
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. LXVI 1. avgust 2015.

KINA I NOVI SVETSKI POREDAK
 Procena moguÊnosti da se u skoroj buduÊnosti moderna Kina 

prikloni Zapadu

Шетао сам узбудљивим Забрањеним гра-
дом у Пекингу, вечерао под бљештавим шангај-
ским ТВ торњем и посетио мистични Шаолин
манастир. Ипак, за мене сигурно најупечетљиви-
ја слика Кине нису светски познате туристичке
атракције, већ је једна девојчица која клечећи
на улици ради свој школски домаћи задатак. У
грозној вреви, прљавштини и буци, у страшној
гужви, окружена смећем и псима луталицама,
она упорно сконцентрисана на свој задатак -
ради! Њој и хиљадама других упорних  и пуних
вере припада будућност.

Нисам ни први ни последњи који жилавој
и моћној Кинеској нацији предвиђа кључну
улогу у предстојећим светским геополитичким
потресима. Стара хладноратовска подела
постала је одавно неприкладна, а економска,
војна и демографска снага Кине довољна да она
сама постане један блок. Мудрост (стрпљивост)
њеног руководства огледа се у констатном,
тихом јачању и чекању правог тренутка, да
определивши се за једну страну у већ постоје-
ћем ривалитету Запада и Русије, као пресудни
„тас на ваги“ побере највише могуће користи за
себе. 

Динамику, раслојеност по више основа и
шароликост кинеског друштва заиста је тешко
описати без опширније анализе. Проблем које
мене интересује јесте: да ли ће се Кинези јед-
ног дана ипак приклонити западној хегемо-
нији или ће остати на страни слободног света,
економски удруженог у тзв. БРИКС-у, а
оличеног у политици коју активно води
Владимир Путин. Одговор на то питање одре-
диће судбину човечанства у ближој будућно-
сти. Социјално-духовни концепт управљања
свим (важним) сегментима људског друштва у
било ком делу Земље из једног центра, и вођен
једним интересом, назван Нови светски поре-
дак, поред одличног плана и организације
његових твораца и менаџера, захтева и погодно
тло – објекат управљања, народне масе спремне
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Економија Србије – привреда, државно 
власништво и приватизација, опште добро 

и право грађана на рад и адекватну зараду,
задуживања, ММФ кредити…

Наша програмска начела подразумевају
сасвим другачију друштвену и привредну
климу уз пуну слободу и креативност струке,
искуства и предузимљивости. Један од прин-
ципа којим се Зора руководи у економији је тај
да расход не сме бити већи од прихода, ту пре
свега мислимо на дефицитарна јавна предузе-
ћа и на бесмислено велики и паразитски биро-
кратски апарат. Да би се постигла другачија
економска клима неопходно је да струка уче-
ствује у доношењу важних одлука. 

Народни Покрет Зора се због тога бори
за дводомни парламент где би струка била
адекватно заступљена. Један од домова парла-
мента представљали би политичку вољу и
избор грађана, тј. избор 150 посланика,
већинским системом (гласање за човека а не
листу) на 4 године или ванредно код политич-
ке кризе. Делегатски дом имао би потпуну
независност од политичке воље у друштву, већ
би избор делегата био воља и интерес струке и
струковних удружења (лекарска, привредна,
комора, репрезентативних синдиката и тако
даље). 

Делегатски дом парламента имао би
100 делегата. Сви закони би морали да
прођу оба дома парламента где би у пуном
смислу дошао до изражаја утицај струке на
стварање повољне друштвене и економске
климе. Овакав друштвени и политички
систем омогућио би привреди да уз стручне
и образоване људе у уређеном правном и
политичком окружењу ангажује и искористи
све наше ресурсе од пољопривреде до
индустрије и омогући стварање пратећег
банкарског система оличеног кроз развојну,
инвестициону банку и кредитне задруге.
Досадашњи начин могуће је креирати раз-
војне државне буџете. Буџетски дефицит не
би био попуњаван искључиво страним и
скупим кредитима који увлаче државу у све
већи спољни дуг. 

Овакав начин вођења економске поли-
тике неминовно доводи до продаје најважни-

јих привредних потенцијала као што су: елек-
тро-привреда, Телеком, рудници, инфра-
структура и сл. Наравно ми смо свесни чиње-
нице да само заједничким снагама можемо
спровести у дело обнову наше Домовине у том
смислу, овај програм спроводио би у дело нај-
стручнији и најспособнији део друштва без
обзира на политичку верску или било коју при-
падност. Морамо да напоменемо да развој
привреде и целокупне економије није могуће
спровести политиком штедње и смањењем
куповне моћи грађана, нереалном вредношћу
домаће валуте чиме инострана роба постаје
много јефтинија и на тај начин гаси домаће
потенцијале. У власништву државе би морала
да остане инфраструктура, енергетика, водо-
привреда, шумарство и слично, дакле све оно
што не може и не сме да буде приватизовано.

Заштита радника мора бити организо-
вана и загарантована слободним синдикалним
организовањем. Свако ограничавање права
запослених било би драстично санкционисано
без обзира на власничку структуру привредног
субјекта. Права запослених и интереси посло-
даваца били би дефинисани кроз трипартитни
споразум послодавца синдиката и државе
доношењем закона о раду, општег колектив-
ног уговора и другим подзаконским актима.
Основна цена рада уређивала би се на основу
паритета основних животних потреба, ел.
енергије, основних артикала прехране или сл. 

Данас је парадокс да просечна потро-
шачка корпа износи више од просечне плате
радника. Ово би омогућило привредни раст
стално и континуирано, реално повећање пла-
тежне моћи грађана и повећање потрошње.
Све ово не би имало смисла без квалитетне
контроле новчаних токова слично функциони-
сању некадашње службе друштвеног књиго-
водства (СДК). Oпширније објашњење захтева
пуно времена и мора бити резултат ангажова-
ња струке, науке и искуства. Такође би напо-
менули да ми нисмо робови одређене економ-
ске школе односно правца и да схватамо
неопходност прилагођавања актуелним деша-
вањима и кретањима на плану глобалне еконо-
мије.
Из Програма Народни Покрет Зора
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да „прогутају удицу“. Морамо прво видети које
су то собине које морају испуњавати добри
поданици НСП-а, а које опет карактеристике
дефинишу противнике модерног тоталитарног
друштва. 

Савршени поданик НСП-а као прво и
основно има неограничено поверење у структу-
ре државне власти, односно некритички при-
хвата све што му се кроз масовне медије серви-
ра. Друго он мора бити вредан радник (што
само по себи и јесте једна универзална позитив-
на вредност). Радна снага је потребна елити.
Трећа, вероватно суштинска особина јесте да је
човек материјалиста, тј. да испуњење својих
жеља и снова налази искључиво у материјалном
свету тако да га је могуће нечим једноставно
„купити“. Код таквих људи све је на продају, све
има своју цену, чак и сама држава, савест или
душа. Било би пожељно да је тај човек себични
материјалиста, а  чак одлично ако је безосећај-
ни себични материјалиста, пошто као такав осим
обичног слуге може постати и војник НСП-а.

Тужна, али истинита чињеница је да
човекова инстинктивна потреба да припада
некој широј заједници, у већини случајева не
дели потенцијалне заједнице по моралним
принципима већ по њиховој снази и успешно-
сти. Веома је мали број људи који су спремни да
из етичких разлога одбију удео у некој моћној
заједници, а да се укључе у неку слабу, али
морално исправну. Управо овде је вододелница,
кључна разлика између  оних који улазе „у коло“
и постају слуге НСП-у и оних који „мисле својом
главом“ и траже прави пут за себе, било као
народи или као појединци. Ко су ти непоткуп-
љиви, истинољубиви и пре свега слободни људи
који мрсе рачуне НСП-у? По логици ствари они
су не-материјалисти, људи утемељени у духов-
ном животу који не траже награду и победу у
овом свету; људи саосећања према другима
(ближњима); људи спремни пре да жртвују себе,
него да повреде друге.
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Kina i NSP...

Како се у ову поделу уклапају Кинези?
Прво, они потпуно верују државној власти!
Генерално, многољудне нације су могле створи-
ти јаку државу, само уколико су гајиле систем
чврсте, централизоване власти и беспоговорне
послушности народа, што је у Кини случај веко-
вима. Уз то, сви живи грађани Кине су васпитани
у правом комунизму, и научени да „има ко
мисли“, а да је њихово само да слушају и као
покорни војници испуњавају задатке. Друго, они
су заиста вредни радници који не знају за
одмор. Треће, Кинези су изразити материјали-
сти! Већина њихових жеља и тежњи своде се на
телесна уживања и насладе, на поседовање.
Друштво у којем скоро никада није постојала
озбиљна религиозност нити неки утицајни
морални систем важнији од борбе за опстанак, и
у којем се хиљадама година сматра успехом
постати моћан и бити у позицији да употребиш
друге зарад својих интереса или чистог уживања
и дан данас функцонише покретано истим
мотивом. За дивљење је мудрост старих кине-
ских филозофа, чувених у целом свету, али
њихове доктрине нису никада постале основа за
практичну промену начина живота народа који
је имао један задатак – преживети у најсурови-
јим условима. Чврсто верујем  да девојчицу са
почетка текста, на упоран труд мотивише упра-
во жеља да она једног дана не буде употребље-
на као роба, већ да има могућност да достигне
већу позицију у једном суровом друштву.
Познато је да у социјалним односима у Кини
нема много емоција ни милости. 

Шта Кинезе спречава да се, као такви,
отворено поставе на страну Запада? Под један,
директан интерес који се огледа у жељи да они 
сами остваре хегемонију у областима које
Америка сматра својом зоном, плус дубоко уко-
рењено ривалство са америчким савезником
Јапаном чије ужасне злочине веома добро памте
и сећање на њих упорно негују. Међу кинеским
историчарима постоји и памћење грозота које су
енглески колонисти чинили у време својих
похода на Кинеске луке, но оно је млађим гене-
рацијама потпуно неважно, у односу на све
„благодати“ које стижу са Запада.

Ипак кључна ствар, колико год то звуча-
ло контрадикторно, јесте комунистичка идеоло-
гија. Комунизам, на неки начин, чува Кину да
постане прво партнер, па касније и роб НСП-
а! Када у кинеском руководству преовладају они
млади политичари школовани по елитним шко-
лама и универзитетима у Енглеској и Америци,
они који се по улицама Лос Анђелеса бахате у
својим Поршеима, чувају новац у Швајцарским
банкама и емотивно се празне уз елитне прости-
туке, настаће и велика промена у кинеској спољ-
ној политици. Генерације одрасле на партизан-
ским филмовима, уз радне акције и порцију
риже на дан, чине једну моралну брану која

задржава бујицу хедонизма и конформизма
(иначе толико распрострањених на далеком
истоку) да потпуно поплави кинеско друштво.
Да ли су ти идеали социјализма и комунизма
довољно јаки да дуже време парирају моћној
западној машинерији која злоупотребљава
основне људске нагоне и претвара их у страсти,
а преко њих људе у овиснике и слуге? Наравно
да нису! Стара гарда ће, пре или касније, заје-
дно са својим системом вредности изумрети, а
на власт ће доћи „модерни менаџери“. Тај про-
цес увелико траје и по мојој процени завршиће
се за неких 10 – 15 година.  

Тада нас очекује раскидање војних, еко-
номских и могло би се рећи пријатељских веза
са Русијом, и рушење баланса који тренутно
постоји на светској геополитичкој сцени. Тек у
том тренутку, када у односу снага запад буде
имао велику предност у односу на Русију, свет-
ски мир ће постати озбиљно угрожен. Агенда
НСП-а наставља да се остварује, некада  спори-
јим, а некада  бржим корацима. У стари пројекат
придобијања Кине против Русије улази апсолут-
но све: од Рокенрол концерата до Холивудских
филмова. Сваки бесомучно рекламирани бренд,
сваки симбол западне културе, све оно што мла-
дом човеку може заголицати жеље и позвати га
да буде део „слободног света“, са нагласком на
телесним задовољствима и уживањима, није
само „мека моћ“. Не! То је заправо „тешка арти-
љерија“ у борби за умове и душе  младих који ће
ускоро постати елита која одлучује. 

Однос западног човека према кинеским
радницима најсликовитије представљају судби-
не Кинеза који су у XIX веку отишли у Америку и
радили на изградњи трансконтиненталне
железнице. Вредни и скромни радници (понав-
љам - без јаког моралног утемељења) били су на
разне начине увучени у зависност од опијума.
Чак су неке компаније имале посебне уговоре за
кинеске имигранте који су као бонус на месеч-
ном нивоу, уз плату добијали и одређену
количину опијума. Временом животи тих радни-
ка постају једнаки животу робова само уз при-
видну слободу. Зачарани круг у којем плату за
мукотрпан рад дају истим послодавцима да би
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˘ekove za „Iskra Periodical“ slati na adresu
Poverenika za Englesku

Poverenici: AMERIKA: „Jadran“, c/o D.
Ojdrovi≤ 2225 N. 106th St. Wauwatosa, WI.
53226, U.S.A.  — AUSTRALIJA: Maleπevi≤
Bogdan,  3/37 Aintree Rd, Glen Iris, Vic,3146 —
ENGLESKA: Mirjana Ljoti≤, 17 Harvelin
Park,Todmorden, OL14 6HX (˘ekovi da glase na
Iskra Periodical) — KANADA: Danica Pavlica,
10534, Keating Cresc. Forest Glade, Windsor -
Ont. N8R 1T5 — FRANCUSKA: Trajanka Darda,
58, rue de Crevecoeur, 93300 Aubervilliers - Paris.
- NEMA˘KA: D. Jakovljevi≤, Falkstrasse 93,
60487 Frankfurt am Main.
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Aktuelni aforizmi

Ne znam da li Êe nas Evropa pri-
miti, ali Afrika nas je veÊ stavi-
la na listu Ëekawa. 

Godiπwica Kosovske bitke biÊe
proslavqena Ëim se bitka zavrπi. 

Rad je stvorio Ëoveka, a Ëovek -
Praznik rada. 

Veπt komunista od dva crvena kar-
tona napravi partijsku kwiæicu.

Mi smo mala i siromaπna zemqa:
nama su i kraqevi na privremenom
radu u inostranstvu.

PrimiÊe nas na Evropsko træiπte
Ëim popravimo kantar.

U odnosu na meuqudske odnose,
hrana nam i nije mnogo zatrovana.

Dok su ostali pratili modne tren-
dove, mi smo decenijama nosili
jedno te isto - πtafetu.

Otkako gladuju, Srbi su siti svega.

Ovoliki neuspesi. Pa, to joπ niko-
me nije uspelo!

Ono πto nam nisu mogli Hitler i
Staqin, postigli smo sami.

Bliski istok nam je, na æalost, sve
bliæi.

Srbi æele da æive u jednoj dræavi.
©vedskoj, recimo.

Razvili smo jedra. Joπ samo da
nabavimo brod i more.

U poËetku beπe Tito, a na kraju -
Titanik.

Gledam πta se radi oko mene...
Niπta se ne radi.

Evropo, ne moæeπ ti toliko da se
ujediniπ koliko mi moæemo da se
razjedinimo.

Bili smo zemqa Ëuda: sad smo samo
Ëudo.

Milovan IliÊ - Minimaks

PAÆWA ONIMA KOJI ÆELE DA PRATE PISAWE
ISKRE

Oni koji æele da prate pisawe Iskre, a istu ne primaju πtampa-
nu, mogu naÊi svaki wen broj, poËev od januara 1998. do danas; takoe
i sve broje za prve Ëetiri godine Iskre 1949, 1950, 1951. i 1952, kao
i drugu srodnu literaturu - Ëitati ih ili `preuzeti` (download) - na
sajtu „Novo videlo” <http://www.novo-videlo.com>. 

PRILOZI ISKRI
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Za pokoj duπe naπem dragom i
voqenom zetu i teËi Marku Sunari,
sa molitvom Gospodu da ga primi u
Svoje carstvo 
Ana VasiÊ                            $ 100

U spomen primjernih qudi poπ-
tovanih i dragih prijateqa i dru-
gova Hrvoja MagazinoviÊa i Marka
Sunare. 
Marko Pivac                        $ 200

Rehabilitacija
Prestolonaslednika

Aleksandra

Posle obraÊawa W.K.V. Presto-
lonaslednika Aleksandra i prof.
dr Olivera AntiÊa u Viπem sudu u
Beogradu, sud je  doneo sledeÊe
reπewe u predmetu REH 17/15:

„Usvaja se zahtev za rehabil-
itaciju W.K.V. Prestolonasled-
nika Aleksandra KaraoreviÊa,
od oca Petra KaraoreviÊa,
roenog 17.07.1945. u Londonu, u
Velikoj Britaniji, na teritoriji
proglaπenoj za teritoriju Kraqe-
vine Jugoslavije, te se UTVR–UJE
da je Ukaz 392 Predsedniπtva
Prezidijuma Narodne skupπtine
FNRJ od 08.03.1947. godine niπtav
od trenutka donoπewa, u delu koji
se odnosi na W.K.V. Prestolona-
slednika Aleksandra, kao i da su
niπtave sve wegove pravne posle-
dice.

Rehabilitovano lice, W.K.V.
Prestolonaslednik Aleksandar
KaraoreviÊ, smatra se neosui-
vanim.

Kraqevski Dvor, Beograd, 8.7.2015.

Da ih se setimo - VeËna
im pamjat!

Pre 69 godina,  17. jula
1946, komunisti, na Ëelu sa
Titom, posle nameπtenog suewa,
na kome su osudili na smrt grupu
srpskih rodoquba, izvrπili su
tu presudu i muËki ih ubili. Do
danaπweg dana nezna se gde su
muËenici sahraweni, ako moæe da
se ta reË „sahrana” upotrebi, i
pored dugogodiπweg tragawa,
koje je bilo bezuspeπno. Postoje
razne verzije na koji naËin su oni
poubijani i one su sve bile i
ostale samo to.

Pored generala Drago-
quba-Draæe MihailoviÊa,
Komandanta Kraqevske vojske u
otaxbini, bili su i general Kosta
Muπicki, Komandant Srpskog
dobrovoqaËkog korpusa. (SDK -
kasnije, u sastavu JVuO, nazvan
„©umadijska divizija”), Mladen
ÆujoviÊ, Radoslav RadiÊ, Miloπ
GliπiÊ, Tasa DiniÊ, Velibor
JoniÊ, –ura DokiÊ. U ovoj grupi je
bio i Dragi JovanoviÊ, koji nije
tada ubijen. »ulo se da su ga
komunisti  ubili posle dve godi-
ne.

Neka je slava i hvala ovim
muËenicima, pred Bogom i qudi-
ma. Oni su svi jednaki. Dali su
æivote onako kako su se i zaveto-
vali: Sa Verom u Boga, za Kraqa i
Otaxbinu. Neka im je laka srpska
zemqa, Bog da im duπu prosti. 

Stevan PiroÊanac
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Мићо Цвијетић (1946, Сарајево) пес-
ник је, књижевни критичар, есејиста, путо-
писац и преводилац. Главни и одговорни
уредник је Књижевних новина у Београду.
Објавио је, између осталог четири књиге
поезије. Његову најновију књигу Свет и кућа
објавила је Српска књижевна задруга у
2015. години.1   

Свет и кућа је збирка песама писаних,
по свему судећи, деведесетих година про-
шлог века  и објављене 2015. Песме су
пуне алегорија и алузија. Оне се углавном
односе на лични живот аутора. Он је морао
да избегне из родног Сарајева у Београд.
Живећи на периферији и радећи у граду,
њега највише мучи сећање на родни град и
на кућу, у којој је задовољно живео. Изгубио
је скоро све, нарочито велику личну биб-
лиотеку (''Повест о библиотеци''), као и дру-
гих вредности створених годинама. 

Иако је обезбеђен у Београду послом
и станом, он још увек пати за родитељском
кућом (отуда наслов књиге), патријархал-
ним животом (''Очев новчаник''), губитком
ослонца на тај живот. Како каже, ''Како
пожелим да сам као пуж / Да своју кућицу
саму не остављам / Да је на леђима у свет
понесем.'' Цвијетић цени духовне вредно-
сти у новом животу, али ипак ''У далекој
туђини и туђег мање заболи / Онамо преко
далеких, великих вода, / Да пена покрије и
пребрише сваки траг'' (''Тамо и овде''). 

Све то се најбоље види на самом
почетку збирке, у песми ''Повратак''.
Цвијетић се сећа једног можда од најчуве-
нијих избеглица, Доситеја из грчке митоло-
гије. После тројанских ратова и бројних
изазова и тешкоћа,

''Враћао се Одисеј прерушен у прос-
јака из белог света,

Опседнут бригом и болом за ближ-
њима прерано остарелим

Родитељима и сином Телемахом, не
само побуђен чежњом

За верном љубом и краљицом, чува-
ром двора и дома,

Већ је брижно и о смерној дадиљи,
мајчински га је подизала;

Она га једина о белегу и дојави
Пенелопи,

Као и одани пас по гласу, зацвиле, до
неба се чуло,

Не издржа узбуђено срце поновни

сусрет са господаром.
Благо Одисеју, њега је имао ко да

чека,
Он је имао где и кога да се врати.''
Све то указује да је Цвијетић употре-

био избеглиштво као општу људску појаву.
Сви који смо морали да напустимо своју
кућу и родни крај деле судбину Одисеја,
као и овог песника (мало ко од нас осећа
као Одисеј). Нада коју песник помиње на
крају песме припада и нама, кад-тад.

Цвијетић сматра да су све несреће
које су задесиле аутора и српски народ
последњих деценија могле да се избегну да
је било више мудрости да је лепа југосло-
венска утопија разрушена изнутра и дири-
гована споља. Нема сумње да је и блиска
прошлост била узрок томе. Песник чак
помиње и бољшевичку револуцију и изневе-
рене наде, али да још увек ''смењују се
наши, вајни усрећитељи''. Зато песник ''гура
стену узбрдо'' сваког дана. 

Нове власти покушавају да пронађу
компромис: ''Можда бисмо удружени ства-
рали чуда. / Неко паклено крштење спре-
ма... Свако је осуђен на своју звер.''
Цвијетић предлаже самокритику и призна-
ње да смо ''сви криви', ''свако има Ахилову
пету''. Али ''стићи ће принудна наплата
рачуна.''  

Песник се жали: ''Пресит сам рђавога
друштва / И узалудних послова... Мало
говоримо, више ћутимо.'' Повукао се у слут-
њи, неверици, самотињи.'' Али признаје:
''Човјек се на губитке и бол навикне.''

Пред собом имамо добронамерног,
искреног интелектуалца који суди и прош-
лим и садашњим кривцима. Он сам постав-
ља питање: Има ли спаса? Он наводи изреку
Николе Пашића у наоко неизбежном тре-
нутку у Првом светском рату: ''Спаса нам
нема, пропасти нећемо.'' Цвијетић завршава
песмама о Николи Тесли и Бохумилу
Храбром: ''По вишњем налогу, на голубијим
крилима / Душа се винула у небо, узлетела
пут звезда.'' Тако треба  прихватити књигу
Мића Цвијетића Свет и кућа,

Васа Михаиловић
-------------------                                   

1 Мићо Цвијетић,  Свет  и  кућа
(Београд: Српска књижевна задруга, 2015).
Цитати из ове књиге назначени су у тексту.
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платили нешто што им не само да не треба, већ
их уништава и чини потпуно зависним од белих
газда јесте један од кругова пакла створеног из
чистог рачуна и интереса да се човек потпуно
искористи као јефтини алат, а потом одбаци. 

Ако се добро замислимо видећемо коли-
ко целокупна данашња радничка класа подсећа
на те кинеске раднике са Дивљег запада. Колико
се само тешко стеченог новца троши на модер-
не опијате, од цигарета до свих оних бескорис-
них статусних симбола, скупих производа
модне или ауто-индустрије, разне шљаштеће
глупости, за којима рекламама обманиту људи
жуде. Данас је постало уобичајено да се троше
суме у висини месечних примања на рецимо нај-
новији уређај за играње компјутерских игрица -
на виртуелну реалност, да се људи задужују да
би купили што већи телевизор или уградили
силиконске уметке у разне делове тела, па и да
скромног човека неко окарактерише као мање
вредног ако баш не купује оригиналну Кока-
колу. Говорим само о стварима које човек сло-
бодно бира приликом куповине, а где ли су тек
фармаколошка мафија или банкарски кредитори
који нам не остављају скоро никакву слободу.    

Не би да будем песимиста, али дешавања
последњих деценија, говоре да цивилизација
Православних Словена, чија су Срби истурена
стража, не показује да има адекватан одговор на
агресију бљештавог хедонизма са запада.
Одавно је Џон Ленон изјавио да је популарнији
од Христа. Та реченица је парадигма владавине
крупног капитала у сарадњи са медијским ком-
панијама над душама људи. 

