trideset zemaqa
u kojima su oni pomogli da se sruπi vlast!

Po pravilu su svoje usluge viπe nego dobro
naplaÊivali pomaæuÊi interese SAD i one pomi-
wane agencije. Jedan od bizarnijih sluËajeva je
wihovo delovawe na Maldivima gde su 2008.
pomogli Mohamedu Naπidu da pobedi na izborima i
kao zahvalnost dobili malo ostrvo Tinadu sa 14
kuÊa koje su rentirali zaraujuÊi lep profit.
Naπid je posle smene 2012 uhapπen.

Naravno, „Otpor” je delovao uvek u zemqama
Ëije su vlasti bile problematiËne sa stanovniπta
interesa SAD, tako da je svoje franπize dobijao u
Belorusiji, Ukrajini, Venecueli, Libanu ili Egiptu.

»itavo Arapsko proleÊe moæe se tumaËiti
kao deo talasa obojenih revolucija sa sve duhom
„Otpora”.

No, „Otpora” nikako nije bilo u Saudijskoj
Arabiji, Kataru, Emiratima ili bilo kom drugom
savezniku Amerike, makoliko autoritaran taj
saveznik bio.

U Srbiji pristojan patriotski svet, Ëitavu
priËu o „Otporu” doæivqava kao veliku srpsku
sramotu. »iwenica da Beograd predstavqa bazu za
destabilizaciju nama prijateqskih zemaqa kao πto
su Rusija, Belorusija ili Ukrajina, posledica je
upravo toga πto je i Srbija zemqa koju su i otporaπi
2000. doveli direktno pod zapadnu okupaciju.

Standard, 1.1.2014. MI©A –URKOVI∆
(Podvukla - Iskra)
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kao ostvarena utopija raja na zemqi, gde
vladaju demokratija, qudska prava, vladavina
zakona, otvorenost træiπta, slobodan protok
robe qudi i kapitala, gde se odliËno æivi, gde
se provodi, putuje bez pasoπa i graniËnih
prelaza. Ona je savrπeni ”kristalni zamak” gde
je sve ureeno.

Ukoliko ima nekih odstupawa od ovoga,
to je zbog zaostalosti, primitivizma, nerazvi-
jenosti onih koji su skoro uπli i onih koji tek
treba da uu ili neÊe da rade. Naπi anali-
tiËari patriotske orijentacije nisu hteli ili
mogli ovo da uvide. Umesto da razobliËe
totalitarnu suπtinu EU ideje i da stvari
nazovu pravim imenom, oni su se upustili u
argumentovanu, ËiweniËnu raspravu i time dali
za pravo evrofanaticima koji su svo vreme
tvrdili da je EU ”realan æivot”. Sada kada EU
usled krize, koja je proistekla iz duhovnog i
moralnog sunovrata, a onda je tek prerasla u
ekonomsku krizu, puca po svim πavovima i kada
qudi ne mogu viπe da izdræe briselsku i
vaπingtonsku diktaturu, wihove laæi, obmane,
”stezawe kaiπa”, pqaËke generacija zarad
interesa globalnih bankara i korporacija i
uniπtewe svake buduÊnosti, EU birokratija se
poput � panske Inkvizicije obraËunava sa ovim
EU ”jereticima” i preti im ”veËnim proklet-
stvom” ukoliko odbiju da sprovode reforme
MMF-a, Svetske Banke, Evropske centralne
banke i Angele Merkel. Oni koji su najodgovo-
rniji za krizu i koji su stvorili duæniËku-
kazino ekonomiju posegli su za parama poreskih
obveznika da spasavaju svoje banke, ali im ne
pada na pamet da otpiπu dugove. 

Svaka zemqa koja ue u pregovaraËki
proces sa EU usled ”usaglaπavawa” iz wega
izae sa bar joπ 50-70 milijardi dolara novog
duga. Tu se gubi svaki suverenitet i svaka slo-
boda. � ©to bi rekao Nele KarajliÊ ispred
Demokratske  inkvizicije Srbije : ”Verujeπ li ti
sinko u demokratiju? Verujeπ li u qudska
prava? Verujeπ li u  træiπnu  privredu i  u  ka-
pitalizam? A imaπ li ti neki kredit u
banci?”. Na svako  pitawe odgovor  u  kleËeÊem
poloæaju mora biti potvrdan, ili: ”Satri, spali,
uniπti.” EU ”jeretika”. Vremenom se ispostavi-
lo da EU ”istina” nije demokratija, sloboda,
qudska prava, plata 2000 evra i sl., veÊ ide-
ologija pederastije, legalizacija droga, eutanaz-
ija, GMO, ulazak u NATO, odustajawe od ”Juænog
toka”, nezavisnost Kosova i Metohije,
podræavqewe Vojvodine, ukidawe Republike
Srpske, hroniËno siromaπtvo i nezaposlenost,
rasprodaja resursa, pqaËkaπka privatizacija,
korupcija nevienih razmera, razarawe iden-
titeta, istorijske svesti, vere i duha naroda,
kolektivna haπka krivica i sl.

Joπ jedna podvala od strane prozapad-
nih marioneta je uspeπno servirana nacional-
no opredeqenom delu stanovniπtva na koju su
se poput πarana upecali analitiËari sa patri-
otskim ”pedigreom”. Naime, oni su uvek vrlo

oπtro, burno, poletno i angaæovano reagovali
na svako aktivirawe kampawe oko moguÊeg
ulaska u NATO pakt pristajuÊi na javne nas-
tupe, kako bi se boqe pozicionirali i oni i
politiËke stranke bliske wima, u biraËkom
telu prihvatajuÊi lansiranu obmanu da je
moguÊe uÊi  u  EU a  ne uÊi  u  NATO. To je Ëak i
”krunisano” danas veÊ zaboravqenom i
neobaveznom rezolucijom Skupπtine Srbije o
vojnoj neutralnosti. Jasno je da EU bez NATO-
a ne ide ni za jednu od nekadaπwih zemaqa
”narodne demokratije”, pa ko je onda pri
zdravoj pameti mogao da pomisli da Êe SAD,
NATO i EU u sluËaju Srbije napraviti izuze-
tak. Uostalom, NATO i EU su dve strane iste
evroatlantske medaqe. Moæe jedna Austrija,
Finska, Irska, � ©vedska da budu u EU a da ne
budu u NATO-u, ali smatrati da Êe to
Vaπington i Brisel dozvoliti Srbiji, kao
isturenoj ”ruskoj karauli” na Balkanu, potpuno
je van pameti. Tvrditi tako neπto moæe jedino
neko ko je potpuno van pameti ili ko je veli-
ka pritvorna huqa koja radi za one protiv
kojih navodno nastupa. 

Naravno, Vaπington i Brisel nisu od
juËe pa da krenu u otvorenu NATO kampawu i
to odmah stave kao uslov. Nije to Hag. Jasno je
i wima da i pored svog wihovog truda podr-
πka ulasku Srbije u NATO teπko moæe preÊi
20%, jer NATO simboliπe okupatora, agresora,
zloËinca, neprijateqa srpskog naroda, πto on i
jeste. Zato EU kod znaËajnog dela stanovniπtva
simboliπe, vladavinu zakona, pravnu ureenost,
bogat æivot, udobnost, provod, putovawa i sl.
Zato Êe kroz proces pridruæivawa EU Srbija
vremenom sama pokucati i na druga vrata u
Briselu. Baπ zbog ove servirane EU-utopije
doÊi Êe se i do NATO uslova koji Êe biti
proguran u javnosti poput Briselskog sporazu-
ma, jer Êe i onda da se nae neki Dragoqub
AnelkoviÊ koji Êe wegove oponente nazvati
”ekstremistima od kojih koristi ima TaËi”, kao
πto je uËinio uoËi TaËijevih lokalnih izbora
na Kosmetu gde se stavio direktno u sluæbu
evroatlantske i VuËiÊeve prqave propagande o
”huliganima koji su razbili kutije i spreËili
glasawe”. 

Naravno, nikada neÊemo saznati ko je
odgovoran za lupawe kutija, iako je VuËiÊ
obeÊao, ali Êe i to obeÊawe ispuniti poput
onog majci Ranka PaniÊa da Êe privesti prav-
di wegove ubice i sve odgovorne. A πta VuËko
i da kaæe, da je on poslao PantiÊiju ”gorile”
koje su demonstrirale ovu pokaznu veæbu kako
bi ”Repubqik Kosove” zaæivela, a VuËiÊ,
NikoliÊ i DaËiÊ dobili jedan od moguÊih datu-
ma za koji su tvrdili da su ga dobili joπ u
junu. Ali, ko zna, moæda Êe neko posle akcije
”Grom 2” da prihvati ulogu ærtvenog jarca, ili
Êe je posle ”obrade” dobiti, a da ga niko
niπta ne pita. Uostalom, ako i danas robijaju
zbog sluËaja Taton, iako je jasno da to sa
pravom i pravdom nema nikakve veze, kao da je

(Kraj na str.8)

Jednog dana veseli Bog, pijuÊi nektar i ambroziju,
seti se ohologa Prometeja. Davno je to bilo kad su ga
okovali za litice Kavkaza, tako davno da je Ëak i
gvoæe moralo sve rom da popane.

...Otkako je ostao bez posla i bez ikakvog zanimawa
(izuzevπi razmiπqawe, kome je, naroËito u posled-
we vreme, mnogo Ëasova poklawao) bio je Zevs veoma
dobre voqe.