Острошки монах Арсеније (Јовановић) у
својим дивним беседама понавља како смо ми
Православни Словени позвани да будемо душа
света, а Англо-Саксонци (и Германи) само „тех-
ничко особље“, но у модерном времену вредно-
сти су изокренуте па човек уместо Творцу служи
творевини. У очима савремене младежи, не само
личност типа Џон Ленон или Кристијано
Роналдо, већ и мртва машина нпр. Мерцедес или
Ајфон, су важнији од живога Бога. Ко ли ће
данас изабрати молитвени подвиг наспрам
понуђеног му чистог уживања, пост уместо све-
присутних баханалија или Достојевског поред
сладуњавих америчких комедија? Кинеска омла-
дина сигурно неће. 

Бити Хришћанин у модерном свету значи,
у најбољем случају, бити као она кинеска девој-
чица – вредно радити у прашини, окружен
хаосом, али испуњен вером да ће се труд испла-
тити. Радимо због тога, браћо свом датом нам
снагом, свесни да времена која долазе после
окретања Кине ка западу, доносе за свет нове
количине модерног опијума, а за праве
Хришћане околности у којима чак ни такав рад
неће бити могућ.   
Srbija Marko KovaËeviÊ

Azijska investiciona banka  
alternativa MMF i Svetskoj banci

U svetlu velike ekonomske krize koja
potresa GrËku i evrozonu, skoro neprimetno je kroz
medije prostrujala vest da je u Pekingu osnovana
Azijska Infrastrukturna Investiciona Banka
(AIIB). Banka je osmiπqena zbog finansirawa
infrastrukturne ekspanzije πirom Azije.
Proceweno je da u azijskom regionu u ovoj deceniji
postoji finansijski mawak od osam biliona dolara
za infrastrukturne projekte, a AIIB Êe biti deo
reπewa za pokrivawe tog mawka. Ono πto je poseb-
no zanimqivo je da je Ruska Federacija postala
predstavnik Azije (dræava koja je od vajkada
neotuivi deo Evrope) u novoosnovanom bordu
banke, te da je postala treÊi po veliËini igraË u
ovom finansijskom projektu koji predvodi Kina.
Rusija je dobila 5,92 % glasaËkog udela. Meu
zemqama osnivaËima su i Francuska, Velika
Britanija, NemaËka, Australija, uprkos pro-
tivqewu vlade SAD.

• Kina ima pravo glasa 20.06% i vlas-
niËkog udela 30.34%

• Indija ima pravo glasa 7,5% i vlas-
niËkog udela 8,52%

• Rusija ima pravo glasa 5,92% i
vlasniËkog udela 7,5%

• Australija ima pravo glasa 3,27% i
vlasniËkog udela 4,48%

Ceremonija potpisivawa osnovnog dokumen-
ta o osnivawu Azijsko infrastrukturne investi-
cione banke (AIIB) odræana je u Pekingu u ponede-
qak 29. juna ove godine. SveËanosti je prisustvova-
lo 300 delegata iz 57 zemaqa osnivaËa nove
banke...  Posebno je interesantno i vaæno
napomenuti da Kina nije traæila pravo veta. Po
reËima zamenika ruskog ministra finansija Sergeja
Storaka, posle ceremonije potpisivawa, uËeπÊe
Rusije u AIIB Êe biti 6,5 milijardi dolara.

InaËe AIIB je osnovana na inicijativu Kine
u oktobru 2014...  PoËetni upisani kapital Banke od
50 milijardi dolara je poveÊan na 100 milijardi
dolara. Osnovni kapital podeqen je na 1.000.000
akcija (Ruski udeo 65.362 akcije) u vrednosti od
100.000 dolara po akciji. 

AIIB Êe obezbediti sredstva za razvoj
putne mreæe, telekomunikacija i drugih infra-
strukturnih projekata u siromaπnijim regionima
Azije. U poËetnoj fazi, AIIB Êe se fokusirati na
stvarawe „Novog Puta Svile”- sistema trgovinskih
puteva koji povezuju træiπta Evrope i Azije.

Struwaci smatraju da je AIIB potencijalni
rival MMF-u i Svetskoj banci koje su usmeravane
od strane SAD... Amerikanci tvrde da Êe nova banka
po svoj prilici imati blaæe standarde za
odobravawe kredita u odnosu na Svetsku banku, te
je smatraju instrumentom moÊi Kine...

Sama Ëiwenica da je Kina oformila jednu
ovakvu organizaciju uprkos protivqewu Amerike,
te postojawe globalne asocijacije BRIKS (Brazil,
Rusija, Indija, Kina i Juæna Afrika), najboqi su
pokazateqi. To Êe doneti tektonske poremeÊaje u
svetskoj politici...  

SIEM, 6.7.2015.                          Miloπ ZdravkoviÊ

МИЋО ЦВИЈЕТИЋ, СВЕТ И КУЋА
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У Уфи је завршен самит БРИКС-а. Руски
експерти различито оцењују резултате овог
сусрета. Једини тврде да заједница Бразила,
Русије, Индије, Кине и Јужноафричке Републике на
наше очи престаје да буде клуб држава попут Г-7
и постаје јасно дефинисана организација, док
други сматрају да је још рано изводити такве
закључке.

У главном граду Башкирије завршен је
самит БРИКС-а. Како је изјавио председник Русије
Владимир Путин, учесници самита су се догово-
рили да координирају ставове када је реч о
питањима светске политике. Према Путиновим
речима, лидери су потврдили спремност да
интензивно раде на реформи светске финан-
сијско-економске архитектуре и на прошири-
вању улоге коју земље у развоју имају у ММФ-
у.

Експерти сматрају да је главно достигну-
ће самита то што су покренути финансијски
механизми попут БРИКС-ове Банке за развој и
пула условних валутних резерви.

Аналитичари истичу да је за Русију овај
самит значајан пре свега због подршке коју су
партнери из БРИКС-а пружили Москви по
питању санкција, осудивши сличне потезе
Запада, као и због подршке начину на који
Руска Федерација приступа решавању украјин-
ског конфликта, тј. искључиво политичким сред-
ствима путем поштовања минских споразума...

Експерти сматрају да је главно достиг-
нуће самита то што су покренути финансијски
механизми попут БРИКС-ове Банке за развој и
пула условних валутних резерви. По мишљењу
директора Института за проблеме глобализације
Михаила Дељагина, ти кораци сведоче да је ова
група држава подигла своју сарадњу на виши
ниво. „До сада је БРИКС био клуб држава попут Г-
7, али сада, после оснивања финансијских
институција сличних ММФ-у и Светској банци,
направљен је корак у правцу стварања јасно
дефинисане организације”...

У Уфи је уочи самита БРИКС-а одржана
седница Пословног савета ове групе земаља.
Основна тема дискусије биле су перспективе Нове
банке за развој.

Са друге стране, како истиче директор
Института за глобализацију и социјалне покрете
Борис Кагарлицки, самит у Уфи сведочи „о рела-
тивно успешном, али крајње спором напредова-
њу”. Експерт је истакао да би БРИКС-ова Банка за
развој већ сада могла да функционише, али она
прве пројекте почиње да финансира тек догоди-
не, као што је 9. јула потврдио Владимир Путин.
Аналитичар сматра да је таква спорост условљена
одсуством јасне представе учесника овог пројек-
та о карактеру и циљевима нове банке. „По мом

мишљењу, све стране још увек нису до краја
дефинисале шта желе: да БРИКС постане прави
блок држава који ће бити прилично ефикасан, или
да то буде само некакав облик мултилатералних
односа”, рекао је Кагарлицки за „Руску реч”. 

По његовом мишљењу, постоји потенци-
јал за стварање веома моћног блока, који би
лако могао да буде конкуренција Европској
унији. Георгиј Толораја такође наглашава да је
кретање у правцу претварања БРИКС-а у орга-
низацију споро и опрезно. „Не желе све земље
да стварају некакве наднационалне органе”,
рекао је он за „Руску реч”, истакавши да је ипак
основан виртуелни секретаријат уједињења, о
чему је у Уфи усаглашен меморандум. Експерт
посебно истиче да је озбиљно достигнуће и сама
чињеница да су земље БРИКС-а демонстрира-
ле јединство по важним глобалним питањима у
сложеној међународној политичкој ситуацији у
којој се сада нашла Руска Федерација, а дели-
мично и Кина.

Важност чињенице да је БРИКС основао
Банку за развој у контексту актуелне конфрон-
тације са Западом истакао је у интервјуу за
„Руску реч” и Марсељ Салихов, шеф економског
одељења фонда „Институт за енергетику и
финансије”. По његовим речима, сада, када су
руске компаније одсечене од западног капита-
ла, појава алтернативног извора финансирања
треба благотворно да делује на руску еконо-
мију. Аналитичар очекује да ће Банка за развој
постати важан механизам за привлачење
кинеског капитала у руску економију, и додаје
да се у последње време у Русији много говори о
финансијским ресурсима из Кине, али конкретне
инвестиције још увек не пристижу.

Шта је постигла Русија 
на Самиту БРИКС-а у Бразилу

На Самиту БРИКС-а одржаном у Бразилу
донето је неколико важних одлука, међу којима и
одлука о оснивању нове Развојне банке. Како је 9.
јула саопштио Владимир Путин, Банка за развој
ће се бавити кредитирањем крупних заједнич-
ких пројеката везаних за саобраћајне и енер-
гетске инфраструктуре, као и за развој инду-
стрије. Руски лидер је изјавио да је Русија као
председавајућа земља БРИКС-а предложила
„мапу пута” инвестиционе сарадње. „Обавили
смо консултације са нашим пословним круговима
и већ смо у ’мапу пута’ уврстили око 50 пројека-
та и иницијатива, међу њима и предлог о осни-
вању енергетске асоцијације и међународног
центра за истраживања у области енергетике,
као и савеза фабрика за ливење метала”, изја-
вио је руски председник.
Ruska reË, 10.7.2015. Алексеј Тимофејчев
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Уместо да извештавају о срамној анти-
српској пропаганди, о српским жртвама средњег
Подриња или, пак, о злочиначкој отмици истинољу-
бивог швајцарско-српског новинара Александра
Дорина, који је скупо платио своју борбу за истину
о Сребреници, овдашњи медији настављају да
испирају мозак народу, те напад „бошњачких“, екс-
тремиста на Александра Вучића настоје да предста-
ве као напад на његову политику. Наравно, то није
и не може бити напад на његову политику која је
потпуно антисрпска, већ је то напад на његову
ранију политичку позицију од које се он данас
ограђује.

Самим чином одласка у Сребреницу, Вучић
је увредио српски народ и српске жртве, прихва-
тивши да учествује у овој антисрпској лакрдији обе-
лежавања две деценије од наводног геноцида над
„Бошњацима“, уместо да шири глас истине о много-
бројним српским жртвама у Сарајеву, Братунцу и
другим поприштима страдања српског народа. И он
и сви остали који прећуткују српска стратишта, а
преувеличавају и пренаглашавају туђа, учествују у
изградњи мита о наводној српској геноцидности. А
мит о наводном сребреничком геноциду над
„Бошњацима“, један је од главних стубова пропа-
гандне машинерије антисрбизма и један од неизо-
ставних симболичких обележја евроунијатске србо-
фобије, мондијалистичке индоктринације и нове
исламске експанзије.

Имигранти пристижу свакога дана

А могућност за повећани ризик од претње
тероризма услед такве експанзије, настала је услед
таласа огромног прилива тзв. азиланата-имиграна-
та у Србију. Имигранти пристижу свакога дана и то
по 800   њих на дан, а у Србију прелазе не само
преко Македоније већ улазе и из Бугарске која је
чланица ЕУ, што указује да је по среди не само
повишен интензитет имигрантског прохода устаље-
ним балканским путевима ка западу, већ и спрово-
ђење политике насељавања имиграната на тлу
Србије. 

Потенцијал проблема са сталним приливом
такозваних азиланата у Србију, претходних недеља
је кулминирао, пa је ово питање постало тема која
се не може и не сме игнорисати. Показатељи штет-
них последица услед текућег прилива имиграната
су вишеструки. Наиме, имигранти су као група
посебно ризични као потенцијални носиоци зараз-
них болести из Азије и Африке, а о утицају на
пораст разбојништва и провалништва да и не гово-
римо. Даље, привилегованим статусом који у Србији
уживају пристигли имигранти, оличеним у добијању
бесплатног смештаја, као и дневног џепарца од 10
евра по особи, посредно се дискриминишу сви
расељени и унесрећени Срби, протерани са својих
огњишта, а који су одавно препуштени сами себи.

Оно што директно и експлицитно показује
колики заправо проблем представља илегална

имиграција, може се најбоље уочити у местима у
којима су смештени прихватни центри за имигран-
те, попут Врачевића и Боговађе, чији је један од
мештана изјавио следеће: „Све је почело кад је у
Боговађу досељено 150 азиланата. Били су мирни и
фини у почетку, па смо их прихватили. Међутим,
чим су се омасовили, почеле су невиђене пљачке,
физички напади на појединце, па чак и упади у
средњовековни манастир! Сву летину коју је
сестринство манастира у Боговађи сакупило су
опљачкали, а уништили су им и башту“. Ово тврди
један од становника Врачевића, који су снимак о
томе поставили на  Јутјуб, напомињући да посебна
опасност прети од тога што су азиланти смештени
недалеко од војног складишта, по ком такође тума-
рају. Речена изјава можда најтачније описује каква
је ситуација са највећим делом имиграната који се
задржавају дуже време у Србији, као и то како ће се
она убудуће развијати ако се неке ствари битно не
промене.

Имигранти и тероризам

Оно што је посебно забрињавајуће, а на шта
смо и раније упозоравали, јесте чињеница да је тзв.
„Исламска држава“ запретила да ће „Европу препла-
вити више од пола милиона миграната из Либије“, а
како знамо да је простор Србије поред Италије
један од главних праваца миграције азиланата из
ратом захваћених подручја, нажалост можемо рачу-
нати да ће велики број терориста ступити на тери-
торију Србије. Имајући у виду да наша држава не
чини скоро ништа да српски народ заштити од
туђинаца, него чак допушта да се насељавају у бли-
зини необезбеђених војних складишта, можемо
замислити све ужасе који се могу догодити ако
терористи, „маскирани“ у азиланте, дођу у посед –
на пример – неког експлозивног средства из тих
војних складишта. Да је ово могуће, доказ је и
чињеница да су само у Боговађи регистроване 52
провале у викендице и куће, а да за то нико није
процесуиран. По изјави једног од мештана, поли-
цији је одузето право да имигранте хапси због
крађа, а како су му полицајци такође рекли, ако би
он сам покушао да имигранте физички спречи у
покушају крађе, могао би за то кривично да одгова-
ра.

Као што смо већ поновили: српски народ
увек је био и биће гостољубив према свима који у
доброј намери желе да посете нашу земљу. Ми
можемо разумети несреће људи из Азије и Африке и
пружити им помоћ у мери наших могућности, али за
оне групације које желе да се трајно настане на
српском тлу и које су носиоци безбедносних ризи-
ка, не сме бити места у Србији. Стога треба пробу-
дити успавану свест народа, с обзиром да исти
углавном остаје неми посматрач свих видова анти-
народних делатности. Јер уколико српском народу,
и другим житељима Србије коју су јој лојални, није
обезбеђена заштита, српски родољуби не смеју
седети скрштених руку.
Srbija И. Средојевић

БРИКС POSTAJE МОЋНa FINANSIJSKO-
EKONOMSKA I POLITI»KA ОРгАНИЗАЦИЈa

ОД СРЕБРЕНИЦЕ ДО АЗИЛА
Исламска експанзија и азилантско питање као актуелне

претње
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Evropa u snu...

Устанак у Београдском пашалуку је дочекала са
негодовањем и осудом. Наполеон је саветовао
султану „да не попушта Сервијанцима", и да се
здравствено стање болесника са Босфора није
опасно погоршало, ми бисмо дуго чамили као
„турска провинција на Балкану", како пише у јед-
ној оновременој енциклопедији. Наша је раја кре-
нула у борбу по нагону самоодржања, а слободо-
умне идеје су до ње долазиле као далеки лахор,
са поленом што га преносе пчеле. Наши европеј-
ци, од Доситеја, Његоша и Вука, до Лазе Костића,
Исидоре и Андрића, увлачили су се на врховима
прстију у забран, незнани и незвани, да узму оно
што је у европској баштини најздравије, и што је,
самим тим, заједничко добро људске расе. Као
пожртвовани кријумчари, преносили су у наше
поднебље оно што му је недостајало.

То о сновима.
На јави, Европа је данас жалосна

послушница Великог капитала и Великог брата,
шкрта и зимогрожљива старица, проширена на
Исток против своје воље, уплашена од румунских
Рома и пољских водоинсталатера, закочена,
уморна, неспособна да своју омладину уведе у
активан живот, несамостална у одлучивању, а
опет, тамо где може и сме, пуна себе, заклета на
верност либералном капитализму пошто не уме
да смисли ништа друкчије ни боље, без поштова-
ња своје духовне вертикале, без храбрости да,
макар и као декоративни додатак, помене
хришћанску традицију у свом Уставу, па тако,
недостојна наследница Атине, Рима и Ренесансе,
грчку, колевку своје демократије, види искључи-
во као лошег платишу нагомиланих камата.
Њене народе не повезују, нити њу саму на нешто
обавезују Платон и Аристотел, Свети Августин и
Данте, Сервантес и Шекспир, Еразмо, Паскал и
Гете, да не помињемо онај други, упоредни ток,
предвођен Пушкином, Гогољем, Достојевским,
Толстојем и Чеховом... И сама помисао на благо-
стање широких маса и њихово културно једин-
ство њој је далека и туђа: у темеље њеног храма
нису уграђена духовна знамења, него угаљ и
челик...

Код толиких снова континенталних и
планетарних размера, понудићу и један сасвим
скроман, приватан и неостварив. Кад бисмо
могли и смели, кад бисмо знали и хтели, кад
бисмо прикупили остатке снаге и окренули се
себи, кад бисмо кренули најтежим путем, оним
на којем се, на сваком кораку, открива светлост
смислености, кад бисмо изабрали тесна, нај-
тешња врата, кад бисмо престали да помажемо
џелатима у намицању омче на наш врат, кад
ниједну пару, ни из чијих руку, не бисмо узимали
ни на зајам, ни као поклон, кад бисмо се почели
уздати једино у трудољубивост и штедљивост,
кад бисмо дигли главу колико да угледамо
крајичак небеског свода. можда би нам, на дну
сиромаштва, блеснуо грумен злата, и ми се, на
општу радост, родили као људи.

Кад бисмо могли и знали, смели и хтели;
кад бисмо били друкчији, и живели у неком дру-
гом времену.
(Podvukla - Iskra) „ПЕЧАТ“ 374/2015  

Neobjavqeno svedoËanstvo... (sa str. 26 )

ВРЕМЕ КАДА СУ ПОЛИТИЧАРИ СУДИЛИ ПИСЦИМА
Партијска комисија Градског комитета

теретила је Бранка Ћопића не само за "Јертичку
причу", објављену у "Књижевним новинама", већ и
за хумореску "Ко с ђаволом приче пише" којa је
објављена у "Јежу".                        

ЗБОГ ЧЕГА СУ ПРОГАЊАЛИ БРАНКА ЋОПИЋА
Почетком маја 1979. године у стану

Бранка Ћопића срео сам бившег уредника "Јежа"
Љубишу Манојловића који је објавио хумореску
"Ко с ђаволом приче пише" да ми онако у троје
одгонетну Бранкове грехе због којих је био на
нишану тадашње власти.

Прво је Бранко почео,
- Чуј мој  јаране, млад си ти схватићеш али

доћиће дан кад ће ти бити јасно, никад не дирај
власт, они мисле да је то њима од Бога дато. А ја
нисам тако мислио и снашло ме оно најгоре. Елем
објаснићу ти укратко, а ти памти јаране мој па
негде остави запис, можда ће неко то и прочита-
ти.

- "Кад је, одмах по ослобођењу 1945.
године, обновљен "Ошишани јеж" (додуше под
скраћеним именом "Јеж", јер наводно није имао
ко више да га шиша), ја сам у њему био један од
врло активних сарадника. У својим хуморескама
нисам излазио из оквира главних задатака хумо-
ра и сатире да се исмеје поражени непријатељ, а
подрже обнова и изградња.

Све врло афирмативно за поредак који се
ствара. Мотиве и ликове сам по правилу, налазио
у својој родној Босни.

- Нешто ново, не само у избору мотива
него у погледима на живот који нас окружује, ја
сам изразио у причи "Судија са туђом главом",
објављеној у "Jежу" 9. септембра 1950. године.

Јунак приче, књижeвни критичар Петар
Мољац пази да ничим не покаже шта мисле о делу
које се појави док не сазна мишљење које о том
делу имају одговорни другови. 

Међутим ја запажам овакав преображај:
“А једног прољећа југословенски једре-

њак, под пуним вјетром, напет до последњег
платна и конопца, одвојио се се од непокретног
замрзнутог ледоломца и запловио на отворено
море сјекући запјењене таласе. Око ушију људи
засвирао слободни вјетар. Људи одозго почели
свакако различито, слободно, по свом укусу, да
суде о појединим умјетничким дјелима...   То је
непоновљиво време за судију с туђом главом, јер
од свих кола која возе не може се знати која су
права".

Затим се у разговор укључи Љубиша
Манојловић, па настави: - "Није ли се слободан
ветар, неповољан за јунака његове приче Петра
Мољца, само причинило нашем Бранку? 

Догађаји до којих је ускоро дошло пока-
зали су управо то - да му се причинило. А док му
се тако причињавало, сео је и написао две хумо-
реске које су, у оно време, и деловале као да их
је донео слободан ветар : "Јеретичку причу", об-
јављену у "Књижњвним новинама", и одмах затим
"Ко с ђаволом приче пише", штампане у "Јежу" 21.
октобра1950. 

MomËilo SreÊkoviÊ

Немогуће је вештачки пожуривати нужне и непро-
мењиве историјске моменте у животу народа.
(Дневник писца 1873, стр. 106-107)

Мајке пију, деца пију, цркве су опустеле,
очеви се баве разбојништвом… али какав се рад
може организовати са оволиким кафанама?
(Дневник писца 1873, стр. 108)

Новцима све могу да купим, почасти,
уважења, могу свакога да поткупим, могу из
свега да се откупим. Тешко је представити себи
ову окорелост срца младог човека који је одра-
стао у једном од тих богатих домова. (Дневник
писца 1876, стр. 338)

То је нама потребно [освајање Азије] јер
се Русија не налази само у Европи него и у
Азији, због тога што је Рус не само Европљанин
него и Азијат. И више од тога: ми имамо више
наде у Азији него, може бити, у Европи. И још:
што се тиче наше будуће судбине Азија је, може
бити, наша најважнија исходишна тачка… Треба
се ослободити оног лакејског страха да ће нас
у Европи назвати азијским варварима, да ће нам
казати да смо више Азијати него Европљани.
(Дневник писца 1877-1881, стр. 514)

О Русима и Европи

Пред европским ауторитетима, Рус се
као што је познато, са задовољством и журно
клања чак не размишљајући много; посебно у
таквим случајевима он се не упушта у размишља-
ња. (Дневник писца 1873, стр. 137)

Све то опомиње на нашу, може бити још
дугу, усамљеност у породици европских народа,
на оне грешке Европљана у проценама о Русији
које ће потрајати још у будућности, то говори о
њиховој очитој склоности да о нама суде по
оном лошем, па можда објашњава ону упорну,
општу, на некаквом гадном и снажно непо-
средном осећању засновану мржњу коју
Европљани гаје према нама, то објашњава и ону
одвратност њихову према нама као према нечему
гадном, па чак и онај некакав сујеверни њихов
страх пред нама, па и сам онај – вечни, давнаш-
њи, стари приговор њихов упућен нама: да ми,
наводно, нисмо уопште Европљани… Ми се,
разуме се, љутимо, и из све снаге се упињемо да
докажемо да смо Европљани… (Дневник писца
1873, стр. 81)

Ево, ту је почетак зла: у том преношењу,
наслеђивању идеја, у оном вековном национал-
ном гушењу у себи сваке независније мисли, у
појму о положају Европљанина који се може
достићи само уз обавезан услов непоштовања
према себи и према руском човеку! (Дневник
писца 1873, стр. 150)

Имајте на уму, господо, да сви ти ваши 
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Узмите и то да се данас ратује не само
оружјем него и умом, а ова последња околност је,
сложићете се са мном, по нас веома неугодна.
(Дневник писца 1873, стр. 105) [1]

Или се коначно пропију или, пак, за десе-
так рубаља више остављају све, беже некуда,
чак беже без новца у Америку, да тамо „осете
слободу рада у слободној држави“… Тамо, у
Америци, њега некакав гнусни предузимач израб-
љује грубим радом, пљачка га, па чак и песница-
ма туче, а он после сваког ударца срећно уздише:
„Боже, како су овакви ударци песницама у
отаџбини груби и назадни, а како су овде пле-
менити, пријатни и либерални!“ (Дневник писца
1873, стр. 109)

Још је Херцен говорио да Руси у иностран-
ству не умеју да се понашају у друштву… (…) А све
то због оног дубоко усађеног убеђења да је лице
које Рус има – обавезно ништавно и до стида
комично лице, па је потребно узети неко друго
лице, француско или немачко; тако га, верује,
неће препознати. (Дневник писца 1873, стр. 136)

Два века се изграђивао такав тип према
обавезном принципу који је тада прокламован
у нашем друштву: никада и ни по коју цену не
бити свој, узети друго лице а на своје пљунути,
стидети се себе и трудити се да не личиш на себе
– и резултат је био потпун. (Дневник писца 1873,
стр. 137)

Два века одвикавања и од најмање
самосталности у карактеру, и два века пљувања
на своје руско лице, развили су руску савест до
таквих бескраја од којих… но, шта се може очеки-
вати, шта ви мислите? (Дневник писца 1873, стр.
141-142)

Мучно је видети тамо у иностранству
како се извози и колонизира већ двадесетак
година наша интелигенција – како се од нашег
чистог, свежег и одличног руског материјала
ствара бедни међународни олош, нешто без-
лично што нема карактера, националног осећа-
ња, нешто што је без отаџбине. (Дневник писца
1877-1881, стр. 165)

Но, за сада се наши [земљопоседници]
шетају по иностранству, по градовима и бањама
Европе, подижу цене по хотелима, вуку за собом
као богаташи своје гувернанте, своје боннес на
услугу својој деци коју одевају у енглеска
одела. (Дневник писца 1877-1881, стр. 167)

Људе ни за какве новце не можемо
купити ни на каквој пијаци; њих векови ствара-
ју, а векови – то је време, године, чак и у нас где
векови одавно ништа не вреде. Човек идеје и
самосталне науке, активан човек ствара се само
у току дуготрајног самосталног живота нације,
кроз њен вековни мукотрпни рад – речју, њега
ствара укупни историјски живот земље…
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узвишени европски учитељи, ваша светлост и
ваша нада – Мил, Дарвин, Штраус – на зачуђујуће
занимљив начин понекад гледају на моралне дуж-
ности савременог човека… Може бити да је то
тако, можда су циљеви свих тих савремених вођа
европске прогресивне мисли човекољубиви и
величанствени. Али, мени изгледа сигурно и ово:
дајте тим савременим, дивним учитељима
могућност да сруше старо друштво и да изгра-
де ново – и видећете да ће наступити такав
мрак, такав хаос, нешто грубо, слепо и нељуд-
ско до те мере да ће се зграда срушити под
проклетствима човечанства и пре него што
буде завршена. Кад једном буде одбацио
Христа, људски ум ће стићи до зачуђујућих
резултата. (Дневник писца 1873, стр. 150-151)

Но због чега бисмо и тражили некакво
поверење Европе? Зар је Европа некада гледала на
Русе с поверењем, зар она уопште може да гледа
на нас с поверењем и без мржње? (Дневник писца
1876, стр. 198)

Закључак је: Рус, када заиста постане
Европљанин, не може да не буде у исто време и
природни непријатељ Русије. (Дневник писца
1876, стр. 204)

Ми смо се учили да волимо Французе,
Немце и све друге, као да су сви они наша
браћа, не водећи нимало рачуна што нам они
уопште нису браћа, што нас нису никада воле-
ли нити имају намеру да нас и убудуће воле. У
томе се састојала наша реформа, цело Петрово
дело… (Дневник писца 1876, стр. 208)

Али чак и без тога (хоћу да кажем, чак и
без француског језика), један Рус из образова-
нијег сталежа већ сада, и то је најчешће тако,
није ништа друго него интелектуални пролетер
који нема тла под ногама, који је без корена,
интернационални хибрид којег носе сви
европски ветрови. (Дневник писца 1876, стр.
251)

За Европу, Русија је – неспоразум, недо-
умица, и свака њена активност је недоумица, и
тако ће бити до самог краја. (Дневник писца 1876,
стр. 270)

Када би се догодило да и Русија одлучи
не да нешто нарушава, него само да поведе
рачуна о својим интересима – одмах би се све
остале „равнотеже“ уједињавале у једну и крета-
ле би на Русију: “Ето, нарушавате равнотежу“
говорили би. (Дневник писца 1876, стр. 284)

Европљани ни по коју цену нису хтели
да нас прихвате као своје, ни у ком случају и ни
за какве жртве… и то тако траје до данас… И што
год смо ми више, њима угађајући презирали
нашу националност, утолико су они више пре-
зирали нас. Ми смо пузили пред њима, ми смо
скрушено исповедали пред њима наша „европска“
убеђења и наша гледишта, али они су нас гледа-
ли с висине, с подсмехом… Но, ми се никако не
можемо одрећи Европе. Европа је нама друга
отаџбина – ја први то страсно исповедам, и увек

сам то исповедао… Шта учинити, дакле? Прво и
пре свега, треба постати Рус… Постати Рус то
значи престати с презирањем свог народа. И
чим Европљанин буде приметио да ми ценимо
свој народ и своју националност, он ће одмах
почети да нас цени. (Дневник писца 1877-1881,
стр. 27)

А није ли и “најблаженији папа, намесник
Божји непогрешиви, на земљи” полазећи Богу на
истину за време својих последњих земаљских
дана, пожелео победу Турака, гонитеља хриш-
ћанства, над Русима који су устали у име Христа
и у одбрану хришћанства само због тога што су
према његовом непогрешивом закључку Турци
ипак бољи од јеретика Руса који не признају папу?
(Дневник писца 1877-1881, стр. 150)

Напустити словенску идеју и оставити
без решења проблем о судбини источнога
хришћанства (Н. Б. – то је суштина источног
питања) – то значи разбити у парампарчад
здање Русије и уместо ње измислити нешто
ново што више неће личити на Русију. То чак не
би била револуција, него једноставно уништење и
због тога се нешто слично не може ни помишља-
ти. Ту идеју не виде и не признају само они
слепи руски “Европљани” и с њима заједно још
и, на њихову срамоту, берзански краљеви и
комбинатори. (Дневник писца 1877-1881, стр.
303)

Нације живе од великих осећања, њих
надахњује велика идеја јединства, мисао која
обасјава и сједињује народе њих покреће, нације
живе када људи признају оне највеће као себи
равне, и то је оно одакле се рађа национална моћ
– да, тако живе нације – не живе оне никако од
берзанских шпекулација и од бриге о вредности
рубље. (Дневник писца 1877-1881, стр. 304)

Једном речи, да би смо [Руси „европејци“]
остварили свој циљ ми ћемо пре свега употре-
бити многобројна и моћна средства која ће
деловати на слабе “живце” његовога [народног]
карактера, јер тако је било некада и са нама – и
тада ће народ бити – наш. Он ће се постидети
своје прошлости и проклеће је. Ко буде проклео
своју прошлост биће наш – то је наша формула!
(Дневник писца 1877-1881, стр. 434)

Зашто, зашто је наш руски либерал тако
често непријатељ руског народа? Због чега у
Европи људи који себе називају демократама увек
бране народ, или се барем ослањају на њега, а
наш демократ који је најчешће аристократа, на
крају крајева, увек иде на руку свему ономе
што уништава снагу народа и завршава увек
неком господштином… Но да завршимо: науку
ћемо прихватити, али што се тиче “просвећива-
ња” немамо потребе да и њега црпемо из
западноевропских извора. (Дневник писца
1877-1881, стр. 456)

Данас сви у Европи држе камен у руци и
спремни су да се окоме на нас када им се прва
прилика за то буде указала. Због чега та мржња,
због чега они не могу да схвате једном заувек
да смо ми безопасни за њих, због чега неће да
схвате да смо њихове добре слуге и да се наша

За или против Европе? На лоше   постав-
љено питање не може се дати добар одговор.
Која, каква Европа, када, како, зашто, под којим
условима? Један појам, а много нескладних и
противречних значења. Е.З, са седиштем у
Бриселу, има везе са извесном идејом нашег кон-
тинента колико Ф.К. Црвена звезда са астрономи-
јом. Јао оном ко од бирократа и банкарских
ајкула очекује усрећење... Еуроскептици су
посматрачи оштрог вида и проницљиве памети,
отпорни према илузијама; будни стражари на
разделној црти између јевтиних сањарија и
тврде стварности.

Заједница се прејела, не може да свари
ни оно што је прогутала, грчка јој се као грки
залогај испречила у грлу, а ми јој се колено-
приклоно нудимо, па смо и будућност и прош-
лост унели у њену залагаоннцу. Само нас још да
прими, па после. четири катанца нека удари на
врата: будући последњи, и мали, служићемо јој
као запушач, да више нико не привири! Ако ћемо
право, припадамо јој и по географском кључу, по
сили тектонских потреса, они су нас гурнули мало
више на запад, истргли нас из чељусти малоазиј-
ског змаја. Од три континентална пипка спуштена
у Средоземно море, ми смо јој најдаље од очију
и од срца, а умишљамо да је наше полуострво
равноправно са Апенинским и Пиринејским.

Ми поштујемо и волимо европски Запад,
напајали смо се и опијали на његовим кладенци-
ма, настојали да његов цивилизацијски код пре-
садимо на наше тло, и понекад држимо више до
европске баштине од њега самог. А опет, на дру-
гој страни, наша су искуства са њиме мучна и
невесела. С тог су нам простора долазили драго-
цени узори духовног самоизграђивања, али и
бахато неразумевање, са насртајима на голи
опстанак. 

Само у Двадесетом веку са те су нас
стране, у више наврата, бомбама тукли у главу:
германи као непријатељи, Англоамериканци
чисто пријатељски, и, на крају, сама Европа,
онако, по инерцији, за туђе бабе здравље.
Изложени зрачењу слободарских замисли овамо,
а онамо на удару поробљивачких тежњи и ору-
жаних похода, није чудо што је у нашим главама
дошло до пометње, па говорећи једно, мислимо и
нешто сасвим супротно, а притом смо, у оба
случаја, подједнако искрени и истинити. Како да
останемо у једној памети кад нам се ставља на
знање да у друштво изабраних можемо ући
једино похарани и окрњени, по цену „норма-
лизовања односа“ са колевком нашег историј-
ског постојања? Тај губитак треба да буде
залога фантастичног добитка, то је жртва без
које нас, овако слабе и осиромашене, друсна пат-
рона неће удостојити свог милостивог погледа.

Тако изгледа структурални оквир наше
кандидатуре за улазак у овоземаљски рај. Ко има
три чисте да се одрекне среће? Та Европа је била,
и остаје, мера напретка, лозинка за улаз у модер-
ну епоху, светлост на крају тунела, све што наша

руководећа елита успева да сагледа и предложи.
Е.З. нли смрт! Без алтернативе. Овако суров и
неприкосновен избор подсећа на неке идео-
лошке опсесије иживљене током Двадесетог
столећа од којих је, у овом часу, остало нешто
гађења и прикривеног стида. Имена тих светиња
„без алтернативе“ су:   Југославија, братство и
јединство, Онај са  чијег пута нећемо никад скре-
нути, социјалистичко самоуправљање, плурализам
самоуправних интереса, несврставање... И све то
оде јакоже дим, остаде опомена да се не треба
залетати...

Љубљена Европа нас повремено изводи
на квалификационе испите, делећи нам описне
оцене, без диплома. Предмети за полагање су
уређење државе, правосуђе, полиција, школ-
ство, људска и мањинска права, сузбијање
корупције, унапређење добросуседских одно-
са. Без ње, ми то сами не бисмо могли ни знали,
пошто живимо у прашуми, без основних појмова о
правди и праву, па сад, у доброј традицији
Ресавске школе, преписујемо бриселске мустре. 

Тужно и ружно за гледање, али се не може
рећи да нам је искључиво споља наметнуто.
Добровољно смо се уписали на курс, прихвати-
ли смо упуте не гледајући колико се оне тамо, на
лицу места, остварују. Не мари: ако је онамо, тре-
нутно, идеал ослабљен, или напуштен, ми ћемо га,
овде, с новом енергијом, васкрснути! Европа је
празан екран погодан за пројектовање наших
снова и жеља, противмера левантских измаглица,
лек од азијатске спорости и ендемске запуштено-
сти, трзај из непроветрене просторије према
јутарњeм ваздуху. Сан је стар готово триста
година, од Просветитељства и Францускс рево-
луцијс и открића нације код немачких роман-
тичара, на њу су нас подстицали руски либерали
Деветнаестог и совјетски дисиденти Двадесетог
века. Погонско гориво је без сумње наше; Европа
се држи пасивно и, допуштајући нам великодуш-
но да је обожавамо, гледа како да, из наше збле-
нутости, извуче понеку вајдицу.

Кад су снови у питању, рационални аргу-
менти су сувишни и неумесни. Сан је, међутим,
плодородан док сарађује са стварношћу, док је
обогаћује, проширује и усмерава. Одвојен од
јаве, бива јалов. Идеолозима некако и пристоји,
политичарима никако: обузети сањаријама. делу-
ју незрело и приглупо. А Европа јс све друго,
осим племените визије о збраћењу својих зсма-
ља и народа. Заједница је настала   као инте-
ресно удружење пет-шест развијених земаља
принуђених да траже решење за производњу
угља и челика. Зачета на простору што га је
покривало царство Карла Всликог, она је остала
најближа себи у том језгру, а међу накнадно
примљеним земљама јасно се разазнају члани-
це другог и трећег реда. У коју категорију ми,
овако поремећени и осиромашени, мислимо да
ћемо ући?

Све до друге половине Деветнаестог века
Европа за нас није знала нити је хтела да зна. 
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Neobjavqeno svedoËanstvo... 

На то Тити без пардона одговори моја
мајка Стоја: "Мој Бранко никад не лаже".

- А ја брате на вратима свог стана сам зале-
пио исечак из новина у ком су пренете Титове
речи да Ћопића ипак неће хапсити. Тако сам се
бранио. Ако дођу да ме воде у бајбук, кад прочи-
тају текст на вратима неће имати храбрости ни да
зазвоне. 

Било је још доста смешних прича и око 16
сати моји гости одлазе за Београд.

ЗАДЊИ СУСРЕТ СА БРАНКОМ ЋОПИЋЕМ
Био је понедељак 26. март 1984. године,

био сам на радном месту, око 14 часова телефо-
ном ме позива Бранко да дођем код њега да ми
нешто важно прича.

Сео сам у аутобус и пре 16 часова био сам
у Београду. Отишао сам до  Бранковог стана где
је била сама Богданка, питао сам где је Бранко и
рекао да ме је звао да дођем. На то ми је она
рекла да је Бранко био пре подне код лекара и да
је у депресији, питао сам па где је сад Бранко, на
шта ми је одговорила да је доле у парку.

Брзо сам отрчао до парка где је на клупи
седео Бранко загледан у крошњу дрвета. Сео сам
поред њега, он се трже и рече - стигао си мој
јаране.

- Тужан сам ти мој јаране, добио сам нови
позив за саслушање, оће да ми гуле кожу, недам
се, неће они више да ми живот загорчавају, мој
јаране, ја затварам свој дућан а теби остављам
кључеве да их бациш у Саву.

- Знаш неки старац скочио у Саву, али га
пронашли спасиоци. Није то у реду, човек се
поздравио са животом, а ови га враћају назад.
Ако се то догоди мени, не брини мој јаране, ја
нећу попут старца у муљ да се заваљам, па да ме
траже и извуку, ја ћу на бетон и сви ћете ме наћи.

- Јаране мој доста сам седео у парку,
хајде да прошетамо.

Лагано корачамо према Теразијама,
Бранко отвори душу па прича:

- Јаране мој нешто ми се неда, чини ми се
да полако задњих три године затварам дућан!

- Напишем по нешто, неку краћу сатирич-
ну ствар, али то нередовно и несистематично...

- Знаш никада нисам бележио грађу за
мемоаре, успомене, нисам водио дневник. Нисам
јаране имао навику таквог писања, а немам
потребу за тим. Већ ће ми то неко приписати!

- Знаш јаране ово теби поверавам из мог
огромног опуса најдражи су ми "Доживљаји
мачка тоше". Уопште проза је мој домен, мој руд-
ник. Поезију сам почео писати у рату: мало по
задатку, мало из жеље да помогнем својим дру-
говима партизанима. Ја сам личанин и немам баш
уво за поезију. Зато сам вероватно кренуо наопа-
ко, а не као остали свет. Најпре сам почео да
пишем прозу. Прву приповетку објавила ми је 8.
маја 1936. године "Политика". 

А моја животна дела су запамти јаране,
"Башта сљезове боје", "Николетина Бурсаћ" и
"Осма офанзива".

Стигосмо ди хотела "Москва", ту у башти
попили смо сок "Кокту". Мало одморили ноге, а

европска мисија састоји у томе да послужимо
Европи и њеном благостању? (Дневник писца
1877-1881, стр. 516)

Европа је спремна да нас похвали, да нас и
по глави помилује, али нас неће признати за своје,
презираће нас и потајно и отворено, сматраће нас
за људе нижега реда, ми смо њој одвратни, да,
одвратни смо јој посебно када јој се вешамо о
врат и када је братски љубимо. (Дневник писца
1877-1881, стр. 517)

О Словенима и њиховом односу 
према Русима

Србија је [1876] изашла на бојно поље
уздајући се у своје моћи али, разуме се, она зна да
само Русија може да је сачува од пропасти у
случају велике невоље – она зна да ће јој Русија
својим огромним утицајем помоћи, у случају успе-
ха, да сачува максимум добитка. (Дневник писца
1876, стр. 206)

Ослобођени и захвални Словени би,
природно, требало да пригрле Енглеску као
своју спаситељку и ослободитељку, и она би им
тада „отворила очи што се тиче Русије“: „Ево“,
рекли би тада, „то је ваш љути непријатељ, она је,
под изговором да брине о вама, једнако сањала
како да вас прогута и како да вас лиши ваше
неминовне и славне политичке будућности“.
(Дневник писца 1876, стр. 286)

Но, ипак, главни разлог те њихове сурев-
њиве мржње према њему [генералу Черњајеву] био
је, у то нема сумње, онај о којем сам већ био у
прилици да говорим, дакле оно предубеђење
веома великог броја Срба да, ако Словени и
буду ослобођени уз помоћ Руса, то ће бити само
корист по Русију – Русија ће њих освојити и
лишити оне „толико славне и несумњиве поли-
тичке будућности“. (Дневник писца 1876, стр.
331)

Постоје две Србије – Србија виших кру-
гова, нестрпљива и без искуства, која још није
живела правим животом и која и која још није
показала своју акцију, али која већ страсно машта
о будућности, она већ има своје партије и зна за
интриге које понекад добијају такве размере (због
свог помањкања искуства) какве не можемо
срети ни у нацијама које су много старије, већ и
кудикамо самосталније него што је Србија. Али,
упоредо са том „горњом“ Србијом, која тако жури
да живи животом политичке нације, постоји и она
народна Србија која једино Русе сматра својим
избавиоцима, својом браћом, она руског цара
гледа као своје сунце, она воли Русе и верује им.
(Дневник писца 1876, стр. 331)

Да, то је вечна неслога међу Словенима!
Они све то чувају у својим предањима, све то пре-
носе својим песмама, и без Русије као великог
центра који их може ујединити – не може бити
слоге међу Словенима, без Русије се Словени не
могу одржати, нестаће с лица земље потпуно –
без обзира шта о томе мислили представници
српске интелигенције или некакви тамо циви-
лизовани и европеизирани Чеси… Има у њих
превише сањара. Готово сви су они сањари.

(Дневник писца 1877-1881, стр. 45)
Ја бих тим високообразованим Србима,

који су овог лета гледали с толико неповерења
на Русе, указао, на пример, на песму А. С.
Пушкина – “Песма о Црном Ђорђу”, или на ону “Бој
под Зеницом великом”… А кад би Срби прочитали
те “песме”, они би коначно схватили шта ми
мислимо о њиховој слободи, да ли ми поштује-
мо и радујемо се њиховој слободи или не – схва-
тили би да ли ми желимо да их зграбимо под
власт или не, да ли желимо да им узмемо слободу
или не. (Дневник писца 1877-1881, стр. 46-47)

Међутим, и сада се могу сигурно знати две
ствари: 1) словенска племена читавог Балканског
полуострва ће се брзо – можда и не тако брзо-
ипак ослободити турског јарма и почеће да живе
новим слободним и може бити и независним
животом и 2) … Да, управо ово друго је оно што
ће се обавезно десити и о чему сам ја одавно
желео да кажем своје мишљење. То “друго” се, по
мом најдубљем уверењу, састоји у томе што
Русија неће имати, и никада није ни имала,
такве непријатеље, завидљивце, клеветнике и
отворене хулитеље него што ће бити та словен-
ска племена када их Русија буде ослободила и
када Европа буде признала да су ослобођена!
(Дневник писца 1877-1881, стр. 363)

Они ће свој нови живот након ослобође-
ња започети тако – то понављам – што ће издеј-
ствовати гаранције и покровитељство за своју
слободу од Европе, од Енглеске или од
Немачке, па ако у савезу држава буде и Русија они
ће све то чинити управо да се заштите од Русије.
Они ће започети обавезно тако што ће себе
убедити да не дугују Русији никакву захвалност
него, напротив, да су се једва некако спасли од
руског властољубља – они ће тврдити да су се
спасили захваљујући интервенцији европског
концерна држава… (Дневник писца 1877-1881,
стр. 364)

О вери, нацији и хуманизму

Тешко друштву које нема религиозног
осећања! (Дневник писца 1873, стр. 158)

Затим у папином писму (Пије IX) следе нај-
чудније речи од свих које се могу очекивати од
поглавара римских католика: „Говорим тако“,
пише папа, „зато што сматрам својом дужношћу
да говорим истину и некатолицима, јер свако ко је
примио крштење припада, мање или више – овде
не могу детаљније да објасним због чега – припа-
да, понављам, у већој или мањој мери, папи“.
(Дневник писца 1873, стр. 236)

Можда је Христос једина љубав руског
народа, и он воли његов лик на неки свој начин,
кроз неку патњу. (Дневник писца 1873, стр. 42)

Где је правда, је ли могуће да је свет још
толико далеко од ње? Када ће престати несугла-
сице, хоће ли се људи икада збратимити, и шта је
сметња томе? Хоће ли икада правда бити тако
моћна да ће моћи да савлада људску искваре-
ност, цинизам и егоизам? где су оне истине до 
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Бранко прича ли прича.
- Јаране мој, давно је иза мене остало

детињство, покисло и тужно, пуно украдених и
недосањаних бајки... Текле су године а на моје
наивне слике људи и догађаја стала је да се
навлачи студен и магла...

- Упали су туђински вуци и плануло је
рођено село.

- Идемо јаране још мало да прошетамо,
спустили смо се улицом према "Зеленом венцу"
према улици Бранка Радичевића. Бранко прича:

- Е мој јаране, све моје приче су споменик
народу који уме да пљуцка на смрт у брк, да
дивани са ђаволом очи у очи. Доживео сам да
поред ватре у огњишту, у брвнари под планином,
снују људи очију и отворених и затворених. Човек
је и иначе таковог предива плетен.

Прича Бранко ко навијен, нисам стигао све
да запамтим. Лагано корачамо пред нама се види
савски мост.

- Знаш јаране мој да сам прву ноћ у
Београду преспавао пре пола века, крајем јесени
1935. године баш испод овог моста, ОН ЈЕ МОЈА
СУДБИНА.

Успорио сам корак мислећи да је време да
се вратимо назад, јер је било 19 сати Бранко ме
упита: 

- Шта је јаране да се ниси уморио, хајде
још који корак.

Стигли смо до оног дела моста где испод
пролазе трамвајске шине, ту је била трамвајска
станица. 

- Погледај јаране на оној каменој клупи
сам прву ноћ преспавао у Београду.

УХВАТИО СЕ РУКАМА ЗА ОГРАДУ МОСТА И
СТРМОГЛАВИО СЕ НА ТРАМВАЈСКЕ ШИНЕ.

Био је то страховит шок, низ степенице
отрчао сам до места где је Бранко лежао, није
давао знаке живота, глава му је била крвава а очи
широм отворене. Убрзо су стигли полицајци и
хитна помоћ, Бранка су одвезли.

Полиција је тражила сведоке међу при-
сутним грађанима, ја сам се јавио и колима су ме
одвезли у полицијску станицу. Дао сам изјаву
како је било, питали су ме да га нисам ја гурнуо
и зашто га нисам спречио да не скочи са моста.

У станици полиције стигла је и Бранкова
супруга Богданка-Цица, пољубила ме је и у рука-
ма је држала Бранково опроштајно писмо које је
она накнадно пронашла. Иследници су прочита-
ли опроштајно писмо и рекли су нам да смо сло-
бодни. Било је касно око 22 часа и кренуо кући.