Nije imao viπe prepirki sa svojom plavookom kÊeri
zbog smrtnih. Wegov nezakoniti sin Apolo ponaπao
se sada veoma korektno; æena ga je ostavqala u
miru, jer qudi, predmet prepirki, prestali su za
bogove da postoje; Posejdon, Êudqivi bog, nije mu
viπe prkosio otkako se preselio stalno na Olimp;
jogunica Had, koji je takoe zamenio svoje boraviπte
u tartarskoj tami sa jasnoπÊu koja vlada u prestoni-
ci bogova, i svi drugi, uopπte, svi su se ponaπali
lepo i kako dolikuje viπim biÊima. Tim πto se
prestao baviti sudbinom smrtnih, otpale su
Velikom Ocu one mnoge duænosti kojima je pre bio
optereÊen, te je tako sve vreme provodio u posma-
trawu i u nevinim gozbama sa starim druπtvom.

Predlog da se obie Prometej svi su primili sa
osobitim dopadawem. Zanimalo ih je πta moæe da
misli taj sujetni Gejin sin, on, koji veÊ tolike
godine i vekove boravi u potpunoj samoÊi,
odstrawen od svakog æivog stvora...

Hteli su znati da li se promenio posle straπnog
poniæewa koje je doæiveo, posle svega onoga πto je
morao podneti: sam, prikovan za liticu, prinuen da
nemoÊno, uæasnutim oËima gleda utrobu gde se stal-
no krvavi i rastrzava.

Odmah i jednoglasno bi reπeno da ga otkuju i oslo-
bode, a Asklepije je veÊ spremio sve πto je trebalo
da se zarobqenik potpuno zaleËi i isceli.

Jedna lepa, mlada nimfa, koja je mnogo sluπala o
Prometejevoj neustraπivosti, bila je ispuwena
divqewem naspram wega, divila se energiji,
smelosti i Ëvrstini (jer one su odavno napustile
nebo, ustupajuÊi mesto blagoj harmoniji i
bezoblaËnom, veËitom zadovoqstvu). Cela joj se
druæina veselo rugala, a nasmejani Zevs se reπio
da uËini jedno razonoewe sebi i svojima i da
priredi skore svatove kakvih odavno nije bilo na
nebu.

Putovali su nebesnim kolesnicama polako da bi
mogli osetiti sve lepote i draæi vazduπnog puto-
vawa, koje je od divnog uticaja na nerve. Parovi su
bili vrlo Ëudnovati i sasvim nerazumqivi
neposveÊenom oku, πto se na nebu i ono malo
mitologije i hronologije, koja je nekad, mawe-viπe
poπtovana bila, sasvim zaboravilo.

Stigoπe. Pogladi Zevs svoju lepu, prosedu bradu i
prie Prometeju, koji je priliËno ravnoduπno pos-
matrao ceo prizor.

OËekivawe. Priguπen æagor i smeh. (Samo je ona
nimfa boleÊivo gledala na muËenika i nije htela da
se osvrÊe na zajedqiva peckawa i podsmeπqive
reËi koje su joj dobacivane sa svih strana).

Zevs je govorio polagano i lepo. Besedniπtvo se
naroËito, joπ od starina, negovalo na Olimpu.

Ostavi tvoje budalaπtine neostvarqive i misli
neshvatqive, smeπne i nepojmqive za biÊe razumom
obdareno. OtkovaÊemo te, izleËiti, pa hajde s nama
na Olimp, na gozbu i na zadovoqstva.

Prometej govoraπe: Ciq imam i teæwu.
Zadovoqstva mi ne trebaju sad. Ona Êe doÊi i Ëekam
ih, ali je drugaËija priroda wihova od onih koje mi
ti nudiπ.

Punim grlom morade da se nasmeje Zevs: I ti se
nadaπ da Êe se jednog dana ispuniti san tvoj
BezumniËe bezumni! Veruj mi, ti greπiπ, i ne znaπ
koliko greπiπ.

ReËe Prometej: Ëekam sa tvrdom nadom, i nepoko-
lebqiv sam u woj. Znam da mora doÊi taj dan, i Ëekam
wega.

ReËe Zevs:  I ti joπ ostajeπ pri tome da Êe qudi
ostaviti sve one zablude kojima je pun maleni æivot
wihov da Êe otresti sa sebe zlobu i glupost i za-
vist i bezumqe i svirepi bes kog su puni! Ti verujeπ
u svetle dane ËoveËanstva! Ti verujeπ u qude! Pa
zar ne vidiπ krvavi pir koji prireuju svakodnevno,
ne vidiπ divqaπtvo u svakom pokretu, netrpe-
qivosti punom i mræwe, stalnih pratilaca tog ple-
mena osuenog da veËito boravi u tami koju samo
stvara... I u te qude verujeπ!

MraËno govoraπe Prometej: Ti vidiπ qude majuπne,
sa malim, majuπnim strastima, sa srcima punim
zabluda i zlobe, ali Êe doÊi vreme kad Êe biti
uguπene mræwe i satrvene zablude, nastati svetlo
doba opπte sreÊe, kada doe novo krepko pokolewe,
kad nebo ponova oæivi na zemqi samo joπ u veÊem
sjaju i jaËem blesku, kad zemqom vladala bude isti-
na, pravda i qubav. Ja Ëekam to sjajno doba, to samo
hoÊu da vidim i videÊu. Ja ne æalim muke i patwe,
samo da doæivim to veliko i svetlo vreme qudi-
bogova. To Êe biti moj i moga trijumfa dan, i znaÊu
tada ja da nisam uzaman æivot svoj - ærtvovao
sinovima zemqe.

Dogod je qudi, govoraπe Zevs, biÊe i zabluda i
zloËina i mræwe i zlobe. I svirepi krvoæedni
wihov bes nikad uguπen ne moæe biti. A ti se ostavi
maπtawa i vazduπnih kula, hodi s nama. Ne gubi
vreme, koje moæeπ u radosti da provedeπ, ne gubi ga
u zaludnom Ëekawu onoga πto neÊe i ne moæe biti.
Ostavi se qudi i maπtawa i hodi s nama...

...Ali Prometej Êutaπe, zagledan u buduÊnost.

Stanislav Vinaver
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Rat partizana i Ëetnika i
daqe traje

Srbija je danas okupirana zemqa, ekonomski,
druπtveno i kulturno razorena; zemqa u kojoj nema
posledica, u kojoj ne postoji nagrada za vrlinu, niti
kazna za porok, kaæe Radoslav - Rale MilenkoviÊ u
intervjuu za „Blic” povodom serije „Ravna gora”, u
kojoj igra Stanoja TarlaÊa.

Koji je znaËaj ove serije i πta Êe ona eventu-
alno promeniti?

- „Ravna gora”  je pokuπaj da se na belinama
izmeu redova istorijske grae ispriËa priËa o
qudskoj patwi prouzrokovanoj podelama i
graanskim ratom do kojeg su podele dovele. U tom
smislu verujem da Êe biti nezadovoqnih u oba tabo-
ra koji joπ ratuju i napadaju jedni druge...  Æeleo bih
da ova serija umiri strasti i pomiri ili bar pri-
miri zavaene strane, da im ohladi glave i otvori
prostor za dijalog kojem smo tako malo viËni. Ne
mislim da ijedan zloËin treba da bude nekaæwen
ili preÊutan, ali moæda je ova serija prilika da se
o istoriji progovori istorijski i o qudima qudski
sa iskrenom æeqom da, razumevajuÊi qude, boqe
razumemo istoriju. I obrnuto.

Kakav je Stanoje?
- On je jedno, kako bi Radoπ BajiÊ rekao,

ËoveËiπte - specifiËan i u isto vreme tipiËan
antiheroj karakteristiËan za srpsko selo. Otac je
troje dece, zavaen s bolesnim bratom, kome je u
podeli oËevine uzeo boqu zemqu. � ©titeÊi svoju
porodicu i svoju wivu, suoËen sa okupacijom, hapπen
pa puπten, doæiveÊe katarzu i svojom Êe sudbinom
izoπtriti sve qudske nedoumice u vezi s podelama
i deobama.

Kako vi gledate na Drugi svetski rat i taj
period naπe istorije?

- Po tom sam pitawu vrlo subjektivan. O
Drugom svetskom ratu svoje sam viewe zasnovao joπ
kao deËak, pre polaska u πkolu; o ratu sam sluπao
malo od oca, a mnogo viπe od majke, kojoj su 1942. kao
sedmogodiπwoj devojËici, oca i braÊu, striËeve i
brojne roake, na Kozari, pobile ustaπe. A moja
baba i sva sitna deca iz tog potkozarskog sela samo
su igrom sluËaja ili voqom boæijom zakasnila na
prozivku u obliæwi Jasenovac. Grobovi moga dede,
mojih ujaka, do kojih se jedva moæe doÊi kroz Ëestar
i πikaru na rubu sela Koturovi, moja baba Stoja uvek
u crnini... to je za mene Drugi svetski rat.