Бранково својеручно опроштајно писмо
супрузи Богданки-Цици:

"Бранко Ћопић сам је крив за своју смрт.
Вадили су га из гована многи добри другови па
није помогло. Био је ту Хектор, амбасадор
Мексика, сада је у Турској, И Селим Нумић и
Ратко Новаковић, и Цица, Бог је убио дабогда! И
његови бројни читаоци, али ништа није помогло.
Помозите јој да преживи ову моју бруку и срамо-
ту ако је икако могуће. Збогом лијепи и страшни
животе"!

28. марта 1984. године Бранко Ћопић је
кремиран у Београду. 1995. године је умрла и
Богданка-Цица.

Тако се завршило једно искрено прија-
тељство.          (Kraj na str. 28/2)
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Zaoπtrava se situacija izmeu
Rusije i SAD

Godinama su iz Vaπingtona dolazila
objaπwewa kako se ameriËki antiraketni πtit u
Evropi, u Poqskoj i u Rumuniji, postavqa zbog sev-
ernokorejskih i iranskih balistiËkih raketa s
atomskim glavama. Niko iz Vaπingtona da objasni
ameriËkim saveznicima u Evropi tu geografiju po
kojoj bi oboæavaoci Kim Xong Una lansirali rakete
na SAD preko kineske i ruske teritorije.

Godinama ama baπ niko od ameriËkih
saveznika u Evropi da barem stidqivo zapita... da
li bi to Kinezi i Rusi dozvolili da kroz wihov
vazduπni prostor lete severnokorejske rakete; i
πto bi iπle tim putem, kad im je jednostavnije da
lete preko Pacifika i kada su sve dosadaπwe
raketne probe drugovi iz Severne Koreje vrπili
upravo tim putem. Na uæas Japanaca.

Kada je reË o Iranu, niko da odgovori zaπto
taj ameriËki πtit protiv iranskih raketa nije
podignut u Saudijskoj Arabiji ili u Turskoj?
Saudijska Arabija nije u nekoj velikoj qubavi s
Iranom - naprotiv.

Od prvog dana priËe o πtitu Rusi su nudili
Amerikancima da ga grade zajedno, te da koriste
veÊ postojeÊu rusku radarsku mreæu. Odbijeno.
Zatim je Moskva ponudila da ruski struËwaci
povremeno dou u baze ameriËkog antiraketnog
πtita i uvere se da πtit nije uperen protiv Rusije.
Odbijeno. Onda su Rusi zatraæili da im
Amerikanci barem nekim dokumentom garantuju da
taj πtit neÊe biti iskoriπten protiv Rusije.
Odbijeno.

Godine 2009. predsednik SAD Barak Obama
izjavio je da Êe ameriËki antiraketni πtit u
Evropi postati nepotreban ako se reπi problem
iranskog atomskog programa. Ovih dana u BeËu je
postignut istorijski sporazum oko kontrole iran-
skog nuklearnog programa, Teheran je pristao na
veliku demontaæu svojih centrifuga za obogaÊi-
vawe uranijuma, pristao je na 24-satne meunarod-
ne inspekcije svih svojih vojnih postrojewa i baza,
u zamenu za ukidawe ekonomskih i delom i vojnih
sankcija koje je Zapad nametnuo Iranu.

I πta sada? Ruski ministar spoqnih
poslova Sergej Lavrov veÊ je pozvao Vaπington da
odustane od postavqawa antiraketnog πtita, Stejt
department je odmah odgovorio da nema odustajawa.
To znaËi da je ameriËki antiraketni πtit, kao πto
sam nekoliko puta pisao na ovim stranicama, od
prvog dana bio uperen protiv Rusije i da je to πto
je svojevremeno izjavio predsednik Obama znaËajno
koliko lawski sneg. ©tit sa bazama u Rumuniji i
Poqskoj direktno je uperen protiv ruskog arsenala
prvog i uzvratnog nuklearnog udara. To Moskvu
dovodi u straπnu situaciju kada nema dovoqno
vremena za odluku, jer rakete iz Poqske i Rumunije
lete do ciqeva u evropskom delu Rusije mawe od
sedam minuta.

Rusi su najavili odgovor, wihova raketa
„iskander” leti od Kaliwingrada do Varπave
taËno dva minuta i 27 sekundi...   

Politika, 16.7.2015                   Miroslav Lazanski

XXI Vek...

којих се стизало са толико мука, где је човеко-
љубље? (Дневник писца 1876, стр. 226)

Без највише идеје, међутим, не може да
постоји ни човек ни нација. А на земљи постоји
само једна највиша идеја, и то је идеја о бес-
мртности људске душе – све остале „више“
идеје живота проистичу из ове једине. (Дневник
писца 1876, стр. 393)

Jа тврдим (засад опет без доказа) да се
љубав према човечанству не може замислити
нити схватити, да је она апсолутно немогућна без
вере у бесмртност људске душе. (Дневник писца
1876, стр. 395)

Уосталом, нису Христа тамо [на Западу]
науке помрачиле, како то тврде либерали, то се
десило и пре наука када је западна црква унака-
зила Христов лик, када се претворила у Римско
царство и када се поново оваплотила у облику
Папства. Заиста, на Западу нема више хришћан-
ства, нема цркве мада има још много хришћана и
њих никада неће сасвим нестати. Католицизам
није више хришћанство, он прелази у идолопо-
клонство, а протестантизам се гигантским кора-
цима приближава атеизму и колебљивој, несталној
(не вечитој) науци о моралу. (Дневник писца
1877-1881, стр. 454)

На почетку код сваког народа, код сваке
националности морална идеја је претходила
зачетку националности, јер она је ту национал-
ност стварала. А та морална идеја потицала је
одувек из мистичних идеја, из уверења да је
човек вечан, да није једноставно земаљска
животиња – него да је у вези са другим свето-
вима и са самом вечношћу… И имајте на уму, чим
се после извесног броја векова (јер и ту постоји
закон који нама није знан) почне да колеба и да
ослабљује у некој нацији њен духовни идеал, с
њим одмах почиње да пада и читав њен гра-
ђански поредак, потамне сви грађански идеали
који су до тада успели да се у њој образују.
(Дневник писца 1877-1881, стр. 470)

Чим морално-религиозна идеја код јед-
ног народа дође до свог краја, иживи се, насту-
па панична и кукавичка потреба да се људи
уједине ради “спасења стомака” – свако грађан-
ско уједињење у таквом случају других циљева не
може имати… Али то спасавање стомака је најне-
моћнија и најбеднија идеја међу свим идејама
које могу да уједине човечанство. То је пред-
осећање краја – почетак краја. (Дневник писца
1877-1881, стр. 471)
__________
Напомена:
[1] Сви цитати су преузети из три књиге
Дневника писца Достојевског, у издању ИРО
Партизанска књига из Љубљане, издање из 1982.
године. Дневници су објављени у оквиру више-
томног издања под насловом Достојевски као
мислилац.
Intermagazin,RS, 8.7.2015.             Небојша Катић

(Podvukla - Iskra)

Ovo svedoËanstvo dobili smo posredstvom
prijateqa iz Srbije, a naknadno i saglasnost pisca
da ga Iskra prva objavi. Tom prilikom prijateq
nam je dostavio i sledeÊu kraÊu beleπku o autoru,
novinaru u penziji MomËilu-Moci SreÊkoviÊu
(svom dugogodiπwem poznaniku i drugu). Iz teksta
se vidi da su Branko i Bogdanka ˚∆opiÊ ne samo
gotovo `usvojili` mlaeg SreÊkoviÊa, veÊ su mu
zajedno sa braËnim parom  Brankom i Mlaom
VeselinoviÊ (poznatim glumcima) bili veliki
dobrotvori, jer je  u svom bavqewu u Beogradu
obitavao kod wih. Oba para su mu svojim vezama i
uticajem  krËili put i usmerili ga da postane no-
vinar. SreÊkoviÊ æivi u selu Zabreæju kod
Obrenovca i danas ureuje jedine seqaËи list u
Srbiji „Zabreæke novine”, Ëiji je vlasnik.
Novinarski zanat uËio je od najboqih novinara, a
profesor srpskog jezika bila mu je Desanka
MaksimoviÊ.  Radio je u Borbi, Politici Ekspres i
radio Beogradu. Sa pok. Duπkom RadoviÊem i
drugim glumcima bio je jedan od osnivaËa „Studio
B” odakle je izbaËen. Nikada nije bio Ëlan SKJ,
niti danas pripadnik ijedne politiËke stranke.
Zbog prijateqstva sa ∆opiÊem bio je progawan i
isleivan od komunista.

* * *
14. јула 1964. године упознао сам леген-

дарног Бранка Ћопића и постали прави пријате-
љи, а а можда и више од тога. Бранко и његова
супруга Богданка били су ми велики ослонац,
доста често сам био у њиховој кући, доста ручко-
ва са њима обедовао, доста пута родитељски
саветовали и о мени бринули.

Бранко ми се стално обраћао са МОЈ ЈАРА-
НЕ. Био сам млад али сам у његовим очима често
видео по коју сузу, желео сам да му помогнем,
али како.

Почетком септембра уписао сам
Металопрерађивачку школу и Средњу новинарску
школу у исто време. Бранко ми је помогао да упи-
шем новинарску школу јер је познавао предаваче
и школску управу. Два пута недељно сам био на
ручку код Бранка и Богданке а два дана код
Бранке и Млађе Веселиновић, остале дане сам
обитавао код тетке Олге у насељу Булбудер.

Често смо седели у његовој радној соби и
Бранко би ми прича о себи:

- Завршио сам Учитељску школу у Карлов-
цу, е мој јаране први пут сам дошао у Београд
почетком јесени 1935. године, требао је да ме
сачека пријатељ, будући сликар Милош Бајић.
Десио се неспоразум, па сам прву ноћ у престо-
ници провео испод савског моста. Одмах сам
уписао Филозофски факултет, мој јаране много
сам се плашио Београда, да не залутам.

- Беше то веома тешко, тек сам закорачио
у 21. годину. Да не бих залутао у Београду ја сам
био приморан да пишем и тако маја 1936. године
у "Политици" ми објавише прву причу.

- А 1938. године објавише ми прву збирку
"Под Грмечом", а већ 1939. године добијам

награду "Милан Ракић" а знаш ли ти јаране да сам
тада добио прву хиљадарку у животу, знаш ли ти
колико је то било пара био сам богатији од цара.

- Е мој јаране убрзо ме позваше да будем
члан Крајишког пролетерског батаљона, и поче
рат. Тако беше мој јаране, 1942. године на
Чемерици гине мој брат Рајко, а 1943. године под
Грмечом ми гине и сестра Смиљка, имала је два-
десет и једну годину.

- По окончању рата 1945. године постави-
ше ме за главног уредника дечијег часописа
"Пионир".

- Е сад мој јаране, време је да закочимо и
сутра наставимо где смо данас стали.

ПОСЕТА DOBROTVORA MOM ZABREÆJU

Трећи дан Ускрса 1966. године позвао сам
моје добротворе Бранку, Млађу, Бранка и
Богданку да дођу на преславу. И тако и би. Новим
пежоом 404 стигоше Бранка, Млађа, и Бранко и
Богданка.

Мој отац и мајка спремише печено прасе,
мало пића и доста страха да нешто не буде по
вољи гостима.

А гости шерети, пуни прича и шале. Мој
отац седи између Млађе и Бранка па заденуше
причу о младости; прво мој отац прича па се сви
смеју, дође ред на Бранка, па овај
поче:                                      

- Е мој брате, на Видовдан 1951. године
оженим се ја Боданком - Цицом, и кад смо после
венчања   дошли кући, ја јој кажем: Најбоље би
било да ти неко време спаваш у стану док се ја
полако навикнем на брак. И тако и би. По читав
боговетни дан били смо заједно, али је свако спа-
вао у свом стану. После шест месеци ипак сам се
привикао.

- Своју животну сапутницу Богданку -
Цицу Илић потоњег педијатра, упознао сам кра-
јем децембра 1945. године у Београду а венчали
смо се пет година касније. Последњу деценију
живота провели су у згради преко пута
"Београђанке" (улица Краља Милана 23) четврти
спрат.

У истој згради само спрат више живела је
Десанка Максимовић која ме је веом симпатисала
јер је као млада професорка предавала матерњи
језик.

Бранка се окрете мом оцу и рече, чекај бре
да нам Бранко исприча о његовој шут карти.

- Е мој брате, ишћерали ме, искључили из
Савеза комуниста 1960. године, па му отац рече:

- Па да частиш, више нећеш плаћати чла-
нарину. Наста смех а Бранко поче поче нову
причу.                                 

- Мене су почели да да прогањају од 1950.
године када сам написао "Јеретичку причу", прву
сатиру о бирократији, властољубљу и привилеги-
јама преставника нове власти. Тито је на конгре-
су АФЖ у Загребу бесно рекао за мене: Он лаже,
он је изнео неистину!
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Prodaja jeste...

обавези потписаној ИПАП-ом). Да ли Влада има 
икакве црвене линије шта у Србији није на
продају без обзира на цену, или сматгра да је
то излишно, да је тржиште једини регулатор и
гарант напретка? Ако би се приватизацији и
даље прилазило као догми, ако би се приватизо-
вало све што у било којој области економије и
надградње постоји у Србији - ко би нас и на који
начин заштитио од приватизације националног и
духовног идентитета, од приватизације људи,
њихових личних живота, индивидуалности и
слободе?!

Често чујемо - што обећамо то изврши-
мо. Предвидиви смо! Коме – комесарима и
генералним секретарима ЕУ, НАТО, мисијама
ММФ? А народу, грађанима, домаћој стручној
памети?! Или су сви они битни само када гла-
сају? Уместо грађане, Влада више слуша стра-
не саветнике попут Тони Блера, или
гузенбауера и тзв. цивилни сектор који
финансирају страни центри моћи, него своје
грађане и српске стручњаке! А облици непо-
средне демократије, као што је референдум, на
пример?

Замишљена ликвидација јавног сектора
Србије није приватизација, већ подржављење.
Продаја страном државном сектору – није
приватизација. Јесте у државном интересу,
али страних држава, не Србије!

Ако власт, како најављује, распрода све
преостало - Телеком, ЕПС, ПКБ, Дунав осигура-
ње, фабрике оружја и војне технике, руднике,
шуме, бање, пољопривредно земљиште, посеб-
но, ако под видом приватизације, српску јавну
(државну) привреду, преда у руке страним
државним или мултинационалним корпора-
цијамапоставља се питање – чиме ће Србија,
њене институције и грађани управљати, којим
полугама ће чувати суверенитет, посебно еко-
номски, територијални интегритет и независ-
ност? Продаћемо или ликвидирати и «Радио
Србију». Оставићемо страним државним меди-
јима као што су, на пример, ББЦ, Глас Америке,
Дојче Веле да и даље шире «истину» о Србији,
о Косову и Метохији, о Републици Српској,
људским правима. И тако су се показали и даље
се показују добронаклоним, пријатељским и об-
јективним према Србији и српском народу!

Или су за српску власт свепоменуто пре-
вазиђене категорије из старог вредносног систе-
ма?  Откуда нам онда модрице по лицу и цева-
ницама, откуда несвестица и несаница, ко нам и
одакле ових дана шаље злослута писмена?
Пријатељи, хуманисти, избавитељи!?

БЕОГРАДСКИ ФОРУМ ЗА СВЕТ РАВНОПРАВНИХ
Живадин Јовановић 

(Podvukla - Iskra) SIEM, 6.7.2015

Kraj mira u Evropi
Ocena poqskog ministra Tomaπa ©emowa-

ka na velikim NATO manevrima za "odvraÊawe od
Rusije", na istoku Starog kontinenta: Zavrπetak
mirnog perioda posle Hladnog rata

POSLE viπe desetina godina, mirni peri-
od posle Hladnog rata sada je zavrπen.

Poqski ministar odbrane Tomaπ ©emowak
izneo je ovu procenu na velikim NATO manevrima
koji su upravo u toku na zapadu wegove zemqe. Rame
uz rame sa generalnim sekretarom NATO Jensom
Stoltenbergom, poqski ministar odbrane pratio je
vojnu veæbu zapadnih snaga za brzo reagovawe, koje
predstavqaju najveÊe jaËawe Alijanse od zavrπet-
ka Hladnog rata.

- Mir je ugroæen zbog sve veÊeg broja kriza
koje izbijaju po Evropi... Nije reË samo o ukrajinskoj
i ruskoj krizi, veÊ i o Islamskoj dræavi i brojnim
nedaÊama u severnoj Africi - precizirao je poq-
ski ministar.

On smatra da Evropa mora da uËini viπe da
bi se odbranila:

- Mislim da je za sve nas zadatak da ube-
dimo javnost da uËini viπe, pre nego πto bude
prekasno - naglasio je on.

Posle najgoreg zahlaewa u odnosima Rusije
i Zapada od kolapsa Sovjetskog Saveza, zbog krize
u Ukrajini, generalni sekretar NATO Stoltenberg
je istakao na manevrima u Poqskoj da Alijansa
radi na najveÊem jaËawu snaga kolektivne bezbed-
nosti od kraja Hladnog rata. On smatra da je to
neophodno, posebno posle objave Moskve da jaËa
svoj nuklearni arsenal.

Rusija je, s druge strane, najavu o jaËawu svog
atomskog oruæja obrazloæila kao odgovor na ame-
riËke planove da rasporedi teπko naoruæawe na
teritoriji istoËnoevropskih saveznika. Moskva to
doæivqava kao pretwu svojim granicama.

Rasprava o rasporeivawu oruæja na istoË-
noevropskom tlu oËekuje se sledeÊe nedeqe na
sastanku ministara odbrane NATO u Briselu.
Stoltenberg, potom, oËekuje i definitivnu odluku.
Poqska se, istakao je ministar � ©emowak, nada da
Êe ta odluka biti pozitivna.

JA»AWE ISTO»NOG KRILA NATO 

Oko 2.100 vojnika iz Belgije, »eπke,
NemaËke, Maarske, Litvanije, Holandije,
Norveπke, Poqske i SAD uËestvuje u velikim
manevrima u Poqskoj. Veæba je usmerena na testi-
rawe snaga Alijanse za brzo reagovawe, o Ëijem je
formirawu odluka doneta na samitu NATO u Velsu
septembra 2014. godine. Ciq je jaËawe istoËnog
krila NATO protiv Rusije.

Novosti, 20.6.2015.                                    D. SaviÊ 

Andre VltËek

КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ 
ПРОПАгАНДЕ ЗАПАДА

Време је за креативну револуцију

Прво произведу монструозне лажи, а онда
нам кажу да треба да будемо објективни!

Да ли је љубав објективна, или страст?
Да ли су наши снови нешто што се може

бранити, логички и филозофски?
Када кућу нападну пљачкаши или село

преплаве банде, када дим, ватра и крици за
помоћ долазе са свих страна, да ли ћемо себи
дозволити луксуз и посветити време израчунава-
њу, анализи и тражењу потпуног, логичког, етич-
ког, свеобухватног и објективног решења?

Чврсто сам уверен да је одговор – не! Ми
смо дужни да се боримо против оних који нам
пале домове, да ударимо свим силама на оне који
покушавају да силују наше жене и да ватри
супротставимо ватру, када се масакрирају неви-
ни.

Када најмоћнија и најдеструктивнија сила
на кугли земаљској ангажује сву своју моћ убеђи-
вања, користећи све, од мејнстрим медија до
образовних установа, да оправда своје злочине,
када шири своју отровну пропаганду и лажи да
би потлачила цео свет и угушила наду, да ли
треба да се повучемо и почнемо бескрајно и
детаљно да радимо на прецизном и објективном
дефинисању нашег становишта? Или ћемо лажи-
ма и пропаганди супротставити своје ставове
засноване на нашој интуицији, страсти и сновима
за остварење бољег света?

* * *
Империја лаже без престанка. Лаже ујут-

ру, током дана, увече чак и током ноћи, док људи
мирно спавају. То је радила деценијама и веко-
вима. Да би остварила велике обмане, ослања
се на безбројне пропагандисте који се пред-
стављају као академици, експерти, новинари и
„друштвени радници – интелектуалци“.
Савршенство уметности дезинформисања је
достигло врхунац. Западно рекламирање (које су
толико поштовали и користили нацисти у
Немачкој) има неке заједничке корене са пропа-
гандом – иако је пропаганда много старија и
„потпунија“.

Изгледа да чак и неки лидери Империје
данас верују у већину својих измишљотина,
док је већина грађана сигурно убеђена. Како
би иначе мирно спавали?

Пропагандна машинерија Запада је
енормно ефикасна. На бриљантан начин им
полази за руком да измишљотине усмеравају,
шире и да буду прихваћене широм света.
Систем кроз који се шире дезинформације је
невероватно сложен. Поданички локални меди-
ји и академска заједница на свим континенти-
ма улажу напоре да обезбеде да само једном
становишту буде дозвољено да продре у главе

милиона људи.mИ тако данас имамо интелек-
туални кукавичлук и незнање широм света, а
нарочито на Западу и у његовим марионетским
државама.

* * *
Шта је нама, који се супротстављамо овак-

вом режиму, чинити?
Пре свега, ствари нису тако безнадежне

како је било пре.
Ово није морбидан униполарни свет какав

смо доживели раних деведесетих. Данас
Венецуела, Русија, Кина и Иран подржавају
велике медијске изворе који се супротставља-
ју Империји. Моћне ТВ станице су се појавиле,
RT, Press TV, TeleSUR i CCTV. Интернет издања
и сајтови која покривају широко енглеско говор-
но подручје и који разоткривају лажи западних
пропагандиста су се појавили у САД, Канади и
Русији. Counterpunch, Information Clearing
House, Global Research, Veterans News, Strategic
Culture, New Eastern Outlook су само неки који
ми у тренутку падају на памет, а има још стотине
вредних сајтова који се баве истом проблемати-
ком на шпанском, кинеском, руском, португал-
ском и француском језику.

Борба је у току, борба за разуман, мулти-
поларни свет. То је тешка морална борба! То је
пресудна битка јер је метастаза канцера запад-
не пропаганде захватила све, загадила све
континенте, чак и неке од најхрабријих нација
и умове који су се искрено борили против
империјализма и фашизма Запада! Нико није
имун. Да будем до краја искрен, сви смо зара-
жени.

Ако нам не пође за руком да ову битку
добијемо, а прва фаза је да покажемо и дока-
жемо да је њихово „становиште“ превара, а
касније да понудимо хуману визију, ми не
можемо ни да сањамо о револуцији или било как-
вим значајнијим променама у организацији света
данас.

* * *
Како можемо да победимо? Како да убе-

димо масе, милијарде људи? Како да им отвори-
мо очи да виде да је режим Запада без части,
отрован и деструктиван? Већина човечанства је
овисна о пропаганди Империје која се шири не
само кроз мејнстрим медије већ и кроз поп
музику, сапунске опере, друштвене медије,
рекламе, конзумеризам, „модне трендове“ и
многим другим прикривеним начинима, кул-
турним, религиозним и медијским отпадом
који доводи до потпуне емоционалне и инте-
лектуалне обамрлости и која се узима попут
неког подмуклог, јаког наркотика, редовно и
непрестано.

Ми се боримо против тактике и стратегије
деструктивне и немилосрдне Империје нашом 
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Kako se boriti...

искреношћу, нашим истраживањима и објављива-
њем прецизно истражених чињеница.

Империја изврће чињенице. Понавља
лажи путем својих гласноговорника и канала
хиљаде и хиљаде пута док се не утисну дубо-
ко у подсвест људи, уђу под кожу и обузму
свест.

Простодушност, наивна искреност, „борба
да се властима саопшти истина“ – може ли ово да
промени свет и моћнике? Искрено, не верујем.

Империја и њена моћ немају легитими-
тет и они су злочиначки. Има ли икаквог смисла
говорити истину гангстеру? Тешко! Истина треба
да буде саопштена људима, масама, а не онима
који тероришу свет.

Разговор са зликовцима, молбе да пре-
стану да муче друге само дају легитимитет
њиховим злочинима, а ми прихватамо њихову
власт. Покушајима са попуштањем гангстерима,
људи себе стављају на њихову милост и немилост.

Апсолутно не прихватам да се ставим у
такав положај!

* * *
Да бисмо освојили милијарде људи, треба

да их инспиришемо, да пробудимо њихову
енергију, да пробудимо бес у њима, да их
загрлимо, да осете и срамоту и да се смеју и да
плачу, да се најеже када гледају наше филмове,
читају наше књиге и есеје, слушају наше говоре.
Ми треба да детоксикујемо људе, да могу
поново да осећају, да пробудимо природне
инстинкте у њима.

Једноставна истина у функцији агенса
детоксикације не врши посао. Отров наших про-
тивника дубоко је продро. Већина људи је суви-
ше летаргична и имуна на једноставну, тихо
саопштену истину!