Kako vidite Srbiju danas? 
- Srbija je danas unazaena, neprosveÊena,

oronula, zamorena, izmrcvarena, neosveπÊena,
zavaena i zavadom zaslepqena i zaglupqena, te se
stiËe utisak da smo primitivna sredina. Srbija je
zemqa bestidnih neznalica koje su iskoristile
okolnosti okupacije i proglasile se za struËwake u
voewu dræavnih poslova, a zapravo svojim ne-
znawem od Srbije Ëine druπtvo sramote i nitkova.
ZastraπujuÊe beznadeæna zemqa. A kad sklopqenih
oËiju savladam strah od buduÊnosti koja Ëeka moju
decu, ipak nateram sebe da poverujem da nas Ëeka dan
kada Êemo u Srbiji, uprkos svemu, poËeti da uËimo i
da radimo, dan kada Êe naπa deca biti slobodna od
proizvoqno sklepane i delirijumski obrazloæene
stvarnosti. (Blic, 15.12.2013.)      
\

Simonida MilojkoviÊ 

Ostoja SimetiÊ: 

Prikaz kwige Predraga PopoviÊa 
„Istina o VuËiÊu”

Iako Novu godinu ne slavim duæe od dece-
nije, ovog 31. decembra, jedan prijateq me je prijat-
no iznenadio poklonom. Bila je to kwiga „Istina o
VuËiÊu”. O autoru, Predragu PopoviÊu, nisam znao
niπta, ali naslov je bio viπe nego inspirativan.

Istina o aktuelnom diktatoru, pisana je
publicistiËki, bez pretenzija na sudsku
dokazivost, ali dovoqno pitko da se πtivo od svo-
jih dvestotiwak stranica Ëita u dahu, otkrivajuÊi
Ëitaocu pojedinosti iz odnosa pisca i glavnog juna-
ka, koje doËaravaju karakternu podlost, odsustvo
empatije, sklonost bezoËnom lagawu, osveti,
udvoriπtvu i nasiqu tiranina VuËiÊa. Kroz kwigu
defiluju i drugi vieni napredwaËki kadrovi,
qudski joπ niæe pozicionirani od svog voe, te
novinari, tajkuni, politiËari iz drugih partija i
ostali polusvet koji svojim postupcima peËati
stvarnost u kojoj bauqamo protekle dve decenije.

Najvaænije, πto nam Istina donosi, jeste
potpuni prikaz moralne nakaznosti Aleksandra
VuËiÊa, u svim slojevima wegove spletkaroπke
duπe i zlobnog, sraËunatog uma. Laæqivac! Ako bi
se postavio zadatak da se samozvani prvi pot-
predsednik reËju opiπe, ovo bi bila reË. Bahat i
nasilan, podmukao i neiskren, Ëovek koji se ne
stidi niËega, u stawu da πeni pred jaËima i da se
surovo sveti nemoÊnima, ideologiju, politiku i
dræavu shvata samo kao sredstva za dolazak do
moÊi, uticaja i bogatstva. Vlast ga opija. Spreman
je na sve. Radi iza lea najbliæim saradnicima.
»ini se da je i porodiËni æivot, u sluËaju ovog psi-
hopate, reæija i orue za kreirawe imixa o sebi
kao o skruπenom asketi, æeqnom samo boqitka za
Srbiju i wen narod.

Nastavqa da laæe i kada je to oËigledno,
Ëini moralne nepodopπtine ako su mu u interesu po
sistemu aktera prevare iz NuπiÊevog Pokojnika.
Jedno su hriπÊanski zakoni, a drugo je æivot.
Obmawuje, iskoriπÊava, opawkava i prodaje qude.
Na smrti radikala Ranka PaniÊa, koga su na smrt
prebili dosovi policajci, gradi svoju popularnost
i imix borca protiv nepravde, a u obeÊanu posetu
istotm tom PaniÊu koji leæi u bolnici izmeu
smrti i æivota, ne odlazi, jer gubi u partiji πaha.
Radi za tajkune koje otvoreno pquje u medijima,
prima naloge od –ilasa i DaËiÊa dok je u opozici-
ji da bi izvukao liËnu korist, ali smiπqa osvetu
kojom Êe se nasladiti kad kucne Ëas.

©iri opis liËnosti i (ne)dela Πeπeqevog,
nekada potrËa, a kasnije egzekutora, od ovog kroki-
ja, Ëitalac moæe i treba da pronae u kwizi
„Istina o VuËiÊu”...

3.1.2014 Srpski kulturni klub

ji, odnosno deæurne ærtve predviene za
iæivqavawe ”mejnstrim” gostiju i voditeqa,
ili mnogo ËeπÊe voditeqke, mnogi od wih su
mislili da Êe argumentovanom raspravom,
istinom, razloænim Ëiwenicama razbiti medij-
sku blokadu i dospeti do javnosti. Mislili su
ako tiho i smerno zvuËe, ako deluju blazirano
i polit-korektno da Êe se preporuËiti i u
buduÊe i da Êe mnogi qudi shvatiti kuda nas
vode evropejci i u kakvu propast, ali avaj, nisu
shvatili ono najbitnije. Samim tim πto su
naseli na ovakve nastupe na javnoj sceni, oni
su se, neki svesno a neki potpuno nesvesno,
ukquËili i postali deo manipulacije i obmane
Ëitavog naroda. Ideja o EU je bila onaj
Trojanski kow koji nam  je ubaËen, virus koji nam
razara Ëitavu svest i identitet. Zapadne
slugerawe su nam veπto podmetnule priËu kako
smo mi Srbi mitomanski narod, optereÊen
proπloπÊu i istorijom, dok su u EU racional-
ni, realni i rukovode se pragmatiËnim intere-
sima. Ovo je prva i osnovna zabluda. EU je od
poËetka bila stvorena da predstavqa
pseudoreliguju, ideoloπki totalitarizam, u koji
mora da se veruje, i to bezrezervno i bez
ostatka. Poput papskog primata, ona je neπto
πto se ne dovodi u pitawe. Odluke EU kome-
sara su neopozive i bespogovorne, ne zovu se
sluËajno direktive, i postoji samo sistem
nareewe-izvrπewe. Ima li iπta totalitarni-
je od slogana da ”EU nema alternativu”. To
znaËi da ”evropski put” nije neπto πto se
bira, veÊ neπto πto je obavezno, a kako Êe se
on zavrπiti odluËiÊe u Briselu.

Ukoliko se neko, poput Ukrajine, pre-
domisli, taj se smatra najgnusnijim postmoder-
nim ”jeretikom, πizmatikom, otpadnikom” i
zasluæuje najgoru moguÊu kaznu. Protiv takvih je
sve dozvoqeno. Da se radi o fanatizmu najbo-
qi je dokaz primer ukrajinske pevaËice
Ruslane koja je zapretila da Êe se javno spal-
iti na Majdanu u Kijevu ako Ukrajina ne pot-
piπe samoubilaËki sporazum sa EU. Pritom je
sama nesreÊnica izgleda zaboravila odakle joj
ime potiËe i zahvaqujuÊi Ëijim glasovima je
svojevremeno pobedila na pesmi Evrovizije.
Ali, briselski Mamon traæi qudske ærtve. I
to bukvalno. U ovome se krije osnovna greπka
nacionalno orijentisanih intelektualaca. Time
πto su se sluæili samo racionalnim argumen-
tima, politiËkim, ekonomskim, druπtvenim, kada
su obrazlagali svoje protivqewe ulasku u EU,
neki svesno, a neki nesvesno, legli su na rudu
evrofanatika i uπli u raspravu koju oni kon-
troliπu. Iako je druπtvo na Zapadu postalo
veÊ uveliko posthriπÊansko, a sve viπe
antihriπÊansko, ono nije mawe ”papski reli-
giozno” nego ranije. U EU se pre svega veruje i
woj se neizostavno sluæi. Ona se predstavqa

5

...Danas... na delu imamo brojne politiË-
ki ”korektne” analitiËare, uglavnom qude
poluobrazovane ili neostvarene u svojoj pro-
fesiji koji, onako sa ”visine”, nama koji smo
ovako retrogradno-primitivni pokuπavaju da
upakuju u πareni celofan i stave ukrasnu
maπnicu sve one nebuloze o EU ”gde sunce
nikad ne zalazi, gde novca i provoda ne moæe
nestati i gde se æivi kao sav normalan svet”.

Sve je to joπ bilo jasno dok su nam
takve evrounijatske vrednosti nametali æuti i
drugosrbijanski juriπnici, wihovi mediji i
analitiËari, ali joπ veÊi problemi su nastali
sada kada su pod VuËiÊevu komandnu palicu,
zaπto ne reÊi batinu, stali svi, poËev od Pere
LukoviÊa i wegovog virtuelnog smeÊa zvanog E-
novine, pa do Dragoquba Dragog AnelkoviÊa,
koji se javnosti predstavqa kao predsednik
Centra za politiËku odgovornost, a sve zajedno
zaËiwava Sowa Liht iz Centra za politiËku
izuzetnost. VuËiÊu je poπlo za rukom ono o
Ëemu su wegovi prethodnici mogli samo da
sawaju. Istovremeno je eliminisao svaku opozi-
ciju svojoj vlasti, kako onu stranaËku tako i
idejnu, i postigao je apsolutno jedinstvo na
javnoj sceni po pitawu daqeg uniπtavawa
Srbije kao dræave. Jasno je zaπto su drugosr-
bijanski juriπnici raπirenim rukama doËekali
novog miqenika Brisela i Vaπingtona, gospo-
dara VuËiÊa. U poËetku su neki bili zbuweni,
ali su brzo osetili iz kog pravca vetrovi
duvaju, tako da danas »edomir JovanoviÊ i Vuk
DraπkoviÊ mogu zadovoqno da konstatuju da je
wihova ideja trijumfovala, iako su oni poli-
tiËki propali, ali mala je to ærtva koju treba
podneti za evrounijatsku buduÊnost. Meutim,
postavqa se pitawe πta se desilo sa onim
diËnim analitiËarima, intelektualcima i pre-
gaocima borbe protiv petooktobarske okupacije
Srbije sa patriotskim ”pedigreom” koji danas
igraju uloge nekadaπwih ”disidenata” iz peri-
oda komunizma koji su od svog disidentskog
poziva popriliËno dobro æiveli.

Od samog poËetka naπeg samoubilaËkog
puta ka EU integracijama bez alternative
nacionalno i rodoqubivo orijentisana
inteligencija napravila je identiËnu greπku
kao i prilikom razbijawa Jugoslavije poËetkom
90-tih. Kao πto su i onda demokratsko pitawe
postavili ispred nacionalnog, pa smo se pono-
vo podelili i naπli u nepomirqivim sukobi-
ma vlasti i opozicije, posle 5. oktobra kao da
su se trudili da se πto viπe distanciraju od
bilo kakvih nacionalnih ideja iz 90-tih.
Jednostavno reËeno, mnogi meu patriotski ori-
jentisanim delatnicima poæurili su da se
maksimalno ”umiju” za javne nastupe. Kada bi ih
neko retko pozvao da budu gosti u nekoj emisi-
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Владе настављају да смањују трошкове и
подижу порезе, без обзира шта народ о томе
мисли. Прате се директиве Европске комисије, а
избори су скоро бесмислени, рекао је чувени
филозоф Ноам Чомски у свом предавању у Бону.

Најчувенији светски антиглобалиста Ноам
Чомски специјални је гост Глобал медиа форума
који Дојче веле организује у Бону. У предавању које
је одржао, овај амерички филозоф и мислилац
говорио је о „реално постојећој капиталистичкој
демократији” у којој живимо и свим њеним мана-
ма.

ЕКОНОМСКИ ДИКТАТ: Највеће унутрашње
питање које занима америчку јавност свакако су
радна места. Са друге стране, пребогате и моћне
финансијске институције занима само дефицит.
А шта ради политика? Она налаже штедњу -
одлучује да не отвара радна места, него да сани-
ра дефицит. 

У европи је још много горе. Чак је и Вол
стрит џурнал у једном чланку подвукао одсуство
демократије у Европи. Французи, Шпанци, Ирци,
Холанђани, Португалци, Грци, Словенци, Словаци и
Кипрани су од почетка кризе пре три године
убедљиво гласали против модела које нуди
еврозона. У поменутим земљама, власти су трпеле
изборне поразе, левичари су смењивали деснича-
ре, и обратно - али економска политика остала је
иста.

Владе настављају да смањују трошкове и
подижу порезе, без обзира шта народ о томе мисли.
Националне власти прате макроекономске
директиве које поставља европска комисија, а
избори су скоро бесмислени. То све личи на земље
трећег света којима управљају међународне
финансијске институције. Европа је одабрала тај
пут, а није морала.

„НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ”: Хладни рат је
претња која постоји 70 година, а данас је у неким
аспектима још и већа. У постојећој капиталистич-
кој демократији права и потребе људи су спо-
редна брига. Владе говоре о националној безбед-
ности, али то је углавном мит. Оне заправо желе да
повећају моћ и профитирају, а безбедност није
главна брига. (...) 

Застрашујући пример је инвазија на Ирак.
Америчке и британске тајне службе информисале су
власт да би мисија у Ираку вероватно ојачала
међународни тероризам. Али то никога није инте-
ресовало. И заиста, број терористичких аката се
уседмостручио годину дана након инвазије.

Ових дана америчка влада оправдава
масовну шпијунажу коју изводе тајне службе уз
тврдњу да се тако обрачунавају са тероризмом.
Да постоји заиста слободна штампа, она би исме-
јала оправдања америчких званичника јер је дока-

зано да њихова политика заправо подстиче теро-
ризам. Али тога нема, што нас упозорава колико
смо удаљени и од идеала слободе штампе. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ: Улога ПР служби данас
је поткопавање демократије. Само информисани
бирачи доносе добре одлуке. Погледајте изборне
кампање - циљ ПР машинерије је да створи дез-
информисане бираче који доносе ирационалне
одлуке.

ПР индустрија стигла је до политике про-
стом трансформацијом из своје примарне функци-
је - комерцијалног маркетинга, а комерцијално
оглашавање је створено да би подривало
тржиште. Свако ко је учио економију зна да је сло-
бодно тржиште засновано на информисаним потро-
шачима који доносе рационалне одлуке. Када
укључите телевизор, видите да су рекламе створе-
не да дезинформишу потрошаче и наведу их на
ирационалне куповине.

ПРОМЕНЕ КЛИМЕ: САД и Канада са ентузи-
јазмом покушавају да што пре и што потпуније
искористе сваку кап фосилних горива, укључујући
ту и она опасна. У овом екстравагантном самоуниш-
тењу нимало се не оклева. Сваки чланак у дневним
новинама може послужити као илустрација за ово
лудило. Лудило је управо погодна реч, јер пред-
ставља супротност рационалности. 

Истовремено одвијају се масовне корпо-
рацијске кампање које треба да оправдају луди-
ло. Упркос томе, америчка јавност и даље верује
науци и веома је близу глобалног нивоа бриге за
животну средину. Многи људи упозоравају на
катастрофу и позивају на разне акције. 

Али ту се показује разлика између миш-
љења људи и ставова политике и партија. Срећом,
корпоративни сектор попут коњице стиже да се
обрачуна са проблемом. Постоји корпорацијска
творевина звана амерички законодавни савет
која пише законе за потребе федералних држава
- нема потребе да Вам прецизирам какве законе
пишу (на званичној презентацији Савета пише да се
залажу за конзервативне законе који бране слобод-
но тржиште - опомена Н.Р.). Иза њих је много
новца. 

Управо раде на новом програму како би
доскочили рационалности коју показује јавност.
Тај програм ће се спроводити од обданишта до 12.
разреда школе, а идеја је наводно унапређење
критичког размишљања деце кроз балансирано
учење - ко не би подржао такву идеју! Али балан-
сирано учење за њих подразумева да, када дете у
школи учи о променама и угрожавању климе,
наставници такође морају предавати и теорије
које поричу промене климе.

10.1.2014. Sajt: (B92.net)
(Podvukla - Iskra)
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Kwiga Dragomira  BrajkoviÊa,
Bogotraæiteqi, (1) interesantna je po mnogo
Ëemu. Prvo, naslov je neobiËan, retka kovanica
u srpskom jeziku. Drugo, podnaslov „Izbor iz
srpske poezije nadahnute HriπÊanstvom”.
TreÊe, nesvakidaπwa tema. »etvrto, antolog-
ijska vrednost. I joπ po Ëemu. Dragoimir
BrajkoviÊ bio je jedan od vodeÊih pesnika naπeg
vremena i kao takav imao sluh za sadræaj ovih
pesama. Lepo ureena na 455 stranica,
antologija poËiwe sa Svetim Savom (1175 -
1235) i zavrπava se sa Draganom HamoviÊem
(1975-). Ustvari, zavrπava se pesmom Jovana
DuËiÊa „Tajna”, πto veoma priliËi zbirci, jer je
pesnicima uvek bila tajna u traæewu Boga.

Tri vanredne pesme Svetog Save ukazuju
put kasnijim pesnicima u ranim godinama
Srbije. I za vreme ropstva pod Turcima oni su
pevali u slavu Boga, ovde u trinaest pesama, a
bilo ih je mnogo viπe. Po vaskrsu Srbije u
devetnaestom veku oni su nastavili da veliËa-
ju Gospoda; narodni pevaËi predstavqeni su u
ovoj antologiji sa dvadeset pet pesama. I pre
Wegoπa oni su slavili pravoslavnu veru. Sa
wim ta traæwa oblikovala se u najboqim deli-
ma srpske kwiæevnosti. To su nastavili, mada
umerenije, najboqi pesnici s poËetka dvadese-
tog veka, Aleksa ©antiÊ, Jovan DuËiÊ, Milan
RakiÊ. Vladislav PetkoviÊ Dis, Nikolaj
VelimiroviÊ, Ivo AndriÊ, Ëak i MomËilo
NastasijeviÊ, koji je traæio Boga modernom i
tajanstvenom lirikom. 

U naπem dobu traæili su Boga veliki
pesnici, Vasko Popa, Miodrag PavloviÊ i mnogi
drugi, svako na svoj naËin.  »ak i pod komuniz-
mom - moæda i zbog wega - veliki broj pesnika
obraÊa se Bogu. Ima i nekoliko pesnika u rase-
jawu. NajveÊi broj zastupqenih pesnika je iz
posledweg pola veka; nemoguÊe je nabrajati  Ëak
i odliËne pesnike meu wima.

U ovim pesmama Ëitalac ili sluπalac
dobija uvid ne samo u liËni odnos pesnika
prema Bogu, istoriju, karakter i duπu Srba.
Kako kaæe BrajkoviÊ u iscrpnom uvodnom
Ëlanku, Srbi su od starine bili bogobojaæqiv i
bogotraæiteqan narod.  U poeziji su, i kad je
kazana, sa usana pojedinca, iz glave celog na-
roda, najkrupnije istine: „Srpski su pesnici u
nekoiliko vekova hriπÊanstva podizali
netruleæan i nepropadqiv hram, dizali su
sunËane lestvice i lestve Jakovove, silinom
svojeg jezika i zanosom duha slavili ime

Gospodwe i wegovo sveprisustvo. To se pevawe
sliva u liturgiju, ovog sveta ali i onoga...
Pesnici su po svojoj prirodi bogotraæiteqi.
Delawe Ëovekovo je Ëeæwa za bezgraniËnoπÊu,
ali i za oponaπawe Tvorca.”(23) 

Pesnici se Wemu obraÊaju ponajviπe
direktno, kao odgovor na liËne dileme, ali i iz
opπteg ugla, traæeÊi sveopπte istine. To
obraÊawe pokriva period narodnog primawa
hriπÊanska ali i sve druge periode, naroËito u
periodima krize i opasnosti. »esta su i
obraÊawa kad drugog izlaza nije bilo, kao u
ratovima i momentima potopskih razmera ne-
slobode, pod Turcima, Nemcima i komunizmom.
Takoe i obraÊawa svetim lavrama, od DeËana i
GraËanice do danas. Tako se nit hriπÊanstva
provlaËi bezmalo od poËetka srpske istorije. 