Покушавао сам, као што су и други поку-
шавали. Мој познаник (никако и мој друг) Џон
Перкинс, бивши амерички апаратчик којег је
однеговао Стејт департмент, детаљно је описао
своја страшна непочинства у Еквадору,
Индонезији и другде, у својој књизи Исповест
економског убице. То је до детаља прецизан
опис како Запад дестабилизује државе кори-
стећи корупцију, новац, алкохол и секс.
Милиони примерака су продати широм света. И
ништа! Није покренута народна револуција у
САД. Нигде није било протеста, захтева за про-
меном режима у Вашингтону.

Не тако давно, објавио сам два академска
(или бар полуакадемска) рада, са много детаља,
навода и хиљадама фуснота. Индонезија –
aрхипелаг страха је књига о Индонезији,
земљи која, након војног пуча извршеног 1965.
под покровитељством САД, Западу служи као
модел сценарија ужаса за остатак света. Пуч је
однео између два и три милиона живота, уби-
јен је сваки интелектуализам и „лоботомизова-
на“ је земља – четврта у свету по броју станов-

ника. Друга књига је јединствена јер обухвата
огроман простор Полинезије, Меланезије и
Микронезије Океанија – неоколонијализам,
атомске бомбе и кости, у којој се описује како
су САД, В. Британија, Нови Зеланд и Француска
буквално поделили и уништили људе и велике
културе јужнопацифичких острва. Данас се ове
књиге користе као школско градиво, али су изне-
те чињенице утицале на веома мали број људи.
Елите Индонезије и Океаније су се побринуле да
се те књиге не шире претерано.

Провео сам године и године повезујући
чињенице, истражујући и испитујући.
Револуционарни ефекат мог академског ангажо-
вања је – морам да признам – скоро раван нули.
Насупрот томе, када напишем добар есеј, са пуно
емоција и у којем захтевам правду и оптужујем
Империју за убиства и крађу, добијем милионе
читалаца на свим континентима и превод на
десетак језика!

Зашто ја ово пишем, зашто ово делим са
својим читаоцима? Зато што мислим да треба да
будемо реални. Треба да видимо, да разумемо
шта људи желе – шта захтевају. Људи су
несрећни и уплашени. Већина њих и не зна
због чега. Мрзе систем, усамљени су, фрустри-
рани, свесни да су обасути лажима и виде да су
експлоатисани, али они не могу да дефинишу
те лажи, а академски радови који их разоткрива-
ју су сувише комплексни и тешки за читање, јер
бројни људи немају времена да се посвете хиља-
дама страна тешко схватљивог текста или едука-
цији која им је неопходна да схвате шта читају.

Наша је обавеза да посветимо пажњу
тим људима, већини њих, иначе какви смо ми
револуционари? На крају крајева, ми треба да
стварамо за наше сестре и браћу, а не за неко-
лицину истраживача на универзитетима,
посебно када схватамо да је већина универзи-
тета у служби Империје и да без смисла обнав-
љају званичну номенклатуру и подржавају дема-
гоге.

* * *
Империја изговара, пише, а затим

понавља неке од најодвратнијих лажи о својим
добрим намерама и изузетности своје влада-
вине или о „злим“ Совјетском Савезу, Кини,
Ирану, Венецуели, Северној Кореји или Куби. И то
ради свакодневно. У ствари, пројектовано је
тако да готово сваки човек на планети добије
своју дозу отрова најмање неколико пута
дневно.

Ми осећамо потребу да се реагује –
почнимо да проводимо године својих живота
доказујући до најситнијих детаља, корак по
корак, да је пропаганда Империје или велика
лаж или велико претеривање или обоје. Након
што сложимо аргументе, објавимо резултате у
некој малој издавачкој кући, најчешће у форми
танке књиге, али готово нико то не прочита јер се
не дистрибуира или је материја обично сувише
комплексна, тешко се чита и једноставно због
тога што данас чињенице никога не шокирају –
још милион људи је убијено негде у Африци, на 

(Kraj na str. 12)

У јавности Србије дуже време присутно је
питање продаје Телекома Србија. Оно има
стварни и симболички значај. Стварни - јер се
ради о једном од највреднијих и најпрофита-
билнијих предузећа у Србији и на Балкану, а
симболички јер однос власти према судбини
Телекома открива однос према читавом јавном
сектору, па и према вредностима уопште.

Влада је јасно опредељена за продају
Телекома. Једини услов о коме говори је -  да
постигне «добру цену». Која је то «добра цена»
није јасно. Председник Републике Томислав
Николић каже да не би волео да се Телеком
прода чиме показује свест о већинском распо-
ложењу грађана и стручњака који су против
продаје. Међутим, у истој реченици Председник
изражава и сумњуу своју «мисао» и указује да је
потребна «објективна анализа» «квалитетне
одиторске куће». Чије? Дакле и његов став
зависи само од цене. Да ли Телеком уопште
треба да се продаје, или не ни за њега није
спорно. Према медијима, он је, пре пар дана,
изјавио:

«Лично бих волео да не продамо
Телеком, али увек (стварно?) постоје разлози
који могу да разувере (кога?) да та мисао (чија?),
без објективне анализе, није исправна, зато ће
бити ангажована квалитетна одиторска кућа» (за
кога?).

Пред јавношћу се отвора питање: Да ли је
власт спремна да (рас)прода све што Србија
поседује ако може добити новац, поглавља,
магични датум, «стратешког партнера», атест
«реформатора»? Или другачије – постоји ли
било шта вредно у Србији што власт не би
продала ни за какву цену? На пример, због
независности, суверенитета и интегритета,
због дигнитета, самосталности, одбране, без-
бедности, поштовања Устава? Постоји ли црве-
на линија, листа онога што неће продати за било
коју цену, што једноставно није за продају,
трампу или «дил»?

Београдски форум за свет равноправних
као независно, нестраначко и непрофитно удру-
жење грађана придружује се јавним апелима
грађана, удружења и независних стручњака из
Србије да српске власти не продају Телеком већ
да учине све што је у њиховој одговорности, да
се та моћна фирма која је и стратешки ослонац
привредног развоја земље, даље развија и јача у
технолошком, организационом и профитабил-
ном смислу. Ево наших разлога, који нису само
наши:

Телеком је једна од најбољих и најпро-
фитабилнијих фирми у власништву Србије

коју су развијали, којом и данас управљају,
домаћи стручњаци и која обезбеђује значајне
приходе буџета Србије. Телеком је ојачан
куповином Телекома Републике Српске и
Телекома Црне горе што јача улогу Србије у
регионалном саобраћају и развоју. Није упутно
да државно руководство прихвата здраво за
готово да су стране одиторске куће објективне, а
страни власници и страни стручњаци боља и
већа гаранција за напредак Телекома, него
домаћи; 

Телеком једо данашњих дана остао
изузетно значајан фактор развоја домаће
науке,технике, индустрије и кадрова који за-
једно, поред осталог, баштине и достигнућа
српског и светског генија Николе Тесле. Такву
улогу треба да има и у будуће, али као део јав-
ног сектора Србије, а не било које стране
државе чији привредни и други интереси
нису идентични са интересима Србије;

Поред привредног и фискалног,
Телеком има велики значај и за безбедност
земље. Продаја таквог система странцима, па
чак и његовог дела, значила би потцењивање и
неразумевање ризика после продаје за шире
државне интересе и заштиту важних људских
права грађана;

Очување и развој јавног сектора привре-
де битан је услов демократског, социјалног и
културног развоја друштва. Да није тако не би
владе земаља најстаријих европских демо-
кратија чувале и развијале сопствене јавне
секторе, посебно секторе телекомуникација. 

Непокривене расходе буџета треба
смањивати ликвидирањем партократије, а не
ликвидирањем јавног сектора привреде!? Није
искрено, нити одговорно тврдити да би се новац
од продаје јавног сектора инвестирао у друге
секторе.   Зашто би Србија селила капитал из
Телекома као доказано најпродуктивнијег и
најперспективнијег система у неке друге сек-
торе?

Нико не спори начелни захтев да посло-
вање Телекома буде још профитабилније, орга-
низација рационалнија а модернизација бржа,
али то нису разлози за продају туђој државној
компанији, страној држави, већ  разлог више
да се Телеком задржи у власништву Србије уз
предузимање одговарајућих мера?

Апсолутна приватизација је апсурд. То
није начин да се исказује лојалност, предвиди-
вост   ни према ЕУ, ни Немачкој (уочи посете
Ангеле Меркел), ни ММФ-у, ни НАТО-у (упркос 
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поступа по својој природи. 
Како је либерализам изнад свега

славио  индивидуализам, који се постизао свим
могућим средствима (макијавелизам) и засни-
вао на обезличавању човека, свођењу на просту
обезличену јединку, а не на боголику непонов-
љиву личност, ни о братству није могло бити
речи. На крају крајева, како се једнакост поје-
динаца мерила финансијском моћи дотичних, у
капиталистичком друштву није било места ни
привидној једнакости. Обележије либерализма
је индивидуа ослобођена сваког облика заје-
дништва, сваке ”припадности”.

Комунизам  пак свог ”новог човека”
посматра као део бескласног, бездржавног
друштва које се заснива на заједничким влас-
ништвом   над средствима   за производњу.
Комунизам разбија заједницу кроз наметнуту
борбу класа. Као и остале грађанске идеологи-
је идеолози комунизма почињу са ”избрисаном
таблом” –”tabula rasa’’. За њихове нацрте,  про-
јекте и конструкције, потребан је очишћен
терен. Све што је живо им смета, све органске
и природне целине треба да буду уништене
или бар разбијене. Пре свега породица.  Међу
седам ”буржоаских вредности” које су Маркс и
Енгелс нападали у ”Манифесту Комунистичке
партије” (1848) налазила се и породица, човек
може једино ући у њихове комбинације као
појединац, јединка, број. 

Архитектура снова захтева празан про-
стор.   Интернационалистички карактер
”Комунистичког манифеста” био је јасно нагла-
шен: ”Радници немају отаџбине”, ”Пролетери
свих земаља уједините се” као и обећање да ће
бити избрисано свако национално обележје.
Скоро век и по касније совјетски режим је
изабрао да првенствено нападне религију, лич-
ност, друштвену хијерархију и породицу.
После Француске револуције која је однела око
700.000 жртава долази сестринска бољшеви-
стичка која односи по неким проценама око 9
милиона живота.

Фашизам  по многим теоретичарима је
друштвено радикални покрет   који вуче своје
корене из   јакобинаца  Француске револуције.
Као такав претендује на сопствено тумачење
духа Модерне  и ако се истовремено обраћао
идејама традиционалног друштва, у таквом
случају он је проузроковао стремљење конзер-
вативаца да стану на чело револуције уместо да
јој пружају отпор. Он свог ”новог човека” став-
ља у заједницу материјализма изузетог од
религије коју замењује са идејом ”крви и тла”
(Немачка) и ”апсолутне државе” (Италија). 

Фашизам као идеологија поставио је
државу на пиједестал божанства, што се коси са
основним идеалом Хришћанства а то је
Христоцентричност.  Држава треба да има тео-

дулску мисију, а она сама није предмет никак-
вог обожавања, она је плод делања колектив-
ног организма једног народа. Такође, интере-
сантан је покушај ”фабриковања” Ничеовог
”Надчовека” у национал-социјализму. Као да је
предосетио Фридрих Ниче је прорекао будућ-
ност рекавши ”Доћи ће време када ће мене
повезивати са великим злом које ће доћи”, ово
је написао 1888 године. Фашизам је настао
после других политичких теорија и нестао пре
њих; ”оборен” је при полету не дочекавши при-
родни распад или старост као друге две поли-
тичке теорије. 

Човек данас, има ”право избора”, дакле,
да се определи за неку од понуђених грађан-
ских идеологија или неку од њихових под-
врста,   (наравно привидно,   јер сви политички
правци који су на располагању воде у истом
смеру). Свака привидна могућност избора само
”анестезира” његову  свест о слободном избору
и тако он дели судбину куване жабе са задо-
вољним осмохом на лицу. Сваки избор је
заблуда о избору.

Долазимо до закључка да је потребна
нова политичка дефиниција као алтернатива
постојећем ”глобалном грађанском друштву” и
његовим политичким теоријама. Нова-стара
политичка теорија која своје идеале неће црпе-
ти из наслеђа Француске револуције већ из
чисте Традиције. Потребно је увести ред у овом
свету диктираног хаоса и спасити шта се спа-
сити може.  Алтернативу постојећој владавини
”глобалног грађанства” можемо остварити у
преиспитивању и издвајању одређених при-
менљивих решења из постојећих политичких
теорија и сачувати неке маргиналне елементе
који су по правилу неостварени и остали на
периферији или у сенци. Дакле, најбоље из
свих политичких теорија а опет прихватљиво и
применљиво, најбоље од, али ни једна од њих. 

Нова политичка теорија која се можда
већ развија а  чији ћемо сведоци рађања веро-
ватно бити,  може донети алтернативу ”глобал-
ном грађанству”, заштитити Традицију и отво-
рити могућност истинског избора. Традиција у
пост-модерној ери, традиционализам прила-
гођен изазову времена, савремен али не и
модеран. Савремен али чврсто укорењен. У
једној речи ”Традиционал-футуризам”,
Традиција за будућност.  После пропасти прве
политичке теорије либерализма који је изгубио
сврху постојања, комунизма који се распао и
фашизма који је нестао ”насилном смрћу”
време је за коначни повратак Традицији.
Повратак у овом случају није исто што и враћа-
ње у прошлост већ тежња ка вечности, јер као
што каже руски филозоф и геополитичар
Александар Дугин ”Ми се не боримо за прош-
лост која је прошла, већ за вечност која се
огледа у традиционалном друштву.”
Srbija Павловић Никола

Савет Федерације обнародовао је пат-
риотску „стоп-листу“ која обухвата 12 страних
организација осумњичених за антируско делова-
ње. Међу њима су Freedom House и фондације
„Мек Артур” и „Сорос“. Списак може бити про-
ширен, упозоравају сенатори.

Савет Федерације је 8. јула упутио
Државном јавном тужилаштву, Министарству
правде и Министарству спољних послова РФ
патриотску „стоп-листу“. Она обухвата 12
страних организација (8 америчких, 3 укра-
јинске и једну пољску). Ове организације
углавном финансирају владе других држава, те
сенатори сматрају да се преко њих „врши прити-
сак на вредности и институције у Русији“.

Сами сенатори су у више наврата нагла-
шавали да је списак отвореног карактера и да је
формиран уз учешће представника Грађанске
коморе РФ, Министарства спољних послова,
Федералне сужбе за финансијски мониторинг,
Државне думе и других структура.

Представници горњег дома руског пар-
ламента кажу да је овај списак организација
засада само „упозорење“, тј. нема правну силу и
донет је са циљем да јавно тужилаштво провери
подпада ли њихово деловање под закон о
„непожељним организацијама“.

«Нисмо баш толико наивни»

У Сједињеним Америчким Државама
функционише 15 хиљада невладиних органи-
зација у сфери спољне политике, истакла је
председница Савета Федерације Валентина
Матвијенко, и буџети појединих међу њима
већи су од буџета Министарства спољних
послова Руске Федерације. „Јасно је каква
огромна средства се усмеравају преко њих,
наводно са циљем да се усаврши демократи-
ја, <…> али јасно је какви су њихови прави
циљеви. Ми нисмо баш толико наивни“, дода-
ла је она.

Како је за „Руску реч“ објаснио
Константин Косачов, иницијатор стоп-листе и
председник Комитета Савета Федерације за
међународна питања, на листу су доспеле орга-
низације „које су познате по својој политичкој
ангажованости“, и које су се „већ показале у
суседним земљама, а у многим случајевима и код
нас у Русији“. „Формално се у статуту таквих
организација декларишу позитивни циљеви:
подршка развоју демократије и институција
грађанског друштва, поштовању људских
права и слобода...“, набраја сенатор. Међутим,
у могим случајевима, како је рекао, њихова
делатност се своди на ширење „необјективних
и исполитизованих информација, као и на

распиривање протестног расположења“.
Сигнали о политичкој активности страних НВО
или активности која је блиска политичкој долазе
нам, пре свега, из различитих региона, каже
Косачов. Раније, 3. јула, на отвореном саветова-
њу Савета Федерације речено је да су те податке
сенатори добијали, између осталог, и од
Федералне службе безбедности и Државног јав-
ног тужилаштва.

Сами сенатори су у више наврата нагла-
шавали да је списак отвореног карактера и да је
формиран уз учешће представника Грађанске
коморе РФ, Министарства спољних послова,
Федералне сужбе за финансијски мониторинг,
Државне думе и других структура.

Вук у јагњећој кожи

У фондацији „Мек Артур” је вест о став-
љању ове организације на патриотску стоп-
листу дочекана „са великим жаљењем“. „Ми смо
разочарани“, речено је у обраћању председника
овог фонда Џулије Сташ које је достављено
„Руској речи“. Фондација још увек очекује кона-
чан закључак у коме ће се констатовати да су
њихове активности „увек биле усклађене са
руским законима“. „Фондација ’Мек Артур’ је
потпуно независна од америчке владе и не
добија никаква средства од ње. Ми нисмо
укључени у политичке активности нити их по-
државамо“, каже Џулија. Она истиче да се уз
подршку овог фонда у Русији појавило
мноштво независних универзитета. „У области
људских права наши грантови подржавају
незаштићене руске грађане и грађанске сло-
боде читавог руског народа”....

Игор Минтусов, председник Руске асоци-
јације политичких консултаната и члан савета
директора Европске асоцијације политичких
консултаната, жали се да је избор организација
које су стављене на стоп-листу искључиво поли-
тичке природе. „Савет Федерације хвата сигнале
које му шаље руководство државе, тј. председ-
ник и његова администација“, изјавио је он у
разговору за „Руску реч“. Чињеница је да су ове
стране организације финансирале рад руских
невладиних организација које закон третира као
стране агенте, и то је, по мишљењу Игора
Минтусова, могло утицати да се оне нађу на овој
листи...

Минтусов је уверен да је сада одсечен
важан канал финансирања руског некомерцијал-
ног сектора, а да су фондације са листе добиле
етикету на којој пише: „Руски грађани, обрати-
те пажњу! Будите опрезни, јер се у вашој бли-
зини може налазити вук у јагњећој кожи“...

Ruska reË,15.7.2015. Јекатерина Синељшчикова
(Podvukla i skratila - Iskra)
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Блиском Истоку, у Азији, добро, и шта још има
ново?

Истраживање и покушаји да се саопшти
истина, потпуно и искрено, пружају нам осећај да
обављамо важан, професионалан и научни посао.
Истовремено, пропагандисти Империје се ваљају
од смеха гледајући нас! Ми за њих не представ-
љамо никакву опасност. Они односе победу без
напора!

Зашто је то тако? Има ли до детаља
саопштена истина икаквог значаја?

Наравно да има. Са тачке гледишта
виших принципа, има значаја. Етички има
значаја. Морално има значаја. Филозофски има
значаја.

Али са стратешке тачке гледишта, када је
неко у идеолошком рату, нема велики значај!
Истина да, увек, истина је увек важна! Али
поједностављена, лако објашњива истина,
представљена снажно и емотивно!

Када неморал хара светом, када удара
немилосрдно, када милиони невиних умиру,
важно је да се покољ заустави, прво иденти-
фикујући смртоносну силу, а затим је обузда-
вајући. Језик треба да је јак, а емоције извор-
не.

У суочавању са смртоносним хордама,
поезија, емоцијама набијене песме и патриотске
оде су увек биле ефикасније од дубоких академ-
ских студија. Такође и политички романи и фил-
мови, страсни документарци, чак и јасне карика-
туре и плакати.

Неко би поставио питање: „Да ли, због
тога што они лажу, и ми треба да лажемо?“ Не!
Треба да се држимо истине свом снагом, али
наша порука треба често да буде сажета на
начин да је разумљива милијардама људи, а не
само неколицина изабраних. Ово не значи да
квалитет нашег рада треба да трпи.
Једноставност је често много теже остварити
него енциклопедијски рад са хиљадама фусноти.
Књига Сун Цуа Умеће ратовања је кратка, пам-
флет, директно у материју. Као и Комунистички
манифест или Оптужујем!

Наши радови о револуцији не треба да
буду обавезно кратки, али треба да буду пред-
стављени на начин да га велики број људи
разуме. Ја непрестано експериментишем са
формом, али никада на уштрб материје. Књига
која је недавно изашла Откривање лажи
Империје има више од осам стотина страна, али
сам се потрудио да садржи фасцинантне приче,
сведочења људи из свих кајева света, са живо-
писним описима и тирана и жртава. Не желим
да моје књиге скупљају прашину у универзитет-
ским библиотекама. Ја желим да оне покрену
људе.

* * *
Искрено верујем да нема много времена

за „објективност“ у било којој борби, укључујући

и идеолошке, посебно ако се ради о борби за
опстанак човечанства!

Лажима непријатеља треба стати на пут.
То су отровне, монструозне лажи! Једног дана,
када се разарања зауставе, престане жртвовање
милиона невиних људи, жена и деце, можемо да
се вратимо нашим комплексним филозофским
концептима са свим детаљима и нијансама.

Али пре коначне победе над империја-
лизмом, нихилизмом, фашизмом, „изузетнош-
ћу“, себичњаштвом и похлепом, ми треба до
краја и ефикасно да користимо наше најмоћ-
није оружје, нашу визију бољег света, нашу
љубав према човечанству, нашу страст за прав-
дом. Наша одлучност и наше веровање треба
да буду исказани гласно, моћно, чак и на „дог-
матски“ начин, наш глас треба да је креативан,
уметнички и снажан!

Другови, кућа је у пламену! Цео град се
претвара у пепео. Цела се планета пљачка, раза-
ра, узима јој се разум. Људима са предрасудама
се не можемо супротставити атомским бомбама и
ратним бродовима, али су наша надареност,
наша уметност и наша срца ту, са нама, спремни
да се придруже у борби.

Надмудримо наше непријатеље, учини-
мо да им се свет смеје! Да ли сте их видели, те
патетичне губитнике, пајаце – председнике
корпорација? Да ли сте слушали те премијере
и председнике, те слуге „тржишта“? Убедимо
масе да се ради о тиранима, империјалистима
и неоколонијалистима и да су сви њихови дог-
матски проповедници ништа више него јадне,
похлепне, отровне будале! Дискредитујмо их!
Исмејмо их. Они пљачкају и убијају милионе
људи. Па, макар за почетак, укажимо им „пошто-
вање“ какво и заслужују.

Боримо се против пропаганде Запада,
прво откривајући оне који се крију иза ње. Нека
добије име и презиме. Претворимо ову револуци-
ју у нешто креативно, весело, истинску забаву!

Андре Влтчек је филозоф и романописац,
филмски стваралац и бави се истраживачким
новинарством. Пратио је дешавања током ратова
и сукоба у десетак земаља. Његове најновије
књиге су „Откривање лажи Империје” и „Борба
против империјализма Запада”. Расправа са
Ноамом Чомским: О тероризму Запада.
Прекретница је његов политички роман који је
праћен изузетно повољним критикама. Океанија –
књига о империјализму Запада на простору
Јужног Пацифика. Провокативна књига о
Индонезији: „Индонезија – архипелаг страха”.
Андре снима филмове за „teleSUR“ и „Press TV“.
Након много година проведених у Латинској
Америци и Океанији, Влтчек сада живи и ради у
источној Азији и на Блиском Истоку
CounterPunch,17.6.2015.             Превео AERIAL6

(Podvukla - Iskra)

Све политичке идеологије које су врху-
нац свог ширења и утицаја достигле у 20. веку
биле су идеолошка творевина Француске рево-
луције  и оваплотиле, некад и различито и са
другачијим предзнаком дух Модерне.

(Ako su u pitawu i viπe ideologija, pre-
vashodno najdominantnija je kapitalistiËka
demokratija. Istina je da se ona πirila Evropom
uglavno pod uticajem Francuske, ali weno porek-
lo je  nesumwivo Engleska poËetkom 18. veka.
Odatle je uglavnom `presaena` uticajem, revolu-
cionarnim radom i propagandom razuenih tajnih
druπtava. Prvi rukovodioci Francuske revolu-
cije bili su wihovi Ëlanovi. ©irewe kapitalis-
tiËke demokratije na druge kontinente, kao i
uporedno stvarawe Britanske imperije, doπlo je
neposredno  iz Engleske. To uzgredno kaæe i
Marko MarkoviÊ koga autor niæe navodi.

Raslojavawe kapitalistiËke demokratije
u viπe `(malo)graanskih ideologija` zamagquje
jednostavniju i istinitiju πiru sliku sveta,
oliËenog danas u NSP; ostavqa utisak mnogopo-
larnosti i viπeumqa - kojih stvarno nema. NSP je
daleko jednoumniji, hijerarhijskiji, disciplino-
vaniji, koordiniraniji poredak; u wegovoj cen-
trali sve dræavne i druπtvene ustanove sluæe
tom jedinstvenom ciqu. To intuitivno zakquËuje i
sam pisac kad kasnije kaæe: `svi politiËki prav-
ci... vode u istom smeru... izbor je zabluda`. To je
tako vidqivo i oËigledno, ali `naivniji` utisak o
raslojenoj i viπepolarnoj demokratiji pogoduje i
koristi NSP u wegovom posledwem juriπu za
preureewe planete. Dobronameran komentar -
Iskra).