Pesnici su zastupqeni najËeπÊe sa jed-
nom pesmom. Od pesnika sa viπe pesama je Jovan
DuËiÊ sa deset, Gavril StefanoviÊ VencloviÊ
sa sedam, Miodrag PavloviÊ i Rajko Petrov
Nogo sa  po πest. Sa po pet pesama zastupqeni
su Jovan JovanoviÊ Zmaj, Desanka MaksimoviÊ,
MomËilo NastasijeviÊ, Vasko Popa, Qubomir
SimoviÊ i Matija BeÊkoviÊ. Poneke od ovih
pesama (odlomci iz Wegoπevog „Gorskog vijen-
ca” i  „LuËe mikrozme, nedovrπene pesme
Vladislava PetkoviÊa Disa, Nikolaja
VelimiroviÊa, te istinsko „HodoËaπÊe
Svetome Savi” Qubomira SimoviÊa) su na
nekoliko stranica. 

Od naπih drugova zastupqeni su sa po
jednom pesmom Sava JankoviÊ, Mateja MatejiÊ i
Vasa MihailoviÊ. Pravo je svakog prireivaËa
da izabira po svojoj voqi, ali  ipak neobiËno je
da je Mateja MatejiÊ predstavqen samo jednom
pesmom, mada je napisao celu kwigu o
Hilandaru. Bez obzira na to, vrednost izbora
ogleda se najboqe u samom broju izabranih pes-
nika bogotraæiteqa.

Antologiju Bogotraæiteqi preporuËuje-
mo svim Ëitaocima, religioznim i agnosticima.

Vasa MihailoviÊ
----------------

1 Dragomir BrajkoviÊ. Bogotraæiteqi.
Izbor iz srpske poezije nadahnute
HriπÊanstvom (Beograd: Beogradska kwiga),
2001), 455 str. Brojevi stranica citata iz ove
kwige naznaËeni su u tekstu.

Ноам Чомски:
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Revizionizam u savremenoj srpskoj
kwiæevnosti (178)

»ASOPIS  QUDI  GOVORE
Qudi govore je jedini srpski kwiæevni

Ëasopis u Kanadi, Sjediwenim AmeriËkim
Dræavama, moæda i na svetu u rasejawu. Glavni
urednik, Radomir Baturan,  okupio je oko sebe
nekoliko kwiæevnih poslenika koji veÊ πest
godina objavquju dela na svom jeziku - poeziju,
prozu, Ëlanke o kulturi i tako daqe. U avgustu
2013. godine izaπao je dvobroj 99/20, veoma
lepo opremqen kao  retko koji kwiæevni
Ëasopis u zemqi. Namena Ëasopisa je da pruæi
priliku piscima u rasejawu, kao i u Srbiji.
Obavezno se πtampa Êirilicom. Ëime sluæi toj
ugroæenoj azbuci. U visokom kwiæevnom
kvalitetu i divnoj opremi Ëasopisu se moæe
malo πta zameriti. 

Sumarno govoreÊi, u ovom dvobroju
nalaze se pesme Ivana Negriπorca, –ora
NeπiÊa, Nikole Aleksandra MariÊa, Sneæane
S. BaπËareviÊ i Ane ArsiÊ ÆiviÊ. U prozi
piπu Nebojπa  RadiÊ, Vladimir KoneËni,
Slaven RadovanoviÊ i Branko Bubalo, a
kwiæevnu kritiku Svetomir RajkoviÊ,
Aleksandar MariÊ  i Davor MiliËeviÊ. Mahom
su to i mlai pisci. 

»asopis takoe piπe i o pozoriπtu  i
filmu. ZnaËajne su i  reprodukcije umetniËkih
slika u boji Qiqane OtaπeviÊ. Postoji i zase-
ban odeqak o „onima koji dolaze”, Ëime se
predstavqaju mlai pisci. Zatim postoje i
Ëlanci o istorijskim i druπtvenim temama kao
πto je esej Vladimira UmeqiÊa o nemaËkoj
reviziji istorije Balkana na poËetku 20. i kraju
21. veka, u kome autor nedvosmisleno pobija
teze da se Srbima nije desio genocid u Drugom
svetskom ratu. 

Na kraju je kalendar kulturnih dogaaja
i spisak prijateqa Ëasopisa. Kvalitet i
raznovrsnost su prve klase, stavqajuÊí ga u red
najboqih srpskih kwiæevnih Ëasopisa. Vaqa
pomenuti i poveÊi odeqak prevoda i priloga na
engleskom autora Matije BeÊkoviÊa, Duπana
PuvaËiÊa, Radomira Baturana i drugih.

Qudi govore sluæi na ponos ne samo
urednicima, saradnicima veÊ i srpskoj
kwæevnosti uopπte, pogotovo pisanoj van ma-
tice. Kao i mnogi Ëasopisi u svetu, i ovaj pati
novËano. Kako kaæe urednik, ovaj Ëasopis ne
pomaæe nijedna dræava, nijedna partija,
nijedan fond,  niko sem wegovih pretplatnika,
qubiteqa kwiæevnosti koji pomaæu da se
Qudi govore ne ugasi.

Vasa MihailoviÊ

Хаику врт
Васе Михаиловића
Збирка свежих хаику просипа се пред

нама кроз најновију књигу Васе
Михаиловића. Он је, између осталога, познат
не само по својој прози и бројним преводи-
ма (укључиво са Дучићем и Његошем) него и
кратким песмама. Због оних у прози, с пра-
вом га упоређују са Дучићем, а неки стручни
читаоци и критичари управо у Васину корист.

Овде се ради о хаику, древној јапан-
ској и кинеској поезији, коју с великим успе-
хом пише целог свог списатељског века.
Није никакво чудо. Он се одликује управо
оним особинама које су неопходне за аутора
поезије у прози и хаику, танке, и друге старе
кратке поезије. Те особине су могле само да
допринесу квалитету његове прозе, такође:
изузетно оштро око за детаљ, увек вешто
изнијансиран речник у складу с материјом
коју обрађује, познавање и љубав за приро-
ду, а с њом и човека, психолошка и фило-
зофска дубина, зрелост и мудрост, скром-
ност и једноставност.

Природно, таква поезија и проза,
високо квалитетна, занимљива и привлачна,
увек је забавно и високо образовно штиво.
При томе, његове књиге су одличан пријатељ
у часовима усамљености и поклон онима које
волимо.

Михаиловић увек уме да нас изнена-
ди. Ова књига је на енглеском језику. Haiku
Garden има пет поглавља: Природа мами,
Четири годишња доба, Сећања, Стварни и
нестварни свет, и Градска симфонија. Укупно
око 160 хаику песама.

Из кратке биографије на крају, сазна-
јемо да је објавио 11 прозних књига, 4 збир-
ке кратких прича, и две збирке хаику пое-
зије, а уредио је бројне и разноврсне књиге
из југословенске књижевности и славистике
на академском пољу.

Васа Михаиловић је рођен у
Прокупљу, у Србији, 1926, а од 1951. живи у
Америци. Докторирао је на Берклију,
Калифорнија и предавао славистику на
Универзитету Северне Каролине у Чепел
Хилу од 1961. Неке од његовх књига су пре-
ведене или писане на енглеском, као и ова.
Топло је препоручујемо читаоцима на оба
континента и у свету.

Мирјана Н. Радованов Матарић
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svest i identitet`, ukazuje Ëiwenica, da isti virus
sa identiËinim posledicama, napada i razara sre-
dine koje nemaju veze sa EU, pa su i prostorno daleko
od we. U ime visokih naËela demokratije i slobode,
a iskustvom iz delovawa `Otpora`, zapoËeti su i svi
prevrati u zemqama Arapskog proleÊa, pre toga rat u
Iraku i Avganistanu, posle rat u Siriji, a sad pre-
vrat u Egiptu. Vaæno je zapaziti da je posle ovih
`demokratskih` intervencija, u napadnutim zemqama,
uvek ostajalo objektivno gore stawe, nego ono pre
wih.

G. JankoviÊ briæqimo i sasvim taËno navodi
neke idejne i operativne osnove razarajuÊeg virusa:
„predstavqa pseudoreliguju, ideoloπki totalita-
rizam, u koji mora da se veruje... neπto πto se ne
dovodi u pitawe... odluke... su neopozive i bes-
pogovorne... nije neπto πto se bira, veÊ neπto πto
je obavezno”. Da i mi ovde upitamo, ne liËi li to, kao
jaje na jaje, ima li veÊeg totalitarizma, od nas napred
iznetog nametawa i obaveznog kopirawa demokrat-
sko-kapitalistiËkog poretka, od dræave i ustroj-
stva vlasti, do posledwih pora druπtvenog æivota -
sve to bez ikavih prava na samosvojnost i izbor?