Стварање ’’новог човека’’ (homo
novusа)  задатак је свих грађанских идеологи-
ја. Управо је то једна од главних препознатљи-
вих црта за њих.   Главни непријатељ грађан-
ских идеологија је духовна вертикала којој
тежи човек,   уништење његових духовних
вредности и свођење на ”срећног роба” мате-
ријализма коначни је циљ сада већ ”глобалног
грађанства”. 

”Добар грађанин је унутрашња свиња” -
Фридрих Ниче

Грађанске идеологије своје корене вуку
из Француске револуције, неке међу њима то са
поносом истичу док друге не признају своје
наслеђе. Како би се осврнули на тековине
Француске револуције и  најсажетијом дефини-
цијом одговорили на питање, могу ли се
’’правни, хуманистички и космополитски идеа-
ли’’ револуције одвојити од њене злочиначке
праксе примењене у властитом
дворишту,  цитираћемо   теозофа, историчара,

политиколога   и књижевног   критичара Др
Марка С. Марковића: „Јер сви позитивни прин-
ципи које та револуција истиче служе само да
покрију политичку извраћеност коју је она
посејала и народу наметнула. На Западу је то
била највећа експлозија богоборства и гоњења
хришћанства од Нерона до 19. века. По броју
жртава, близу 700 000, Француска револуција је
такође заузимала прво место, све до оне бољ-
шевичке. За десет година њене крваве владави-
не побијено је више Француза него за хиљду
година ’тираније’ француских краљева, против
којих су се револуционари борили.
Револуционарни терор, који је у највећем броју
случајева имао сатански вид, завршио се у
Вандеји првим европским геноцидом над соп-
ственим народом. Негација слободе, која ће на
крају коштати живота и саме вође Француске
револуције, отворила је пут тоталитарној тира-
нији 20. века. Чак и они који су у Француској
револуцији досад видели колевку савремене
демократије морали би најзад разумети да је
тако извојевана слобода била прескупо плаће-
на и да се до ње могло доћи и путем реформи,
као у англосаксонским земљама.“
”Човек без сећања” је једна од дефиниција 

доброг грађанина

Главне политичке теорије односно  гра-
ђанске идеологије   које вуку своје корене из
Француске револуције су  либерализам (десни и
леви), комунизам (марксизам, социјализам и
социјалдемократија)  и фашизам (националсо-
цијализам).   Све ове политичке теорије иако
(површно) међусобно супротстављене саврше-
но одговарају моделу  ”грађанског  друштва” и
модерној дефиницији света,  наследника теко-
вина Француске револуције. Све оне имају у
свом концепту стварање homo novus-а (новог
човека) и обожавање материјализма.

Либерализам кроз свој концепт схвата-
ња људске индивидуе као мере ствари постав-
ља свог ”новог човека” у положај, изнад рели-
гије, природе и заједнице. Изнад свега и ван
свега а само као део замишљене скупине  ”гра-
ђанског друштва”. Либерализам се бори за сло-
боду,  али не слободу ”за нешто” већ слободу
”од нечега”. Иако је либерализам званично
прокламовао своје идеале као «слободу, брат-
ство и једнакост», они су брутално гажени и
презирани. Како су право на човека полагали
капиталисти, приморавајући људе на практич-
но робовласничке услове рада и самог живота,
о никаквој слободи није могло бити речи. Њена
супротност није нужност него  принуда,која
према томе постоји када је чинилац спречен да 
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VANUK i Angela...

Влади Војводине на месту секретара (мини-
стра) за науку. Значи, то ће бити привремено-
повремени академици! „Тикава бундева“, што
би рекли Сремци. Мислим да је фризерска
Академија Пањковић много озбиљнија инсти-
туција.

То је оно што је комично, али има ова
институција и много мрачнију и опаснију
страну. Трагично је што се преко ВАНУКА
конструкција војвођанског националног
идентитета уобличава на државном нивоу.
Овај процес добија своју главу.

А, кад се створи нација, она има право
на самоопредељење и ето нама, опет, Ангеле у
Београду, да заврће уши недовољно понизним
политичарима. Добро, можда ће неко други
бити на њеном месту, али како се ствари убр-
завају (очекујемо да би се ово могло догодити
у следећем мандату), а она не силази са власти
тако лако, ето ње да јој у загрљај падну „при-
времено-повремени“ ВАНУК-овци, са својим
чедом – неовисном Војводином (кроатоцент-
рични културни модел биће загарантован).

Волео бих да претерујем, али зашто се
ствара институција која ће радити на афир-
мисању војвођанске посебности а притом се
„гуши“ Матица српска (не само као важна
српска културна установа већ она која се нај-
више бави српским идентитетом) ако не да се
створи основа, духовно – морална,   за
изградњу нове нације и државе (потпуно
самосталне или за почетак конфедералне).
Власт преплашена претњама исламског теро-
ризма, „мајданом“ и економским уништењем
не сме ни да помишља на стратегију одбра-
не. Међутим, ми као народ морамо да  схва-
тимо да је баш то пут у пропаст. Ако прихва-
тимо резолутно мишљење да нама геноцидни-
ма не треба култура, то значи да нам не треба
ни држава. А, кад немамо државе нема ко да
штити наше интересе и постајемо најобич-
није робље у некаквим провизоријумима,
који се називају „простори“, „региони“…
Морамо, бити свесни да је све што се тиче
националног интереса важно! И то не само
због „државног разлога“ већ због наших живо-
та.  И ВАНУК и Ангела, и Косово и Телеком, и
Сребреница и Матица, и породица и продаја
земље странцима!   А да бисмо   тога били
свесни, морамо имати своју политику, јер
управо је она народна самосвест. Политика
није супермаркет она је континуирана брига, а
то и јесте – свесност, за народ и отаџбину.
Само преумљеним схватањем политике,
моћи  ћемо  да се одбранимо и опстанемо.
Српски културни клуб        Дејан Перишић

11.7.2015.                     (Podvukla - Iskra)

ИСТОРИЧАРИ ОБЈАШЊАВАЈУ
НЕОБИЧАН ФЕНОМЕН: 

Британци protiv Србa вековима
Британска резолуција о Сребреници, у

којој се Срби оптужују за геноцид над
Бошњацима, само је логична последица поли-
тике Британаца према Србији која сеже у веко-
ве, сматрају историчари.

Они кажу да су империјалистички циље-
ви Велике Британије били увек у сукобу са
интересима Србије.

– У првој половини 19. века Велика
Британија је штитила интересе Турске на уштрб
Србије. Они су и на Берлинском конгресу 1878.
тражили да се Србија одрекне неких срезова на
истоку Србије у корист Турака. 

Када је 1903. извршен атентат на кра-
љевски пар Обреновић, Британија је била прва
земља која је са Србијом прекинула дипломат-
ске односе, и то је трајало три године – каже за
Курир академик Драгољуб Живојиновић.
Британија је, подсећа, подржала анексију БиХ
1908, када су Аустроугари на силу припојили
Босну, а против наших интереса су били и у
балканским ратовима 1912. и 1913.

– Постоје подаци који показују да се
Британија залагала за стварање велике
Албаније у жељи да спречи Србију да изађе на
море  додаје он, док историчар Момо Павловић
каже да су Британци, када је почео Први свет-
ски рат, притисакали да се Србији  одузму
територије на северу како би рат био локализо-
ван.

– Британија је империјалистичка држава
и њени интереси се никада нису поклапали са
српским. Тако је било у Првом и Другом свет-
ском рату, али и након тога. Подржавали су
сепаратистичке тенденције у СФРЈ, а подржава-
ју и албанске терористе.

Историчар др Срђан Цветковић наводи
да је Британска тајна служба велики новац
уложила у преврат 27. марта 1941, који је
увукао Краљевину Југославију у Други свет-
ски рат: – Британци су тражили отварање новог
фронта како би умањили своје губитке, што је
имало катастрофалне последице по наш народ.

У новој варијанти британске резолуције
о Сребреници само су козметичке измене,
суштина је иста – Србија се и даље оптужује за
геноцид. Ублажен је део који се односио на
сексуалне злочине, па сада пише да су их чини-
ли сви у конфликту. Међутим, и даље је нагла-
шено да постојање геноцида не сме да се неги-
ра.  
Курир 2. 7. 2015.                               Р. Кантар 

— Ја морам да нагласим да Русија није
иницијатор одустајања од „Јужног тока“, иако
се неки труде да прикажу управо тако. Русија
се увек залагала за „Јужни ток“, све док
директно нису блокирани сви напори да се то
оствари. Формално гледано, сагласност није
дала Бугарска, али то је чисто формално, јер
Бугарска, према мом мишљењу, не ужива пре-
велику самосталност, и одлуке се нису доно-
силе у Софији, већ у Бриселу. Не би ме изне-
надило да је та одлука донета на предлог
САД, с обзиром на то да управо они покуша-
вају да ускрате Русији велике пројекте, да
ограниче међународне односе са Русијом.

Поред тога, Сједињене Америчке Државе
су покушале да минирају и прославу Дана побе-
де 9. маја у Москви, што им није пошло за
руком, па је Обама само три дана након просла-
ве послао државног секретара Џона Керија у
Сочи, да се сретне са Путином и да положи
венац погинулим борцима у Другом светском
рату.

Да ли сте му поклонили Георгијевску
ленту?

— Колико је мени познато, чак и ако му је
неко дао, он је није ставио. Хоћу само да кажем
да нису успели да поремете прославу Дана
победе над фашизмом у Москви, али то не
значи да САД неће у будућности наставити са
покушајима да покваре спољнополитичке и
спољно-економске односе Русије. Очекујем
додатни притисак на потенцијалне учеснике у
Турском току, али мислим да у овом пројекту
имамо нешто другачију ситуацију, управо
због тога што Турска није Бугарска. С једне
стране, Турска је чланица НАТО-а, а с друге је
позната по томе што веома систематично
спроводи политику националних интереса и
не зависи од одлука ЕУ. Брисел за Турску није
ауторитет, за разлику од Бугарске. Упркос томе
што Брисел већ дуже време нуди Турској члан-
ство у ЕУ, у исто време јој га и не даје.

А шта ако јој га управо сада, и због тога
— да?

— Не верујем у то. Мислим да се у Анкари
осећа одређена доза умора од тога и зато ће
спољни притисци на Турску бити мање успешни
него у случају са Бугарском. Поред тога, нијед-
но турско руководство, а још мање ово на
челу са председником Ердоганом, неће
ускратити себи пројекат који ће му омогући-
ти да постане најважнија транзитна држава за
гас у Европи. Зашто би се било ко одрекао
кокошке која носи златна јаја? Тим пре што
алтернативни пројекти типа ТАНАП и ТАП
нису довољни да обезбеде гас за европско
тржиште у мери у којој је то неопходно. 

Америка жели да изолује Русију, јер јој
нису по вољи руска спољна политика и Путинова
владавина. Путин јој није по вољи као председ-
ник, али како не може да га смени, с обзиром на
ниво подршке и огромну популарност, покуша-
ва да изолује Русију, каже у интервјуу за
Спутњик Алексеј Пушков, председник Комитета
Државне думе за односе са иностранством.

Током боравка у Београду Алексеј
Пушков, председник Комитета Државне думе за
односе са иностранством, имао је прилике,
између осталог, да се сретне и са Групом прија-
тељства са Русијом, која броји 127 посланика,
што чини већину у српском Парламенту. То је
јединствен Парламент у свету где већину посла-
ника чине пријатељи Русије, истиче Пушков.

Он се срео и са председником Србије
Томиславом Николићем, премијером
Александром Вучићем, државном секретарком
Министарства спољних послова Роксандом
Нинчић, а састао се и са руководством
Скупштине Србије, са представницима Комитета
за међународна питања, за Косово и Метохију.

— Морам да кажем да су разговори били
веома присни по питању међународне и европ-
ске политике. То је добар показатељ да Русија и
Србија остају веома блиски партнери, које не
везују само историјске везе, већ и добри односи
у данашњем тренутку, упркос проблемима са
којима се сусрећемо и томе што је Србија као
главни циљ поставила улазак у Европску унију,
али и поред притисака западних земаља да
Београд уведе санкције Русији. Ми смо осетили
да тај корак Србија неће предузети и да ће
односи са Русијом остати један од најважнијих
приоритета спољне политике и дипломатије
Србије. Управо ти односи специјалног парт-
нерства, тачније блиског партнерства, потврђе-
ни су на свим нивоима.

Поред тога, током мог предавања на
Универзитету Карић, које је изазвало велико
интересовање, из публике сам добио питања и
коментаре који су ме уверили да је јавно мнење
Србије апсолутно на страни Русије, баш као што
је и јавно мнење у Русији, и историјски и данас,
на страни Србије.

Кад је реч о проблемима, познато је да су
притисци западних земаља на Београд огромни.
Ви сте говорили о томе поводом „Турског тока“,
који је за нас јако важан, али постоји опасност
да га задеси иста судбина као и „Јужни ток“.
Грчка је, на пример, слаба карика, па зато
Србија мора да ради на диверсификовању изво-
ра снабдевања гасом.
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Русија, са друге стране, може да обезбеди све
захтеве европског тржишта путем „Турског
тока“, чији је проток 63 милијарде кубних
метара гаса годишње.

Тренутно је најважније да се тај пројекат
реализује и то на нивоу Русије и Турске. Када се
пројекат спроведе на том нивоу, мислим да ће
се многе европске земље заинтересовати да се
спроведе у потпуности — да прође кроз Грчку,
Аустрију, Мађарску, Словачку, али и низ других
земаља. Ово је фактички исти пројекат као
„Јужни ток“, мале су разлике у реализацији.
грчка је свакако заинтересована за учешће,
имајући у виду да је за грчку било који круп-
ни међународни пројекат могућност да изађе
из финансијске ситуације у којој се налази.
Србија исто тако мора да заузме важно место
у реализацији тог пројекта, додуше у другој
фази. Тренутно је најважније да Турска не
изађе из пројекта. „Турски ток“ је један од нај-
перспективнијих пројеката, иако се у политици
не дешава увек оно што би смо ми желели.

Био је перспективан и Јужни….
— „Јужни ток“ је свакако био перспек-

тиван, али понављам да је био стопиран од
стране Европске уније и САД. „Турски ток“ ће
такође бити мета западних притисака, али ипак
су перспективе за реализацију далеко боље,
управо због позиције и интереса Турске. Услови
су бољи него при реализацији „Јужног тока“ и
стога се надамо да ће пројекат бити реализован
и да ће Србија постати једна од важних учесни-
ца.

Али ту постоји још један играч који није
директно у вези са пројектом, али учествује. То
је Америка која вуче конце, с једне стране
желећи да прода свој гас једног дана кад буде
спремна, а с друге, да политички изолује Русију
и економски је уништи. У чему је проблем изме-
ђу двеју земаља?

— Сједињене Америчке Државе желе
да изолују Русију јер им пре свега није по
вољи спољна политика Русије и није им по
вољи ни владавина Путина, уопште није им по
вољи Путин као председник Русије, али како
нису у стању да га смене, с обзиром на садаш-
њи ниво подршке коју има и на огромну попу-
ларност, оне су се концентрисале на то да
нанесу максималну штету Русији на међуна-
родној сцени. Одатле и политика коју су
назвали политиком ограничавања и изола-
ције Русије. Оба термина, и изолација и
ограничавање, потичу из Хладног рата, дакле с
почетка педесетих година, уведени су у време
Труманове администрације, и такође је инди-
кативно да Америка не проналази нове терми-
не за означавање своје политике, већ се враћа
на терминологију Хладног рата, тако да је то
хладни рат у обновљеном виду.

Његов најважнији део је покушај да се
изолује Русија и да се лиши корисних контака-
та с другим државама. САД не успевају и неће
успети да то ураде на глобалном нивоу, зато
што наравно не могу да ограниче контакте
Русије са Кином, Бразилом, Индијом, са
Југоисточном Азијом, са арапским земљама,
са Египтом, Латинском Америком. То је немо-
гућ задатак, немогућа мисија. Мислим да трез-
вене главе, којих ипак још има у Вашингтону,
мада њихов број вртоглаво опада, схватају да
се Русија не може изоловати у међународном,
глобалном контексту. Али сматрају да је то
могуће на европском континенту. И отуда,
прво, притисак на Европску унију да ни у ком
случају не крене путем укидања санкција, а
Обама је већ изјавио после састанка Г7, на неки
начин, у име ЕУ да ће ЕУ продужити санкције,
што само по себи показује колико је ЕУ зависна
од САД. То је минимум — да ЕУ продужи санк-
ције. САД су разрадиле са ЕУ могуће нове
санкције које ће бити активиране у случају да,
како кажу, не буде напретка у спровођењу спо-
разума из Минска, тј. санкције потенцијално
још могу бити проширене. САД блокирају такве
крупне међународне пројекте који би неоспор-
но ојачали позиције Русије као што је „Јужни
ток“. Односно, то је тежња да се Русија истис-
не из Европе и да се Русији супротстави
јединствена проамеричка Европа. Ето који је
смисао. А то се, наравно, не ради само због
Украјине.

Чини се да није тако давно било време
кад су Русија и Америка биле у добрим, парт-
нерским односима. Шта се догодило? 

— Наш политички сукоб са САД почео
је доста давно, од тренутка кад је постало
јасно да ми нећемо играти по америчким
правилима игре, рекао бих да је 2007-2008.
године минхенски говор Путина, који уместо
да је исправно схваћен као неопходност да
се узму у обзир интереси Русије и немогућ-
ност спровођења хегемонистичке политике
коју спроводе САД, схваћен је потпуно друк-
чије, с љутњом, бесом, незадовољством, а
након тога уследио је, као што знате, напад
Грузије на Јужну Осетију. Резултат је био да је
Русија осигурала безбедност Абхазије и Јужне
Осетије. Имали смо кратки рат и Абхазија и
Јужна Осетија одвојиле су се од Грузије.

Од тог тренутка, чини ми се, почело је
удаљавање Русије и САД. Затим су биле две
кризе, либијска и сиријска, које су показале
да су наши приступи потпуно друкчији, да ми
нећемо прихватити ту праксу и политику
смене режима којима се баве САД, па и уз
подршку радикалних, терористичких орга-
низација. Украјина је у том низу несугласица
постала последња криза. Свакако, подршка
државном преврату, односно „наранџаста
револуција“ у нама суседној земљи која је
изузетно важна за нашу безбедност, која је за 

Србија је дивна земља, пуна географ-
ских лепота и културно историјских бисера.
Људи су добри и лепи, од велике муке попри-
лично потиштени, али ни близу онолико коли-
ко би могли у односу на то какав експеримент
трпе већ 25 година. Србија има сјајне спорти-
сте и вредне раднике, али не и фабрике и
предузећа где би ови могли да се остваре. Па
ипак, кафићи су пуни, што значи да нам бар
воље за дружење не недостаје. А, можда и
оног „удри бригу на весеље“. Изврсне научни-
ке и иноваторе…

Па зашто је онда Србија једна од нај-
несрећнијих земаља из које млади готово пле-
бисцитарно хоће да оду, јер не виде никакву
перспективу?

Лоша, ненародна ПОЛИТИКА!
Одговор је белодано јасан. Међународна, у
виду притисака, али још више домаћа, маро-
дерска. Нажалост, то није од јуче тако. Таква
политика је била и пре 5. октобра и пре
„експеримента“ који је започео пре 25
година, таква је била и пре комуниста и у
Краљевини ништа није било боље.
Континуитет те политике сеже дубоко у
деветнаести век, све до времена после уста-
нака, дакле до књаза Милоша и Мише
„Сланог“.

Од ослобођења од Турака ми немамо
ваљану државну управу која би штитила и
неговала народне интересе. А од ’45-те
имамо систем који ради на разградњи духа
овог народа. Тај систем је само више пута
доживео своје мутације, до те мере да нема
никакве везе са идеологијом под чијим плаш-
том је настао, али је суштински остао исти.
Постоји изрека да Срби побеђују у ратовима а
губе у миру (чини ми се да је Ћосић то рекао,
а од силног понављања заживела је као
народна умотворина), што ће рећи да бивамо
поражени у сопственој држави. После рата
наш дух се демобилише, не умемо да се бори-
мо са непријатељем у себи. Зашто је тако,
тешко је разумети, али усудићу се рећи да је
опет проблем у политици.

„Политика је једна од најважнијих
животних манифестација“ (ovo nije ni prirodno
ni `normalno` stawe, ali jeste strano-nametnuta
`politizacija` svih vidova druπtvenog æivota -
uvezena stvarnost;  Iskra) а ми се, као народ,
нисмо ни потрудили да се бавимо њоме
(наравно, мислим на модерно доба, искључу-
јем средњовековни период, кад смо итека-
ко знали шта је наша политика). Ово делује

парадоксално, јер како се нисмо бавили дис-
циплином руковођења државом, кад смо успе-
ли да створимо своју самосталну и међуна-
родно признату државу. То је могуће зато што
смо ми увозили готове политичке системе и
установе (читај партије) и нисмо ни поку-
шали да кроз политику изразимо себе, своје
народно биће, свој хришћански  дух и тра-
дицију.

„Лепа мис’о српства“ (како недавно
измени стих добровољачке химне Мртви
нисте  владика Андреј) није успела да се дело-
творно оствари у политици. Ако ћемо искрено,
слабо је то ко и покушавао. Један од ретких
примера јесте  Димитрије Љотић, зато влади-
ка није ни погрешио кад је у поменутом стиху
уместо Збор отпевао српсто. Примери попут
овог су били ретки (било их је и 90-тих годи-
на) и сви су били презрени, протерани на мар-
гину јавног простора а њихови протагонисти
прогањани и убијани. Нико нам није крив што
више волимо сујету од саборности. А  „ко неће
брата за брата, имаће туђина, за господара.“
Зато смо ми под „невидљивом окупацијом“,
стално нас „тренирају“ амбасадори  и дола-
зе нам страни државници да нам кроје капу,
попут Ангеле Меркел. Али, још горе од тога
је што је „дух самопорицања“ постао толи-
ко снажан да ми сами стварамо институције
које за циљ имају народну и државну раз-
градњу.

ВАНУК (Војвођанска академија науке
уметности и културе), наравно није личност,
то је мерна јединица духа отпадништва у
времену опадања. Сама скраћеница ове
институције звучи ми као име неког лика из
турске серије. а разлог  њеног настанка јесте
епигонско додворавање mitel Europi,  по цену
самопорицања и самопоништења. Зато сам
ВАНУК-а и Ангелу ставио у контекст љубавног
пара, као Омера и Мериму.

Ангела је дошла у Београд да тражи,
између осталог, столицу за Косово у УН,
односно наш пристанак на то, а ВАНУК је пут
ка истој пројектоване Републике Војводине.

Прича са ВАНУК-ом је трагикомична: то
је академија, која то заправо није. Ова „акаде-
мија“ по свему личи на невладину организаци-
ју, са управним и надзорним одбором и
директором. И слушајте сад ову научну аван-
гарду: „Неће имати сталне академике“, рече
некадашњи шеф фотокопир-машине Савеза
студената Филозофког факултета у Новом
Саду, тренутно на привременом раду у, тзв. 
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ВАНУК (Војвођанска академија науке
уметности и културе) и Ангела Меркел
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NATO Srbija...

bitke ili Solunskog fronta, jer oni ni sa Turcima
ni sa Nemcima ili Austrougarima nisu potpisivali
SOFA sporazume. Ali najproblematiËniji su
Ëlanovi 7 i 8 ovog SOFA sporazuma, jer oni pred-
stavqaju i direktno krπewe ustavnog poretka
Srbije koji - podseÊamo - Ëlanom 4 predvia da je
„pravni poredak jedinstven”, da stranci u Srbiji
podleæu srpskim zakonima buduÊi da im Ëlan 17
Ustava Srbije priznaje „sva prava zajamËena
Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i
zakonu imaju samo dræavqani Republike Srbije”, a
da i ne govorimo o tome da - Ëlan 16 Ustava Srbije
- „potvreni meunarodni ugovori moraju biti u
skladu s Ustavom”.

SOFA je, meutim, iznad Ustava Srbije. Jer
navodi okolnosti pod kojima Êe zakoni stranih,
NATO dræava, na primer Albanije ili NemaËke ili
Velike Britanije, u Srbiji imati prednost nad
zakonima Srbije.

»lan 7, stav 1, podstav a) kaæe: „Vojni
nadleæni organi Dræave poπiqaoca (bilo koja
NATO zemqa) imaÊe pravo da u Dræavi primaocu
(Srbija) primewuju svu kriviËnu i disciplinsku
nadleænost koja im je data u skladu sa zakonom
Dræave poπiqaoca, nad svim osobama koje podleæu
vojnom zakonodavstvu te zemqe.” A „u sluËaju
istovremene jurisdikcije (strane i naπe dræave u
naπoj dræavi, kaæe stav 3) primewivaÊe se sledeÊa
pravila: Vojni nadleæni organi Dræave poπiqaoca
imaju primarno pravo na primenu jurisdikcije (...) po
pitawu (...) prestupa proisteklih iz bilo kakvog
postupka ili propusta pri obavqawu sluæbenih
duænosti”, i sve u svemu, Ëlan 8 stav 5 podstav g):
„Protiv pripadnika snaga ili civilne komponente
neÊe se voditi nikakav postupak za sprovoewe
presude u Dræavi primaocu, donete u predmetima
vezanim za vrπewe wegovih sluæbenih duænosti.”
Tako da neÊemo imati nikakvo pravo da sudimo bilo
kojem NATO vojniku koji, recimo, ne daj boæe,
napravi saobraÊajnu nesreÊu sa smrtnim ishodom,
ako je tu nesreÊu naËinio tokom izvrπavawa svojih
nareewa, na sluæbenoj duænosti. Ubistva NATO
vojnika na sluæbenoj duænosti u Srbiji Srbija neÊe
smeti da procesuira i kazni.

S druge strane, u sluËajevima prekrπaja van
sluæbene duænosti, Srbija zadræava svoju juris-
dikciju na svojoj teritoriji, ali, istovremeno,
stvara osnovu da se svojeg prava odrekne. ©to Êe
reÊi da Êe biti dovoqno da nas malo pritisnu da to
uËinimo, i uËiniÊemo to po zakonu. Ëlan 7, stav 3
podstav c): „Ako dræava koja ima primarno pravo na
primenu jurisdikcije odluËi da ne primeni juris-
dikciju, o tome Êe, πto je pre moguÊe, obavestiti
nadleæne organe druge dræave. Nadleæni organi
dræave koja ima primarno pravo imaÊe razumevawa
za zahtev nadleænih organa druge dræave za odri-
cawe od svog prava u sluËajevima kada ta druga
dræava smatra takvo odricawe veoma vaænim.”

IPAP BAZA Ovonedeqno usvajawe SOFA
sporazuma s NATO postaje utoliko logiËnije, a i
zlokobnije, prisetimo li se spomenutog IPAP
aranæmana Srbije i NATO s kojim smo stupili u ovu
godinu. U IPAP, tom akcionom planu nastavka
saradwe Srbije i NATO za koji su nas uveravali da
je „najviπi oblik saradwe s NATO koji ne

podrazumeva Ëlanstvo u toj organizaciji”, jedna od
predvienih aktivnosti Srbije jeste i „osnivawe
Centra za obuku Vojske Srbije Jug, koji bi bio
otvoren za zemqe partnere u Partnerstvu za
mir/NATO”, pri Ëemu taj Centar PzM, gde Êe boravi-
ti i NATO vojnici, stoji u IPAP, treba da postane
funkcionalan do kraja 2017. godine. A sada pot-
pisani SOFA sporazum postavio je i pravnu osnovu
za ovo, nameravano, formirawe NATO baze u Srbiji
„do kraja 2017. godine”; kada (ako) im sve ovo pro-
funkcioniπe, naπi vojnici u naπoj bazi u naπoj
zemqi neÊe imati pristupa objektima koje budu
koristili NATO partneri. Ëlan 7, stav 10 podstav
a): „Kao rezultat sporazuma sa Dræavom primaocem,
redovne vojne jedinice i formacije snaga imaÊe
pravo da odræavaju red u svim vojnim bazama, objek-
tima ili drugim prostorijama u kojima su smeπtene.
Vojna policija tih snaga moæe preduzimati odgo-
varajuÊe mere kako bi osigurala odræavawe reda i
bezbednosti u takvim objektima. ”UzimajuÊi u obzir
da smo ove godine IPAP-om - koji nam je, podseÊamo,
uveo i sudske izvrπiteqe i javne beleænike i pod
Ëijim se okriqem odvija i proces privatizacije u
Srbiji - a sada i SOFA-om - koji je od Srbije
naËinio NATO teritoriju - NATO-u pribliæeni i
bræe i bliæe nego ikada do sada, oËigledno je da se
srpska vojna neutralnost, sve viπe i na mala vrata,
pretvara u mrtvo slovo na papiru. 

Ovaj proces zabriwava utoliko viπe πto
nam je, podseÊamo, Danijel Server, uticajni vaπing-
tonski analitiËar i nedavni domaÊin srpskom pre-
mijeru Aleksandru VuËiÊu u Vaπingtonu, predvideo
da Êemo do 2020. godine svi na Zapadnom Balkanu,
ukquËujuÊi i Srbiju, postati Ëlanovi NATO, a i
tadaπwi nemaËki ambasador u Beogradu Volfram
Mas je, 26. oktobra 2010. na Konferenciji „Srbija,
Zapadni Balkan i NATO ka 2020. - lekcije nauËene,
lekcije koje tek treba nauËiti” organizovanoj para-
ma NATO odeqewa za javnu diplomatiju iz Brisela
i NemaËkog Marπal fonda, govoreÊi o ulasku Srbije
u NATO, rekao „za mene tu nije pitawe da li treba
postati Ëlanica NATO, veÊ kada”. I sve nam se ovo,
zakquËno sa SOFA ovog utorka, dogaa bez ikakve
reakcije opozicije, Ëak i onog wenog patriotskog
dela koji se (dosad) nije oglasio ni saopπtewem za
javnost, a kamoli pokuπajem da javnost pokrene na
anti-NATO akciju protiv pretvarawa Srbije u
NATO teritoriju.

Ali takav nam je, vaqda, duh vremena; umesto
ObiliÊa i kolubarskih junaka, danas imamo
poslanike u Skupπtini Srbije koji nam zemqu poda-
ju NATO bez ijednog glasa protiv, i dræavne
sluæbenike poput Tawe MiπËeviÊ, πefice naπeg
tima za pregovore sa EU, koja Srbiju opisuje kao
„dræavu koja je bila predmet upotrebe NATO opera-
tivnih kapaciteta”... U svakom sluËaju, kada nam
NATO operativni kapaciteti umarπiraju u Srbiju i
to sa naπom dozvolom, za pobunu protiv ovakvog
stawa stvari biÊe prekasno. Ako meu nama, da se
pobune, uopπte viπe ima ObiliÊa, i Principa, i
svih drugih junaka kojima smo se ponosili dok smo
agresiju joπ smatrali za agresiju, a ne za izvanred-
nu priliku da agresoru svoja vrata otvorimo πirom,
i da pride wegovim zahtevima „u najveÊoj meri
udovoqimo”, veÊ shodno SOFA sporazumu...

PeËat, 11.7.2015.                               Nikola VrziÊ
(Podvukla - Iskra)

нас важна историјски, где живи велики број
Руса, није могла да остане без реакције Русије.
Резултат је био велика криза коју су, по мом
мишљењу, изазвале Сједињене Државе упор-
ним одбијањем да узму у обзир интересе
Русије, ширењем НАТО-а до граница Русије,
покушајима да укључе у НАТО грузију и
Украјину. Зато што је најзад преврат у Грузији
био припрема за укључивање Украјине у НАТО,
у томе је геополитички смисао тог преврата.

Природно, Русија је одговорила, знамо
на који начин. Сједињеним Државама се то није
допало, јер је по њиховом мишљењу требало да
ми заузмемо пасиван став ишчекивања, док нас
у потпуности не окруже државе Евроатлантске
алијансе. Русија је сматрала, као што је Путин
рекао у једном од својих говора, да су војници
НАТО-а добри момци, али је боље да они дола-
зе у госте код нас у Севастопољ него ми код
њих.

Сада Сједињене Државе сматрају да
им таква Русија није по вољи, окупљају своје
снаге, своје савезнике, кренули су путем
нових војних припрема, јачају војно-поли-
тички притисак на Русију како би она проме-
нила своју спољну политику и уклопила се у
америчку глобалну стратегију. Мислим да
таква политика неће донети успех
Сједињеним Државама, јер већ многе земље,
а не само Русија, не желе да се уклапају у
америчку глобалну стратегију — Кина,
Бразил, Иран, Египат. Значајан број великих
држава, које играју одлучујућу улогу у својим
регионима, не желе да се уклапају у америчку
стратегију, тако да мислим да је таква полити-
ка осуђена на пропаст, али она може да скупо
кошта и Европу и међународну безбедност.
Таква политика је опасна.

Неодољиво се намеће питање који су
инструменти притисака Америке на Европу.
Зашто Европа пристаје да доноси одлуке које
јој наносе огрому штету?

— Неоспорно. Европа има један веома
озбиљан проблем. Великим бројем земаља
Европе управљају проамеричке елите.
Сједињене Државе су се потврдиле као глав-
ни центар силе и утицаја у Европи, посебно
после распада Совјетског Савеза, и од тада оне
спроводе доследну политику очувања тих
елита на власти. Ту постоји читав низ метода
деловања, почев од васпитавања политичких
кадрова потребних Сједињеним Државама до
тесних веза са круговима европских пред-
узетника и великих америчких инвестиција у
европску економију. То је читава стратегија.
Када кажу да се, ако се Европа буде лоше пона-
шала, ако не буде плаћала довољно новца у
буџет НАТО-а, Сједињене Државе могу наљути-
ти и отићи из Европе, то је упућено наивнима,
мада с времена на време видим таква размиш-
љања у европским медијима — то је потпуна
глупост, јер Сједињене Државе никада неће
отићи из Европе, то је темељ глобалне моћи

— ако изгубе Европу, они практично губе све.

Отуда и скандали у вези с прислушки-
вањем грађана Европе, а пре свега Немачке,
као највеће европске земље. А информација о
томе није код Ангеле Меркел изазвала чак ни
потребу да ипак поново размотри, макар дели-
мично, карактер односа Немачке са САД. Не,
иако су били прислушкивани њени лични теле-
фони и телефони свих који су могли бити при-
слушкивани на територији Немачке, то као да је
означило још веће зближавање Немачке и САД.
То доказује да Европа није независна, што
изазива велико незадовољство европских гра-
ђана — америчка елита суочава се с противље-
њем одређених друштвених и политичких кру-
гова. Видимо да им се у великој мери супрот-
стављају у Француској, где десничарске парти-
је, пре свега опозиција коју сада предводи
Никола Саркози, веома критички оцењују оно
што раде социјалисти на челу с Франсоа
Оландом, између осталог, и када је о односима
према Русији реч. У многим земљама постоји
незадовољство због политике санкција
према Русији — у Аустрији, Мађарској,
Словачкој, грчкој, на Кипру, у Италији,
Шпанији…

Немачки бизнис је у опозицији Ангели
Меркел, посебно онај који је озбиљно инвести-
рао у Русију. Робна размена Немачке и Русије,
пре увођења санкција, премашивала је 100
милијарди долара, то је била нова економска
реалност која је веома забрињавала САД, јер
што су Русија и Немачка боље економски пове-
зане, то је САД теже да контролишу Немачку.
Потребно је било да се Москва и Берлин
заваде. Тиме се они заправо тренутно баве, под
изговором реаговања на кризу у Украјини.

Треба обратити пажњу на још једну
ствар, када у медијима објављују информа-
ције које заправо одржавају ставове америч-
ке елите, о томе да се у Украјини дешавају
догађаји који представљају претњу безбед-
ности Европе, то заиста није истина јер
никакве претње за безбедност Велике
Британије, Француске, Шпаније, Италије,
Аустрије… Криза у Украјини не носи. То је,
заправо, локална криза, чак није ни регионал-
на, него локална криза! Она је повезана са
државним превратом у Украјини и неспособ-
ношћу новог украјинског руководства да конт-
ролише сопствену територију, неспособношћу
да убеди велику већину грађана који живе у
одређеним регионима да је режим у Кијеву
добар. Тешко их је убедити, јер је очигледно да
је тај режим лош за Украјину.

И управо је у томе разлог за тренутну
кризу. Другог разлога нема. И та криза се об-
јективно не шири према Европи. Никако
Пољска не страда због кризе у Украјини, али
зато страда због санкција које је увела Русији
и руских противмера које ограничавају увоз
пољопривредних и прехрамбених производа 
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из Европе на руско тржиште. А од саме укра-
јинске кризе, која тренутно највише потреса
исток Украјине, не страдају ни Финска, ни
Шведска. То је измишљена, вештачка криза,
створена како би се, под један, појачала дис-
циплина у Евроатлантском савезу, под два,
да се удахне нова снага НАТО-у који је већ
изгубио смисао свога постојања. Њен циљ је и
да европске државе приближе америчкој гло-
балној политици и, понављам, да смањи утицај
Русије која се, према мишљењу Американаца,
Британаца и њихових савезника, не понаша
како треба, односно не подржава аутоматски
све што раде и предлажу САД. То је, понављам,
вештачка криза коју Запад одржава како би
постигао конкретне политичке циљеве.

Колико видим, сада су и Европа и САД
закључиле да им велику опасност представља
Спутњик. Чини се да ништа друго и не раде, сем
што да покушавају да зауставе Спутњик. На
пример у Србији Спутњик је једини руски
медиј, а 90 одсто су западни медији, и никад се
нико није питао шта овде тражи Дојче веле,
Глас Америке, али кад је дошао Спутњик сви су
почели да се боре да спасу народ од Спутњика.
Тако је свуда у свету.

— Запад је јако дуго уживао информа-
циони монопол. Никаквих антитеза западним
медијима није било. Сви западни медији су у
последње време заузимали идентични став.
Осећај је као да постоји неки централни
комитет у Бриселу који даје инструкције
медијима шта да пишу. Када читаш енглеску
или немачку штампу нема разлике у тачкама
гледишта. О Русији и Украјини сви пишу
идентично. У тим условима подривање инфор-
мационог монопола и проамеричких медија
изазвала је јако велику нервозу. Често можемо
да чујемо да ЕУ хоће да започне борбу са
руском информационом „пропагандом“,
односно са Спутњиком, са каналом РТ и тако
даље, иако Русија још увек није комплетирала
информациону мрежу у Европи, већ су ово само
први кораци и они су довољни да изазову овак-
ву реакцију.

То показује да је Запад навикао на
информациони монопол. Таквог монопола, на
пример, нема у Кини. У другим деловима земље
такође је слаб медијски монопол и они дру-
гачије гледају на одређене ствари, међутим, не
желе да изгубе Европу. Чак и при толиком
монополу, велики део европског јавног
мњења не прати те стереотипе који су им
наметнути. Према последњем истраживању
„Пјур рисерч“ (америчка социолошка компанија
у Немачкој), само 30 одсто Немаца сматра да је
Русија кривац за дешавања на југоистоку
Украјине, а осталих 70 одсто то не сматра.

Машинерија за третирање информа-
ције је огромна и постоји веома велико про-

тивљење тој пропаганди, наиме људи разу-
меју да постају објекат пропаганде. У послед-
ње време сам често боравио у Француској и
давао сам изјаве за француски радио, за фран-
цуску телевизију, и било ми је интересантно да
после погледам коментаре на француским
друштвеним мрежама. Осамдесет одсто комен-
тара било је заправо подршка Русији и осуда
Запада за антируску политику коју спроводи.

Постоји раздор у јако великом делу
јавног мњења и линије коју провлаче запад-
ни медији. Западне земље наравно знају за ту
поделу и боје се ти који се тренутно тихо про-
тиве тој „универзалној“ истини, они могу да
устану и постану објекат утицаја РТ и Спутњика
и да постану плен руских медија о дешавањима
у свету. За то и постоје одређени услови, што је
и веома очигледно, јер када су, на пример,
западни медији причали о трагедији која се
догодила у Одеси и током које је погинуло
више десетина људи, писали су веома безлично,
као да су се они сами угушили или изгорели и
нису наводили ко је кривац. Јасно је да запад-
ни медији пишу углавном неистину, чак и они
најпрестижнији, као што је „Њујорк тајмс“ који
је раније уживао славу најистинитије штампе,
сад о дешавањима у Украјини пише примитив-
но игнорисање стварних дешавања у Украјини.

Део јавног мњења у Европи јасно
разуме. Постоји опасност да се ти грађани
заинтересују за нешто више о позицији
Русије информишући се кроз руске медије
односно кроз Спутњик и РТ и управо одатле
произилазе покушаји САД и ЕУ да се супротста-
ве с информационој инвазији Русије, а заправо
то је реакција на губитак медијског монопола.
Иако Запад говори да је толерантан и реали-
стичан то није тако. Апсолутно је нетолеран-
тан и у супротности са идејом о западном
виђењу медијске слободе. То је некада било,
на Западу су постојале јаке комунистичке пар-
тије, постојали су јаки синдикати, и то је све
било до епохе неолиберализма. То је било
током педесетих, шездесетих и седамдесетих
година прошлог века. Неолиберализам је уни-
фицирао западни начин размишљања и сада
мисле да ће то бити пољуљано. Руски медији
управо то и раде, и зато се налазе у центру
пажње.

Значи — много смо јаки?
— Волео бих у то да верујем, али у сва-

ком случају то је одраз њихове несигурности.
Они који вас нападају показују своју слабост и
мислим да имамо ослонац у европском јавном
мњењу, а то је и низ политичких партија и
друштвених организација. Људи се тешко мире
са медијском манипулацијом и ако неко сматра
да европским јавним мњењем може да се мани-
пулише довека — они греше.
Спутњик, 19.6.2015.                    Ђорђе Крстић
(Podvukla - Iskra)

Vojno neutralnu Srbiju - koja se inaËe slaæe
oko malo Ëega ali je zadivqujuÊe saglasna u pro-
tivqewu ulasku Srbije u NATO, koji ju je bombar-
dovao, oteo deo zemqe a ostatak ozbiqno razorio
pre samo 16 godina - poslanici Skupπtine Srbije su
ovog utorka, bez ijednog glasa protiv i sa samo jed-
nim uzdræanim, proglasili za NATO teritoriju, po
kojoj Êe NATO vojnici gaziti pod istim pravilima
pod kojima stupaju teritorijom bilo koje Ëlanice
NATO. Usvojen je, naime, a da to skoro niko nije
primetio a joπ mawe primetio koliki je to problem,
Zakon o potvrivawu Sporazuma izmeu dræava
Ëlanica Severnoatlantskog ugovora i ostalih
dræava uËesnica u Partnerstvu za mir o statusu
wihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma
izmeu dræava Ëlanica Severnoatlantskog ugovora
i ostalih dræava uËesnica u Partnerstvu za mir o
statusu wihovih snaga i Narednim dodatnim pro-
tokolom Sporazuma izmeu dræava Ëlanica
Severnoatlantskog ugovora i ostalih dræava uËes-
nica u Partnerstvu za mir o statusu wihovih snaga.
SkraÊeno SOFA, od Status of Forces Agreement.

ANESTEZIRAWE JAVNOSTI „Taj sporazum”,
obrazloæeno je javnosti da bi se javnost zavarala i
anestezirala, „onemoguÊava prolaz strane vojske
kroz Srbiju bez poziva dræave”. Kao da je i pre ovog
SOFA zakona tako neπto bilo moguÊe, pa je sada to
spreËeno. „Sporazum”, kaæe se daqe, „kako je u
obrazloæewu navedeno, obezbediÊe nesmetano
funkcionisawe i podizawe operativnih i
funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije zajed-
niËkim angaæovawem sa drugim potpisnicama tog
sporazuma u multinacionalnim operacijama. Osim
toga, taj sporazum Êe doprineti i ispuwewu
meunarodnih obaveza Srbije prema konceptu ope-
rativnih sposobnosti u ciqu priprema sopstvenih
snaga za aktivan doprinos jaËawu evropske spoqne i
bezbednosne politike. Kako je poruËeno tokom
rasprave o ratifikaciji tog sporazuma, bez poziva
Vojske Srbije nijedna druga vojska neÊe moÊi da pro-
lazi kroz teritoriju Srbije, niti da koristi resurse
naπe vojske. ”Kakav bedan medijski spin. Ili, srp-
ski reËeno, briæqivo i podlo zamazivawe oËiju
javnosti kako javnost ne bi primetila da nije reË o
tome da se SOFA zakonom „onemoguÊava prolaz
strane vojske kroz Srbiju bez poziva dræave”, veÊ
se, naprotiv, baπ wime stvara osnov da naπa dræa-
va pozove stranu, ali ne bilo koju nego baπ neku od
NATO vojski, na primer albansku, na naπu teritori-
ju. I to pod oruæjem i punom ratnom spremom.

NATO PRAVILA ReËju, ono πto im nije uspe-
lo za 78 dana bombardovawa, uspelo im je ovog utor-
ka. Ali krenimo redom, da dokaæemo da je zaista
onako kako tvrdimo da jeste.

Pre svega, da zaista jeste reË o pozivnici
stranoj, uz to i agresorskoj vojsci da zgazi (u) Srbiju,
svedoËi veÊ i preambula sporazuma u kojoj se navodi
da „snage jedne dræave uËesnice ovog sporazuma mogu
biti sporazumno upuÊene i prihvaÊene na teritori-
ji druge dræave uËesnice”, tako da oko toga nema
nikakve dileme.

Daqe. Da se Srbija, usvajawem ovog SOFA
zakona u Skupπtini Srbije i to po hitnom postupku,
ubuduÊe ima smatrati za NATO teritoriju, svedoËi
veÊ prvi Ëlan Sporazum  a izmeu dræava Ëlanica
Severnoatlantskog ugovora   i ostalih dræava uËes-
nica u Partnerstvu za mir o statusu wihovih snaga,
koji kaæe da Êe „sve dræave uËesnice ovog sporazu-
ma primewivati odredbe Sporazuma izmeu Ëlanica
Severnoatlantskog ugovora o statusu wihovih snaga
potpisanog u Londonu 19. juna 1951, u daqem tekstu
SOFA NATO” -i evo suπtine, evo potvrde naπe
tvrdwe o Srbiji kao NATO teritoriji -„kao da su
sve dræave uËesnice ovog sporazuma Ëlanice SOFA
NATO.” Kakva pravila vaæe za NATO vojske na teri-
toriji dræava Ëlanica NATO, dakle, od ovog utorka
vaæe i za Srbiju. Uz dodatak da ovaj londonski
SOFA NATO, kojem smo se, dakle, takoe
pridruæili, navodi i neπto preciznije (i zlokob-
nije) da „snage jedne od Strana mogu biti sporazum-
no upuÊene na sluæbu na teritoriju druge Strane”,
Ëime se oËigledno stvara pravna osnova i za trajno,
jer nema nikakvog vremenskog ograniËewa,
smeπtawe NATO armija u naπoj zemqi. Ali o tome
kada se podsetimo IPAP, Individualnog akcionog
plana partnerstva Srbije i NATO, koji je stupio na
snagu u januaru ove godine.

Tek, u svemu ovome se - uostalom, baπ kao i
u Ëitavom NATO - dobro zna ko je vrhovni gospodar.
Ëlan 5, stav 2: „Ovaj sporazum podleæe ratifikaci-
ji, prihvatawu ili odobrewu (to je ono πto nam se
upravo dogodilo - prim. aut). Instrumenti rati-
fikacije, prihvatawa ili odobrewa biÊe depono-
vani u Vladi Sjediwenih AmeriËkih Dræava koja Êe
sve dræave potpisnice obavestiti o svakom takvom
deponovawu.” ©ta Êe NATO vojnicima biti dozvo-
qeno u Srbiji? Po Ëlanu 3, oni Êe „biti osloboeni
primene pasoπkih i viznih procedura i imigracij-
ske kontrole pri ulasku ili napuπtawu teritorije
Dræave primaoca. Oni Êe takoe biti osloboeni
primene propisa Dræave primaoca o evidenciji i
kontroli stranaca”; po Ëlanu 6, NATO vojnici u
Srbiji, na primer albanski, ili ameriËki, ili
nemaËki, ili hrvatski, „mogu posedovati i nositi
oruæje pod uslovom da su za to ovlaπÊeni na osnovu
svojih nareewa”, a Srbija se zauzvrat - Ëlan 8, stav
1 -„odriËe svih odπtetnih zahteva (...) za πtetu na
imovini u wenom vlasniπtvu i koju koristi wen
kopneni, mornariËki i vazduhoplovni vid” ako je ta
πteta nastala u vrπewu sluæbenih duænosti, i
pride (Ëlan 9 stav 6) „dræava primalac Êe u najveÊoj
meri udovoqiti zahtevima pripadnika snaga (NATO
dræave) za koriπÊewe posebnih pogodnosti za puto-
vawa i povlastica po pitawu cena”.

A kao naroËita pogodnost, ako izmeu Srbije
i NATO u vezi sa nekim od pitawa doe do spora,
konaËna instanca za wegovo reπavawe je sam NATO.
Ëlan 16: „Sporovi koji se ne mogu reπiti direktnim
pregovorima proslediÊe se Severnoatlantskom
savetu.” Sve ovo je, naravno, u najmawu ruku iritant-
no za svakog pripadnika naroda koji je iznedrio
Miloπa ObiliÊa, cara Lazara, junake Kolubarske 

16

NATO SRBIJA
Skupπtina Srbije NATO vojskama dozvolila da se Srbijom 

kreÊu kao po svojoj teritoriji



Iskra 1. avgust 2015. Iskra 1. avgust 2015. 17

Velikom veÊinom...