JankoviÊ opisuje EU u krizi u koju po svaku
cenu hoÊe da nas uvedu `prozapadni marioneti`
(VuËiÊ, NikoliÊ, DaËiÊ): „... usled krize, koja je
proistekla iz duhovnog i moralnog sunovrata...
prerasla u ekonomsku krizu... wihove laæi,
obmane, ”stezawe kaiπa”, pqaËke generacija zarad
interesa globalnih bankara i korporacija...
birokratija se poput � papske Inkvizicije obraËu-
nava... sa ”jereticima” i preti im ”veËnim
prokletstvom” ukoliko odbiju da sprovode
reforme...” Nije li to `u dlaku` kapitalistiËka
demokratija koju smo napred pomenuli, s tim πto u
woj gazde `iz senke` ne vladaju preko tuih `marine-
ta`, veÊ preko svojih poverqivih i visokopoziranih
`sprovodnika`.

Mi stoga zakquËujemo da je stvarni Trojanski
kow - kapitalistiËka demokratija, a zarazni i otro-
vni virus, weno nekritiËno prihvatawe i kopirawe.
Ostale prateÊe pojave i institucije su samo wegov
nakot, wegova ædrebad - globalizam, migracija i
saæimawe naroda i rasa, EU, NATO, qudska prava,
nevladine organizacije, posthriπÊanski agnosti-
cizam, promocija homoseksualnih tendencija, itd.

Neko bi mogao reÊi da `cepidlaËimo`. Nije
tako, naroËito s obzirom na Ëlanak g. JankoviÊa.
Wegova suπtinska zamerka `politiËki korektnim`
disidentima nije zlorad i rava namera, veÊ
nasedawe evroatlantistima. Stoga poziva: da se
okonËa „ovo naπe posrtawe, stvari se moraju nazvati
pravim imenom”. HoÊe da kaæe, treba jasno uoËiti
glavnog neprijateqa; izvor i poreklo razarajuÊeg
virusa. Bez toga lutamo bezvodnom pustiwom bez
busole. Nema spoznaje narodnog glavnog ciqa, niti
izgradwe uspeπne odbranbene strategije i taktike u
odnosu na neprijateqa. Ide se stranputicom i lako
zaluta. Vojuje sa narodnim i dræavnim nedaÊama
nasumice; leËimo ih pogreπnim lekovima. Mesto
neprijateqa, borimo se sa wegovom senkom i utvara-
ma. Postajemo i sami `politiËki korektni` disidenti
koji nasedaju neprijatequ. Rasterivawem ove magle
sve je mnogo jasnije, a u razuenom mozaiku meunaro-
dnih odnosa wegove `kockice` nalaze pravo mesto.

V. DimitrijeviÊ

Izrodi kao profesionalni 
politiËari

NeÊe biti epohalno otkriÊe ako na ovom
mestu ustvrdimo da »edomir JovanoviÊ ne voli
srpski narod, iz koga je, dræimo li se zapisa iz
kwiga starostavnih, i sam potekao. Ne prebrojava-
mo krvna zrnca. »eda ne voli srpski narod. On ga
prezire.

Osnovni postulati tolerancije nalaæu nam
da svakome alalimo wegova uverewa i oseÊawa,
bila ona u oblasti qubavi ili pak mræwe.
Nesporno je, dakle, pravo graanina JovanoviÊa da
mrzi i prezire koga god poæeli.

Sporno je ovde neπto drugo. Odluka da se
profesionalno baviπ politikom u sredini koju ne
voliπ, u kojoj se oseÊaπ neprijatno i koju bi, samo
da je prave prilike, rado zauvek napustio,
zasluæuje osvrt.

Politika je, prema Vikipediji, „naËin i
manir donoπewa odluka grupe qudi”... Politika je
i proces i metod sticawa i odræavawa podrπke
javnosti, odnosno sticawa politiËke moÊi.

Paæqivo iπËitavawe prethodnog pasusa
uverava nas da je politiËki angaæman u nevoqenom
okruæewu paradoks par excellence...

Meutim, »edin profesionalni put daleko
je od neobjaπwivog. Svrπeni dramaturg bez dana
pravog radnog staæa, naime, pronalazi naËin da
politiku pretvori u isplativ biznis i sredstvo za
ostvarewe veÊ posloviËno lagodnog æivota. Pa
Ëime bi se taj inaËe bavio?

Razume se, da bi se politika tako pretvo-
rila u liËni biznis neophodna je i odgovarajuÊa
doza amorala, Ëega voi LDP-a svakako ne mawka.
Tako se sumwiv novac, mahom antisrpskog porekla
i usmerewa, s raznih strana sveta sliva pravo u
»edine xepove.

Da ova priËa uopπte nije usamqena, veÊ je,
naprotiv, svojevrsna paradigma ovog druπtvenog
trenutka, svedoËi naæalost gotovo Ëitava srpska
politiËka scena. Ona je prepuna qudi koji se stide
svog srpskog porekla. Hteli bi da iskoËe iz svoje
koæe. A izabrali su upravo politiku za æivotni
poziv. Da li je potreban boqi primer od
Aleksandra VuËiÊa, tog savremenog laænog cara
©Êepana Malog?

PolitiËka scena Srbije je gadna kaquga i
steciπte raznoraznih bitangi, reπenih da sop-
stvene xepove napune na grbaËi srpskog naroda.
»elni qudi u srpskoj politici, koji bi trebalo da
predvode i budu za primer, najobiËniji su lupeæi,
uqezi i πibicari. Otuda i æestoka kriza, koja veÊ
viπe od dve decenije razara samo tkivo dræave i
naroda, ima svoje logiËko objaπwewe.

Kada bi veÊi deo zabludelog naroda postao
svestan ove koliko jednostavne toliko i nepri-
jatne istine, bili bismo bliæi izbavqewu iz
osmog kruga pakla u kome se nalazimo zbog moralnog
i duhovnog pada onih koje zovemo elitom, te
naivnosti i opake neprosveÊenosti πirokih na-
rodnih slojeva.

SKK, 8.1.2014. Stefan Duπan 
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Ideja o EU...

skupπtine, stranaËka vlada sa solidnom veÊinom,
praktiËno moæe da radi πta hoÊe, bez obzira na
veÊinsko raspoloæewe i miπqewe naroda. Primer je
opet ova vlada DaËiÊ-VuËiÊ. Ispitivawa javnog
mwewa pokazuju da je veÊina protiv primene
Briselskog sporazuma i ulaska u EU, a vlada Ëini i
jedno i drugo. U demokratijama izuzetno retko se
primewuje referendum. Smatra se `nedemokratskim`
metodom, jer zaobilazi skupπtinu u kojoj partije
imaju presudnu reË i `mandat` odluËivawa i vladawa.
Toliko o `glasu i voqi naroda`. U odnosu na
zapoπqavawe sve stranke primewuju `politiku
naπih qudi`. Tako se za vaæne poloæaje u dræavi i
javnim ustanovama ne biraju najsposobniji i struËno
najspremniji - najboqi qudi `uma i karaktera` - veÊ
raspoloæivi i oportunistiËki partijski kadar.

Sve pogubne mawkavosti partijske vlasti
bile bi otklowene kada bi napr. izborne jedinice
saËiwavale strukovne ili prirodno interesne grupe
i organizacije, a biraËi i izabrani poslanici bili
iz wihovih sredina. I biraËi i kandidati bi sa
dubokim poznavawem govorili i raspravqali o
konkretnim pitawima svojih struka koja traæe
reπewe. A poπto se radi o neposrednom interesu
strukovnih grupa, za poslanike bi - bez ikakve sumwe
- bili birani najboqi i najsposobniji, da te interese
u skupπtini zastupaju i u istoj usaglaπavaju i
izglasavaju za wih najpovoqnije zakone. Narodnu
skupπtinu bi najneposrednije saËiwavao stvarni i
æivi narod, sve najboqi struËwaci svojih sredina:
seqak bi zastupao seqake; radnik - radnike;
zanatlija - zanatliju; Ëinovnik - Ëinovnike, itd. Ne
kao u navodno demokratskom parlamentu, partijski
korteπi ili sveznajuÊi intelektualci-teoretiËari
- sve i svakoga.

VeÊ smo videli da s obzirom na globalnu
misiju demokratije, svemoÊ partijske vlasti kroz
skupπtinu nije skiciran, imajuÊi u vidu intrese poje-
dinih naroda i dræava, veÊ da prvenstveno sluæi
wenim meunarodnim ciqevima. Stoga je slobodno
zakquËiti da u sistemu politiËke svemoÊi partijske
vlasti ima i nenamerno stvorenih `rupa` kroz koje se
mogu proturiti mere, zakoni i odluke, protivne na-
rodnom i dræavnom interesu pojedinih naroda. U naj-
gorem tumaËewu sistema partijske vlasti moæe se
nazreti da je on namerno `dizajniran` da zapostavqa
i `gura` suπtinski narodni i dræavni interes poje-
dinih naroda u posledwi plan, kad su u pitawu glo-
balni ciqevi svetske demokratije.

Ovde dolazimo do kquËnog pitawa - πta su
stvarno ciqevi svetske demokratije. Ni najidelani-
ji demokrata (moæda nerado govori o tom
sablaæwivom odnosu), ali neÊe otvoreno da porekne
vezu izmeu visokog kapitala i demokratrije. A svaki
malo paæqiviji posmatraË moæe ËiweniËno da
utvrdi da je demokratija politiËki vid i izraz, na-
liËje i orue, visokog kapitalizma. »iwenica da su
izvorne demokratije uvek ekonomski najmoÊnije, a
politiËki najuticajnije i hijerarhijski najviπi
demokratski autoritet - danas SAD - najreËitije o
tom govori. AmeriËki predsedniËki izbori ogromno
koπtaju. Nema izabranog predsednika SAD koji sam
nije teæak milioner, ili ga ne podræava visoki ka-
pital. 

TekuÊu finansijsku krizu u kojoj grca Zapad
izazvale su velike banke svojim kockarskim poslo-
vawem. Ali wene posledice ne plaÊaju bankari, veÊ
narod kapitalistiËih demokratija. Dræava spasava
banke u steËaju sredstvima iz buxeta (sakupqenih od
naroda); rastu porezi obveznika; ograniËavaju se
plate; smawuju penzije; ukidaju ili reduciraju fon-
dovi druπtvene i socijalne zaπtite - mere koje i
vlada naziva `stezawe kajπa` i `sniæewe æivotnog
standarda` stanovniπta. UzroËnici krize - banke,
mesto kazne, retko da su imale povoqnije uslove
poslovawa nego sad. VeÊa su bankovna potraæivawa
za `usluge` i odræavawe raËuna πtediπa i graana,
nego interes koji plaÊaju na wihove depozite i
uloge, a bankari i daqe zgrÊu milionske `bonuse` za
`ostvareni` profit. 

Ovo ukazuje i na `skrivenu` Ëiwenicu da
visoki kapital ima `preËa posla` (pravi profit,
uveÊava kapital i raskoπno ga uæiva) nego da
direktno vlada, otpravqa dnevne poslove i
upravqa dræavom i wenom politikom. Kao svi naj-
moÊniji vladari, on to Ëini `iz senke`, preko svojih
poverqivih i za `demo-kratsku` politiku
pripremqenih i `prosveÊenih` kadrova. Glavni i
osnovni zadatak ovih `sprovodnika` nakana visokog
kapitala je da stvori i briæno odræava najpovo-
qniju klimu i slobodu za `veliki posao` (biznis),
πirewe træiπta i cvetawe i oplo-avawe kapita-
la. To je zadatak od koga se `po cenu glave` ne odstu-
pa. Ukoliko je ostala dræavna politika usmerena
πto povoqnijem ostvarewu glavnog kapitalistiËkog
ciqa, weni `sprovodnici`, na tom planu, su znatno
slobodniji.

Nuænost da se vratimo poËetku naπe teme, ne
dozvoqava nam daqe razvijawe `paketa` kapitali-
stiËke demokratije. Analize u zapoËetom smeru
ukazaÊe na otreæwujuÊe detaqe o sprezi kapitala i
tzv. demokratske vlasti. To moæe da `otkrije` svaki
promuÊurniji pojedinac. Potrebna je samo voqa da se
doe do istine i smelost da se ne ustukne pred
lavinom propagandnih napada i zloglasnog etiketi-
rawa velike `slobodne` πtampe i medija, te vernika
i najamnika kapitalistiËke demokratije. Jer za one
koji, u svrsishodnom ruπewu utvrenih autoriteta i
duhovnih i tradicionalnih vrednosti, od crnoga
prave belo i od zla dobro, nema veÊe anatema od
temeqne i celosne analize doktrine, prakse i poli-
tike kapitalistiËke demokratije.

Da sama `ideja o EU` nije `onaj Trojanski kow s
kojim nam je ubaËen virus koji nam razara Ëitavu
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+ Ruæa RadojiËiÊ
Naπa drugarica Ruæa

(roena ArsenijeviÊ), supruga pok.
druga Bobana RadojiËiÊa, umrla je
u Milvoki, SAD, 28. decembra
2013. Ruæa se rodila 27. jula
1928. U braku sa Bobanom imali su
4 dece, a ovi opet svoje brojne
porodice, tako da su Ruæu
oæalili mnogo unuËadi, druga
rodbina, te naπi drugovi i dru-
garice. Opelo u katedrali Sv.
Save. a posle sahrana na mesnom
grobqu, obavqeni su 3. januara
2013.

Naπe iskreno sauËeπÊe
porodici, a dragoj Ruæi slava,
hvala i veËan pomen u Carstvu
Hristovom! 

S. P.

PRILOZI ISKRI

Za pokoj duπe moje drage drugarice
Ruæe RadojiËiÊ, uz molitve Gospodu
da je primi u Wegovo Carstvo   
Seka OjdroviÊ                            $ 25 

Za pokoj duπe naπe drage Ruæe
RadojiËiÊ, dugogodiπweg Ëlana
udruæewa Jadran. VeËna joj pamjat!
»lanovi Jadrana                        $ 50

Prilozi Iskri
Dobrinka MiletiÊ £ 24
D.  –ureviÊ      £ 5

SeÊawe o BoæiÊu na naπeg dragog
Æivana LazareviÊa
Suruga Dragica sa porodicom £ 10

Za uspomenu i dugo seÊawe na moje
divne roditeqe, dve sestre i brata 
Aleksandar Barbarez  £ 50

Za pokoj duπe druga Æike Dragojlo-
viÊa
Danica Pavlica                        K$ 50

SeÊawe na ratne drugove dobro-
voqce
Dragomir PanteliÊ                    E 20

DVERI PREKINULE NIKOLI∆EV
GOVOR U »A»KU

Negodovawem zbog nezasluæenog dobijawa priznawa prvog
poËasnog graanina grada »aËka.

Viπe desetina policajaca u civilu okruæili su odborniËku grupu
Dveri, obarali odbornike na pod i oduzimali piπtaqke i trube, i posle
viπeminutnih koπkawa i incidenata fiziËki izneli svih 12 odbornika
iz sale na oËigled preko 700 zvanica na sveËanoj sednici.  Predsednik
Srbije Tomislav NikoliÊ ni na koji naËin nije reagovao na intervenicju
policije i izbacivawe  Ëija je sveËana sednica gradske skupπtine upravo
bila u toku.

Oni za koje je glasalo 15% »aËana na proπlim lokalnim izbori-
ma izbaËeni su iz sale, a oni koji nikakve veze sa »aËkom nemaju dobijaju
priznawa grada. Ovo je najboqa slika reæima Tomislava NikoliÊa,
Velimira IliÊa, Ivice DaËiÊa i Aleksandra VuËiÊa: oni bi samo da se
slikaju i emituju laæ na medijima, oni bi samo da jedni drugima dodequ-
ju ordewe i priznawa.  

Odbornici Dveri nisu krπili javni red i mir, nisu nikoga
bezbednosno ugroæavali: oni su samo mirno stajali i iskazali svoje
miπqewe glasnim negodovawem i zviæducima na sveËanoj sednici
skupπtine Ëiji su odbornici, kao πto je to Ëest sluËaj u mnogim parla-
mentima sveta...  Tomislav NikoliÊ umesto da odbije priznawe koje niËim
nije zasluæio - dozvoqava sebi da doe i postane prvi poËasni graanin
»aËka iako za »aËak nikad niπta nije uradio.

Kakav je to Ëovek i gde je granica wegovog nemorala? Tomislav
NikoliÊ niËim nije zasluæio da postane prvi poËasni graanin grada
ËaËka: ni po poreklu, ni po æivotnom putu, ni po doprinosu. Tomislav
NikoliÊ nema nikakvih dodirnih taËaka sa »aËkom. Tomislav NikoliÊ je
izdao sve svoje ideale, prekrπio sva svoja predizborna obeÊawa, ukinuo
Ustav Srbije, predao Kosovo i Metohiju i saËuvao krivce za izbornu krau
od kriviËnog gowewa.

Ovo je klasiËna politiËka odluka u stranaËkom interesu Nove
Srbije i Velimira IliÊa, koji ovim æeli da kupi mesto i u sledeÊoj
Vladi Srbije. Ako je Velimir IliÊ neπto duæan Tomislavu NikoliÊu -
neka to plati iz svog xepa ili preko raËuna Nove Srbije, a ne preko lea

graana »aËka.  Na kraju protesta
Boπko ObradoviÊ, Ëlan
Stareπinstva Pokreta Dveri i
πef odborniËke grupe Dveri u
Skupπtini grada »aËka izjavio je
da se ponosi odbornicima Dveri,
drugim »aËanima koji su se
pobunili na sveËanoj sednici i
svima koji doπli na danaπwi
protest, jer je »aËak ponovo
dokazao da je grad-buntovnik i da
se ne miri sa vladajuÊim reæimima
koji rade protiv interesa naroda i
dræave. Ovo je prva narodna pobuna
i demonstracije protiv vladajuÊeg
reæima kako na Republici tako i u
»aËku, i Pokret Dveri Êe - kao je-
dina istinska opozicija - nastavi-
ti sa aktivnostima u ciqu ruπewa
ove vlasti.

Informativna sluæba Pokreta
Dveri
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Onaj koji bi rekao da politika, po
pravilu,  nema veze sa ËestitoπÊu i
posle toga mirno spava neka zna da
je najnebriæqiviji domaÊin i naj-
bezduπniji otac  koji  se moæe
zamisliti.

Narod je oseÊawem, navikama, izre-
kama, vezan za zakon...  Naπ je zakon
vrlo kratak, ali zato vrlo veliki. On
ima samo tri principa: domaÊinstvo,
Ëojstvo i junaπtvo. To je zakon naπeg
naroda!

God. LXV 1. februar 2014.

Kako je ubaËen i πta je virus koji nas razjeda?

IDEJA O EU NIJE TROJANSKI KOW -
ONA JE WEGOV ÆDREBAC

Povod za ovaj naπ napis je Ëlanak g.  Æarka
JankoviÊa „`PolitiËki korektni` disidenti evro-
atlantizma” objavqen u ovom broju `Iskre` sa kojim se
u svemu bitnom uglavnom slaæemo, izuzev wegovog
miπqewa da je „ideja o EU onaj Trojanski kow” s
kojim nam je ubaËen virus koji nas razara.  

Naπe osnovno pitawe je: Ima li neπto
izvornije, istorijski i hronoloπki prethodnije, ide-
loπki i politiËki daleko moÊnije i uticajnije, Ëija je
samo epizoda i posledica `ideja o EU`? ©ta je
stvarno `Trojanski kow` s kojim nam je ubaËen sve-
razarajuÊi virus?

©ta je prethodilo i kako su pripremane
`oktobarske promene 2000`, gde se znatno kasnije
rodilo nastojawe o pristupu EU, dobro je poznato.
Navodni povod bilo je razvlaπÊivawe `diktatora`
MiloπeviÊa. U `πkolovawu` kadrova za promene
uËestvuju zapadne sluæbe, ameriËki ambasadori i
veliki novac. Mobiliπu se `disidenti` reæima u
dijaspori i zemqi. Tako `instruirani` kadar vraÊa se
u Srbiju, gde prerasta u masovni i buËni `Otpor` -
stvarni motor `promena`. A promene dobijaju svoj
`demokratski` legitimitet tek poπto su `u paketu`
prihvatili tzv. demokratiju. Kaæemo `u paketu`, jer 
demokratija nije wena propagandna i popularno
stvorena slika o nekoj πirokoj, spontanoj i leæernoj
slobodi kojom diπu sve pore narodnog æivota. Ona je
suprotno od toga - precizno organizovan, iskustveno
usavrπavan, hijerarhijski i autoritarno ustrojen,
disciplinovan meunarodni poredak, podræan nizom
struËnih, javnih i tajnih, Ëesto nominalno nezavis-
nih, stvarno dobro koordiniranih,  sluæbi i organi-
zacija.

Kada se prihvati `paket` demokratije, onda je
to obavezno i doslovno kopirawe wene organizacije
dræave i druπtva, wen politiËki i upravni poredak;
nema tu nikavog izbora i slobode, prava na neku
posebnost i samosvojnost. `Paket` se  obavezno usvaja
u celini - inaËe nije demokratija, te odmah krπtava
prigodno (i propagandno) ozloglaπenim pojmovima i
imenima. A buduÊi da demokratija ima svoju samodo-
deqenu meunarodnu misiju, to su weni pojmovi o
druπtvu i dræavi, te i wihov poliiËki i upravni
poredak (koji obavezno kopira svaka `demokratska`
dræava), prevashodno smiπqeni da sluæe svetskim
ciqevima demokratije. Nisu prvenstveno `dizajnira-

ni` za posebne potrebe naroda i dræava koje ih usva-
jaju. 

Tu je napr. obavezan - ustrojen viπepartijski
sistem, stvarno vladavina politiËkih partija (ne
naroda) kroz skupπtinu. U svakom narodu veÊ postoje
strukovne i interesne grupe koje ga u odovarajuÊoj
`prirodnoj` meri dele. VeπtaËi nametnute partije ne
samo da te prirodne narodne interese potiskuju i
zapostavqaju, one narod dodatno, najËeπÊe vrlo
ostraπÊeno, nepotrebno svaaju i dele. Pogledajmo
nepristrasno kako partije ostvaruju svoju vlast. Pre
svega monopolom na kandidaciju `narodnih` poslani-
ka za skupπtinu. (Prebrojmo majuπni postotak `neza-
visnih` poslanika u svim parlamentima na svetu).
Kandidati u svim strankama su partijski kadrovi, u
ogromnoj veÊini intelektualci, neretko nenastaweni
u izbornoj jedinici koju predstavqaju. Izborne
jedinice su teritorijalne, zahvataju sve slojeve
stanovniπtva; nisu odraz nikavog prirodnog intere-
sa ili struke.

Kandidati se predstavqaju takvom teritori-
jalnom segmentu naroda, biraËkom telu, opπtim (ne
svojim) partijskim izbornim programom, koji proseËan
biraË nedovoqno razume, odnosno jedino  se `pali` na
kratko-demagoπke partijske parole. StranaËki
izborni programi i obeÊawa kandidata, naroËito u
perifernim demokratijama kao πto je naπa, ne
obavezuju ni kandidata ni partiju, πto znaËi da se
moæe svesno obmawivati i lagati, ako to pomaæe da
se na izborima pobedi. Najboqi primer su posledwi
izbori u Srbiji. NikoliÊ, VuËiÊ i stranka SNS, su
pobedili, zakliwuÊi se da Êe odbraniti Kosovo, a
uËinilo ono πto se TadiÊ nije usuivao, predali su ga
- bez otpora EU - TaËiju. A na izborima, poπto se ne
radi ni o Ëijem neposrednom interesu, neodgovoran
biraË (a takvih je veliki broj) lako je podloæan
korupciji, od materijalnog mita nadaqe. 

Izraz stranaËke svemoÊi su i Ëiwenice da
one u skupπtini izglasavaju sve zakone; one obaraju i
sastavqaju nove vlade u koje prevashodno ulaze
wihovi Ëlanovi; poslanici su posluπnici `partij-
ske discipline` - glasaju kako stranka kaæe, retko
im je dozvoqeno da to Ëine po savesti i sopstvenoj
oceni narodnog i dræavnog interesa u predmetu o
kome se glasa. U zakonskom periodu trajawa jedne 

STRU»WACI PROTIVRE»E VU»I∆EVIM
IZJAVAMA O STAWU SRPSKE PRIVREDE

Изјаве првог потпредседника српске
владе потпуно су опречна анализама експера-
та, који природом своје позиције припадају
његовом проевропском табору. Стога је у тој
џунгли контрадикторности једино извесно да
дуг и кредит остају једина европска перспек-
тива Србије.

Први потпредседник Владе Србије,
Александар Вучић, изјавио је о Новој години да
се Србија званичним растом привреде од 2,4
одсто у 2013. години сврстала међу водећих
десет земаља Европе, додавши да ове планира-
ним пројектима може да унапреди стање еко-
номије. Овом изјавом, Вучић је продубио про-
валију између глорификатора и песимиста. Јер,
његова дијагноза српске економије знатно
одудара чак и од економиста који би Србију
радо видели у ЕУ.

Говорећи о новим пројектима који се
ослањају на новац из Уједињених Арапских
Емирата, Вучић каже да је Србија већ добила
део новца који треба да утроши и да ће "стићи
врло брзо неки други новац" за који треба да се
донесе одлука како да се утроши. Вучић очеку-
је да ће у 2014. бити већи број оних грађана
Србије који ће наћи посао од оних који ће
изгубити радна места.

Е сад... Изјаве потпредседника српске
Владе су за унутрашњу, једнократну употребу.
Ту су да статирају у улози хлеба, до почетка
унутарстраначких изборних игара у СНС. Јер,
водећи економисти, управо из табора у који
Вучић тегли Србију, кажу супротно.

Владимир Глигоров скоро истог дана
узјавио је да се Србија налази у веома
озбиљној економској кризи, због чега акту-
елној влади прети опасност да изгуби власт.
Индустријска производња у Србији је испод
50 одсто у односу на 1990. годину и чак је и
испод нивоа који је био 1998. године, тврди
Глигоров, који додаје да је то тежак проблем,
јер Србија нема шта да производи и стога
нема шта да извози, што значи да јој непре-
стано расте спољни дуг, који с почетка 2014.
године износи између 21 и 22 милијарде
евра.

Новинар Димитрије Боаров, ветеран

табора у који је тек пре коју годину прешао
Александар Вучић, каже да у Србији транзици-
ја ни изблиза није завршена, с обзиром да се 40
до 50 одсто БДП-а продуцира под диригент-
ском палицом државе. Он каже и да има страх
да се Србија не суочи ускоро са грчким сце-
нариом. С друге стане, власти покушавају да
створе илузију да смо некако прегурали нај-
горе и да сада следи напредак, казао је
Боаров.

Допринос провалији између обећаносг и
стварног дао је и министар финансија, Лазар
Крстић, изјавивши о Божићу, тачније на Бадњи
дан, да би Србија, водећи рачуна о одрживо-
сти јавног дуга, могла да се задужује јефти-
нијим кредитима него до сада и указао да
економска политика треба да се концентри-
ше на неколико кључних индустријских
грана које ће бити извозно оријентисане.

Коментаришући званичне статистичке
податке, према којима је извоз Србије у 2013.
повећан за четвртину и смањен је дефицит у
спољнотрговинској размени, Крстић је указао
да економска политика треба да буде у том
смеру, да се определимо за неколико кључних
индустријских грана које ће бити извозно ори-
јентисане.

У те велике системе, Крстић је убројао
"Фијат" и "Ер Србију", око којих ће моћи да се
развија пуно привредне активности са неким
мањим фирмама које су кооперанти, оцењујући
да ће само тако Србија успети да унапреди
ситуацију и повећа запосленост.

Било би занимљиво чути независну екс-
пертизу, која би одговорила на питања на која
већ годинама слушамо потпуно опречне одго-
воре који долазе из исте кухиње: стручног
потенцијала српске привреде, имања или
немања пројеката, реалног учешћа извоза
Србије у пословима "Фијата", реалног квалите-
та аранжман са "Етихадом", али и тврдњи да
Србија, за разлику од предизборних обећања, у
ствари нема квалитетне стручњаке. Све ове
дилеме и забринутости економиста, сведоче о
Вучићевим селима српске економије.

Glas Rusije, 10.1.2014. Бранко Жујовић 
(Podvukla - Iskra)
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