из Европе на руско тржиште. А од саме укра-
јинске кризе, која тренутно највише потреса
исток Украјине, не страдају ни Финска, ни
Шведска. То је измишљена, вештачка криза,
створена како би се, под један, појачала дис-
циплина у Евроатлантском савезу, под два,
да се удахне нова снага НАТО-у који је већ
изгубио смисао свога постојања. Њен циљ је и
да европске државе приближе америчкој гло-
балној политици и, понављам, да смањи утицај
Русије која се, према мишљењу Американаца,
Британаца и њихових савезника, не понаша
како треба, односно не подржава аутоматски
све што раде и предлажу САД. То је, понављам,
вештачка криза коју Запад одржава како би
постигао конкретне политичке циљеве.

Колико видим, сада су и Европа и САД
закључиле да им велику опасност представља
Спутњик. Чини се да ништа друго и не раде, сем
што да покушавају да зауставе Спутњик. На
пример у Србији Спутњик је једини руски
медиј, а 90 одсто су западни медији, и никад се
нико није питао шта овде тражи Дојче веле,
Глас Америке, али кад је дошао Спутњик сви су
почели да се боре да спасу народ од Спутњика.
Тако је свуда у свету.

— Запад је јако дуго уживао информа-
циони монопол. Никаквих антитеза западним
медијима није било. Сви западни медији су у
последње време заузимали идентични став.
Осећај је као да постоји неки централни
комитет у Бриселу који даје инструкције
медијима шта да пишу. Када читаш енглеску
или немачку штампу нема разлике у тачкама
гледишта. О Русији и Украјини сви пишу
идентично. У тим условима подривање инфор-
мационог монопола и проамеричких медија
изазвала је јако велику нервозу. Често можемо
да чујемо да ЕУ хоће да започне борбу са
руском информационом „пропагандом“,
односно са Спутњиком, са каналом РТ и тако
даље, иако Русија још увек није комплетирала
информациону мрежу у Европи, већ су ово само
први кораци и они су довољни да изазову овак-
ву реакцију.

То показује да је Запад навикао на
информациони монопол. Таквог монопола, на
пример, нема у Кини. У другим деловима земље
такође је слаб медијски монопол и они дру-
гачије гледају на одређене ствари, међутим, не
желе да изгубе Европу. Чак и при толиком
монополу, велики део европског јавног
мњења не прати те стереотипе који су им
наметнути. Према последњем истраживању
„Пјур рисерч“ (америчка социолошка компанија
у Немачкој), само 30 одсто Немаца сматра да је
Русија кривац за дешавања на југоистоку
Украјине, а осталих 70 одсто то не сматра.

Машинерија за третирање информа-
ције је огромна и постоји веома велико про-

тивљење тој пропаганди, наиме људи разу-
меју да постају објекат пропаганде. У послед-
ње време сам често боравио у Француској и
давао сам изјаве за француски радио, за фран-
цуску телевизију, и било ми је интересантно да
после погледам коментаре на француским
друштвеним мрежама. Осамдесет одсто комен-
тара било је заправо подршка Русији и осуда
Запада за антируску политику коју спроводи.

Постоји раздор у јако великом делу
јавног мњења и линије коју провлаче запад-
ни медији. Западне земље наравно знају за ту
поделу и боје се ти који се тренутно тихо про-
тиве тој „универзалној“ истини, они могу да
устану и постану објекат утицаја РТ и Спутњика
и да постану плен руских медија о дешавањима
у свету. За то и постоје одређени услови, што је
и веома очигледно, јер када су, на пример,
западни медији причали о трагедији која се
догодила у Одеси и током које је погинуло
више десетина људи, писали су веома безлично,
као да су се они сами угушили или изгорели и
нису наводили ко је кривац. Јасно је да запад-
ни медији пишу углавном неистину, чак и они
најпрестижнији, као што је „Њујорк тајмс“ који
је раније уживао славу најистинитије штампе,
сад о дешавањима у Украјини пише примитив-
но игнорисање стварних дешавања у Украјини.

Део јавног мњења у Европи јасно
разуме. Постоји опасност да се ти грађани
заинтересују за нешто више о позицији
Русије информишући се кроз руске медије
односно кроз Спутњик и РТ и управо одатле
произилазе покушаји САД и ЕУ да се супротста-
ве с информационој инвазији Русије, а заправо
то је реакција на губитак медијског монопола.
Иако Запад говори да је толерантан и реали-
стичан то није тако. Апсолутно је нетолеран-
тан и у супротности са идејом о западном
виђењу медијске слободе. То је некада било,
на Западу су постојале јаке комунистичке пар-
тије, постојали су јаки синдикати, и то је све
било до епохе неолиберализма. То је било
током педесетих, шездесетих и седамдесетих
година прошлог века. Неолиберализам је уни-
фицирао западни начин размишљања и сада
мисле да ће то бити пољуљано. Руски медији
управо то и раде, и зато се налазе у центру
пажње.

Значи — много смо јаки?
— Волео бих у то да верујем, али у сва-

ком случају то је одраз њихове несигурности.
Они који вас нападају показују своју слабост и
мислим да имамо ослонац у европском јавном
мњењу, а то је и низ политичких партија и
друштвених организација. Људи се тешко мире
са медијском манипулацијом и ако неко сматра
да европским јавним мњењем може да се мани-
пулише довека — они греше.
Спутњик, 19.6.2015.                    Ђорђе Крстић
(Podvukla - Iskra)

Vojno neutralnu Srbiju - koja se inaËe slaæe
oko malo Ëega ali je zadivqujuÊe saglasna u pro-
tivqewu ulasku Srbije u NATO, koji ju je bombar-
dovao, oteo deo zemqe a ostatak ozbiqno razorio
pre samo 16 godina - poslanici Skupπtine Srbije su
ovog utorka, bez ijednog glasa protiv i sa samo jed-
nim uzdræanim, proglasili za NATO teritoriju, po
kojoj Êe NATO vojnici gaziti pod istim pravilima
pod kojima stupaju teritorijom bilo koje Ëlanice
NATO. Usvojen je, naime, a da to skoro niko nije
primetio a joπ mawe primetio koliki je to problem,
Zakon o potvrivawu Sporazuma izmeu dræava
Ëlanica Severnoatlantskog ugovora i ostalih
dræava uËesnica u Partnerstvu za mir o statusu
wihovih snaga, sa Dodatnim protokolom Sporazuma
izmeu dræava Ëlanica Severnoatlantskog ugovora
i ostalih dræava uËesnica u Partnerstvu za mir o
statusu wihovih snaga i Narednim dodatnim pro-
tokolom Sporazuma izmeu dræava Ëlanica
Severnoatlantskog ugovora i ostalih dræava uËes-
nica u Partnerstvu za mir o statusu wihovih snaga.
SkraÊeno SOFA, od Status of Forces Agreement.

ANESTEZIRAWE JAVNOSTI „Taj sporazum”,
obrazloæeno je javnosti da bi se javnost zavarala i
anestezirala, „onemoguÊava prolaz strane vojske
kroz Srbiju bez poziva dræave”. Kao da je i pre ovog
SOFA zakona tako neπto bilo moguÊe, pa je sada to
spreËeno. „Sporazum”, kaæe se daqe, „kako je u
obrazloæewu navedeno, obezbediÊe nesmetano
funkcionisawe i podizawe operativnih i
funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije zajed-
niËkim angaæovawem sa drugim potpisnicama tog
sporazuma u multinacionalnim operacijama. Osim
toga, taj sporazum Êe doprineti i ispuwewu
meunarodnih obaveza Srbije prema konceptu ope-
rativnih sposobnosti u ciqu priprema sopstvenih
snaga za aktivan doprinos jaËawu evropske spoqne i
bezbednosne politike. Kako je poruËeno tokom
rasprave o ratifikaciji tog sporazuma, bez poziva
Vojske Srbije nijedna druga vojska neÊe moÊi da pro-
lazi kroz teritoriju Srbije, niti da koristi resurse
naπe vojske. ”Kakav bedan medijski spin. Ili, srp-
ski reËeno, briæqivo i podlo zamazivawe oËiju
javnosti kako javnost ne bi primetila da nije reË o
tome da se SOFA zakonom „onemoguÊava prolaz
strane vojske kroz Srbiju bez poziva dræave”, veÊ
se, naprotiv, baπ wime stvara osnov da naπa dræa-
va pozove stranu, ali ne bilo koju nego baπ neku od
NATO vojski, na primer albansku, na naπu teritori-
ju. I to pod oruæjem i punom ratnom spremom.

NATO PRAVILA ReËju, ono πto im nije uspe-
lo za 78 dana bombardovawa, uspelo im je ovog utor-
ka. Ali krenimo redom, da dokaæemo da je zaista
onako kako tvrdimo da jeste.

Pre svega, da zaista jeste reË o pozivnici
stranoj, uz to i agresorskoj vojsci da zgazi (u) Srbiju,
svedoËi veÊ i preambula sporazuma u kojoj se navodi
da „snage jedne dræave uËesnice ovog sporazuma mogu
biti sporazumno upuÊene i prihvaÊene na teritori-
ji druge dræave uËesnice”, tako da oko toga nema
nikakve dileme.

Daqe. Da se Srbija, usvajawem ovog SOFA
zakona u Skupπtini Srbije i to po hitnom postupku,
ubuduÊe ima smatrati za NATO teritoriju, svedoËi
veÊ prvi Ëlan Sporazum  a izmeu dræava Ëlanica
Severnoatlantskog ugovora   i ostalih dræava uËes-
nica u Partnerstvu za mir o statusu wihovih snaga,
koji kaæe da Êe „sve dræave uËesnice ovog sporazu-
ma primewivati odredbe Sporazuma izmeu Ëlanica
Severnoatlantskog ugovora o statusu wihovih snaga
potpisanog u Londonu 19. juna 1951, u daqem tekstu
SOFA NATO” -i evo suπtine, evo potvrde naπe
tvrdwe o Srbiji kao NATO teritoriji -„kao da su
sve dræave uËesnice ovog sporazuma Ëlanice SOFA
NATO.” Kakva pravila vaæe za NATO vojske na teri-
toriji dræava Ëlanica NATO, dakle, od ovog utorka
vaæe i za Srbiju. Uz dodatak da ovaj londonski
SOFA NATO, kojem smo se, dakle, takoe
pridruæili, navodi i neπto preciznije (i zlokob-
nije) da „snage jedne od Strana mogu biti sporazum-
no upuÊene na sluæbu na teritoriju druge Strane”,
Ëime se oËigledno stvara pravna osnova i za trajno,
jer nema nikakvog vremenskog ograniËewa,
smeπtawe NATO armija u naπoj zemqi. Ali o tome
kada se podsetimo IPAP, Individualnog akcionog
plana partnerstva Srbije i NATO, koji je stupio na
snagu u januaru ove godine.

Tek, u svemu ovome se - uostalom, baπ kao i
u Ëitavom NATO - dobro zna ko je vrhovni gospodar.
Ëlan 5, stav 2: „Ovaj sporazum podleæe ratifikaci-
ji, prihvatawu ili odobrewu (to je ono πto nam se
upravo dogodilo - prim. aut). Instrumenti rati-
fikacije, prihvatawa ili odobrewa biÊe depono-
vani u Vladi Sjediwenih AmeriËkih Dræava koja Êe
sve dræave potpisnice obavestiti o svakom takvom
deponovawu.” ©ta Êe NATO vojnicima biti dozvo-
qeno u Srbiji? Po Ëlanu 3, oni Êe „biti osloboeni
primene pasoπkih i viznih procedura i imigracij-
ske kontrole pri ulasku ili napuπtawu teritorije
Dræave primaoca. Oni Êe takoe biti osloboeni
primene propisa Dræave primaoca o evidenciji i
kontroli stranaca”; po Ëlanu 6, NATO vojnici u
Srbiji, na primer albanski, ili ameriËki, ili
nemaËki, ili hrvatski, „mogu posedovati i nositi
oruæje pod uslovom da su za to ovlaπÊeni na osnovu
svojih nareewa”, a Srbija se zauzvrat - Ëlan 8, stav
1 -„odriËe svih odπtetnih zahteva (...) za πtetu na
imovini u wenom vlasniπtvu i koju koristi wen
kopneni, mornariËki i vazduhoplovni vid” ako je ta
πteta nastala u vrπewu sluæbenih duænosti, i
pride (Ëlan 9 stav 6) „dræava primalac Êe u najveÊoj
meri udovoqiti zahtevima pripadnika snaga (NATO
dræave) za koriπÊewe posebnih pogodnosti za puto-
vawa i povlastica po pitawu cena”.

A kao naroËita pogodnost, ako izmeu Srbije
i NATO u vezi sa nekim od pitawa doe do spora,
konaËna instanca za wegovo reπavawe je sam NATO.
Ëlan 16: „Sporovi koji se ne mogu reπiti direktnim
pregovorima proslediÊe se Severnoatlantskom
savetu.” Sve ovo je, naravno, u najmawu ruku iritant-
no za svakog pripadnika naroda koji je iznedrio
Miloπa ObiliÊa, cara Lazara, junake Kolubarske 
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bitke ili Solunskog fronta, jer oni ni sa Turcima
ni sa Nemcima ili Austrougarima nisu potpisivali
SOFA sporazume. Ali najproblematiËniji su
Ëlanovi 7 i 8 ovog SOFA sporazuma, jer oni pred-
stavqaju i direktno krπewe ustavnog poretka
Srbije koji - podseÊamo - Ëlanom 4 predvia da je
„pravni poredak jedinstven”, da stranci u Srbiji
podleæu srpskim zakonima buduÊi da im Ëlan 17
Ustava Srbije priznaje „sva prava zajamËena
Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i
zakonu imaju samo dræavqani Republike Srbije”, a
da i ne govorimo o tome da - Ëlan 16 Ustava Srbije
- „potvreni meunarodni ugovori moraju biti u
skladu s Ustavom”.

SOFA je, meutim, iznad Ustava Srbije. Jer
navodi okolnosti pod kojima Êe zakoni stranih,
NATO dræava, na primer Albanije ili NemaËke ili
Velike Britanije, u Srbiji imati prednost nad
zakonima Srbije.

»lan 7, stav 1, podstav a) kaæe: „Vojni
nadleæni organi Dræave poπiqaoca (bilo koja
NATO zemqa) imaÊe pravo da u Dræavi primaocu
(Srbija) primewuju svu kriviËnu i disciplinsku
nadleænost koja im je data u skladu sa zakonom
Dræave poπiqaoca, nad svim osobama koje podleæu
vojnom zakonodavstvu te zemqe.” A „u sluËaju
istovremene jurisdikcije (strane i naπe dræave u
naπoj dræavi, kaæe stav 3) primewivaÊe se sledeÊa
pravila: Vojni nadleæni organi Dræave poπiqaoca
imaju primarno pravo na primenu jurisdikcije (...) po
pitawu (...) prestupa proisteklih iz bilo kakvog
postupka ili propusta pri obavqawu sluæbenih
duænosti”, i sve u svemu, Ëlan 8 stav 5 podstav g):
„Protiv pripadnika snaga ili civilne komponente
neÊe se voditi nikakav postupak za sprovoewe
presude u Dræavi primaocu, donete u predmetima
vezanim za vrπewe wegovih sluæbenih duænosti.”
Tako da neÊemo imati nikakvo pravo da sudimo bilo
kojem NATO vojniku koji, recimo, ne daj boæe,
napravi saobraÊajnu nesreÊu sa smrtnim ishodom,
ako je tu nesreÊu naËinio tokom izvrπavawa svojih
nareewa, na sluæbenoj duænosti. Ubistva NATO
vojnika na sluæbenoj duænosti u Srbiji Srbija neÊe
smeti da procesuira i kazni.

S druge strane, u sluËajevima prekrπaja van
sluæbene duænosti, Srbija zadræava svoju juris-
dikciju na svojoj teritoriji, ali, istovremeno,
stvara osnovu da se svojeg prava odrekne. ©to Êe
reÊi da Êe biti dovoqno da nas malo pritisnu da to
uËinimo, i uËiniÊemo to po zakonu. Ëlan 7, stav 3
podstav c): „Ako dræava koja ima primarno pravo na
primenu jurisdikcije odluËi da ne primeni juris-
dikciju, o tome Êe, πto je pre moguÊe, obavestiti
nadleæne organe druge dræave. Nadleæni organi
dræave koja ima primarno pravo imaÊe razumevawa
za zahtev nadleænih organa druge dræave za odri-
cawe od svog prava u sluËajevima kada ta druga
dræava smatra takvo odricawe veoma vaænim.”

IPAP BAZA Ovonedeqno usvajawe SOFA
sporazuma s NATO postaje utoliko logiËnije, a i
zlokobnije, prisetimo li se spomenutog IPAP
aranæmana Srbije i NATO s kojim smo stupili u ovu
godinu. U IPAP, tom akcionom planu nastavka
saradwe Srbije i NATO za koji su nas uveravali da
je „najviπi oblik saradwe s NATO koji ne

podrazumeva Ëlanstvo u toj organizaciji”, jedna od
predvienih aktivnosti Srbije jeste i „osnivawe
Centra za obuku Vojske Srbije Jug, koji bi bio
otvoren za zemqe partnere u Partnerstvu za
mir/NATO”, pri Ëemu taj Centar PzM, gde Êe boravi-
ti i NATO vojnici, stoji u IPAP, treba da postane
funkcionalan do kraja 2017. godine. A sada pot-
pisani SOFA sporazum postavio je i pravnu osnovu
za ovo, nameravano, formirawe NATO baze u Srbiji
„do kraja 2017. godine”; kada (ako) im sve ovo pro-
funkcioniπe, naπi vojnici u naπoj bazi u naπoj
zemqi neÊe imati pristupa objektima koje budu
koristili NATO partneri. Ëlan 7, stav 10 podstav
a): „Kao rezultat sporazuma sa Dræavom primaocem,
redovne vojne jedinice i formacije snaga imaÊe
pravo da odræavaju red u svim vojnim bazama, objek-
tima ili drugim prostorijama u kojima su smeπtene.
Vojna policija tih snaga moæe preduzimati odgo-
varajuÊe mere kako bi osigurala odræavawe reda i
bezbednosti u takvim objektima. ”UzimajuÊi u obzir
da smo ove godine IPAP-om - koji nam je, podseÊamo,
uveo i sudske izvrπiteqe i javne beleænike i pod
Ëijim se okriqem odvija i proces privatizacije u
Srbiji - a sada i SOFA-om - koji je od Srbije
naËinio NATO teritoriju - NATO-u pribliæeni i
bræe i bliæe nego ikada do sada, oËigledno je da se
srpska vojna neutralnost, sve viπe i na mala vrata,
pretvara u mrtvo slovo na papiru. 

Ovaj proces zabriwava utoliko viπe πto
nam je, podseÊamo, Danijel Server, uticajni vaπing-
tonski analitiËar i nedavni domaÊin srpskom pre-
mijeru Aleksandru VuËiÊu u Vaπingtonu, predvideo
da Êemo do 2020. godine svi na Zapadnom Balkanu,
ukquËujuÊi i Srbiju, postati Ëlanovi NATO, a i
tadaπwi nemaËki ambasador u Beogradu Volfram
Mas je, 26. oktobra 2010. na Konferenciji „Srbija,
Zapadni Balkan i NATO ka 2020. - lekcije nauËene,
lekcije koje tek treba nauËiti” organizovanoj para-
ma NATO odeqewa za javnu diplomatiju iz Brisela
i NemaËkog Marπal fonda, govoreÊi o ulasku Srbije
u NATO, rekao „za mene tu nije pitawe da li treba
postati Ëlanica NATO, veÊ kada”. I sve nam se ovo,
zakquËno sa SOFA ovog utorka, dogaa bez ikakve
reakcije opozicije, Ëak i onog wenog patriotskog
dela koji se (dosad) nije oglasio ni saopπtewem za
javnost, a kamoli pokuπajem da javnost pokrene na
anti-NATO akciju protiv pretvarawa Srbije u
NATO teritoriju.

Ali takav nam je, vaqda, duh vremena; umesto
ObiliÊa i kolubarskih junaka, danas imamo
poslanike u Skupπtini Srbije koji nam zemqu poda-
ju NATO bez ijednog glasa protiv, i dræavne
sluæbenike poput Tawe MiπËeviÊ, πefice naπeg
tima za pregovore sa EU, koja Srbiju opisuje kao
„dræavu koja je bila predmet upotrebe NATO opera-
tivnih kapaciteta”... U svakom sluËaju, kada nam
NATO operativni kapaciteti umarπiraju u Srbiju i
to sa naπom dozvolom, za pobunu protiv ovakvog
stawa stvari biÊe prekasno. Ako meu nama, da se
pobune, uopπte viπe ima ObiliÊa, i Principa, i
svih drugih junaka kojima smo se ponosili dok smo
agresiju joπ smatrali za agresiju, a ne za izvanred-
nu priliku da agresoru svoja vrata otvorimo πirom,
i da pride wegovim zahtevima „u najveÊoj meri
udovoqimo”, veÊ shodno SOFA sporazumu...

PeËat, 11.7.2015.                               Nikola VrziÊ
(Podvukla - Iskra)

нас важна историјски, где живи велики број
Руса, није могла да остане без реакције Русије.
Резултат је био велика криза коју су, по мом
мишљењу, изазвале Сједињене Државе упор-
ним одбијањем да узму у обзир интересе
Русије, ширењем НАТО-а до граница Русије,
покушајима да укључе у НАТО грузију и
Украјину. Зато што је најзад преврат у Грузији
био припрема за укључивање Украјине у НАТО,
у томе је геополитички смисао тог преврата.

Природно, Русија је одговорила, знамо
на који начин. Сједињеним Државама се то није
допало, јер је по њиховом мишљењу требало да
ми заузмемо пасиван став ишчекивања, док нас
у потпуности не окруже државе Евроатлантске
алијансе. Русија је сматрала, као што је Путин
рекао у једном од својих говора, да су војници
НАТО-а добри момци, али је боље да они дола-
зе у госте код нас у Севастопољ него ми код
њих.

Сада Сједињене Државе сматрају да
им таква Русија није по вољи, окупљају своје
снаге, своје савезнике, кренули су путем
нових војних припрема, јачају војно-поли-
тички притисак на Русију како би она проме-
нила своју спољну политику и уклопила се у
америчку глобалну стратегију. Мислим да
таква политика неће донети успех
Сједињеним Државама, јер већ многе земље,
а не само Русија, не желе да се уклапају у
америчку глобалну стратегију — Кина,
Бразил, Иран, Египат. Значајан број великих
држава, које играју одлучујућу улогу у својим
регионима, не желе да се уклапају у америчку
стратегију, тако да мислим да је таква полити-
ка осуђена на пропаст, али она може да скупо
кошта и Европу и међународну безбедност.
Таква политика је опасна.

Неодољиво се намеће питање који су
инструменти притисака Америке на Европу.
Зашто Европа пристаје да доноси одлуке које
јој наносе огрому штету?

— Неоспорно. Европа има један веома
озбиљан проблем. Великим бројем земаља
Европе управљају проамеричке елите.
Сједињене Државе су се потврдиле као глав-
ни центар силе и утицаја у Европи, посебно
после распада Совјетског Савеза, и од тада оне
спроводе доследну политику очувања тих
елита на власти. Ту постоји читав низ метода
деловања, почев од васпитавања политичких
кадрова потребних Сједињеним Државама до
тесних веза са круговима европских пред-
узетника и великих америчких инвестиција у
европску економију. То је читава стратегија.
Када кажу да се, ако се Европа буде лоше пона-
шала, ако не буде плаћала довољно новца у
буџет НАТО-а, Сједињене Државе могу наљути-
ти и отићи из Европе, то је упућено наивнима,
мада с времена на време видим таква размиш-
љања у европским медијима — то је потпуна
глупост, јер Сједињене Државе никада неће
отићи из Европе, то је темељ глобалне моћи

— ако изгубе Европу, они практично губе све.

Отуда и скандали у вези с прислушки-
вањем грађана Европе, а пре свега Немачке,
као највеће европске земље. А информација о
томе није код Ангеле Меркел изазвала чак ни
потребу да ипак поново размотри, макар дели-
мично, карактер односа Немачке са САД. Не,
иако су били прислушкивани њени лични теле-
фони и телефони свих који су могли бити при-
слушкивани на територији Немачке, то као да је
означило још веће зближавање Немачке и САД.
То доказује да Европа није независна, што
изазива велико незадовољство европских гра-
ђана — америчка елита суочава се с противље-
њем одређених друштвених и политичких кру-
гова. Видимо да им се у великој мери супрот-
стављају у Француској, где десничарске парти-
је, пре свега опозиција коју сада предводи
Никола Саркози, веома критички оцењују оно
што раде социјалисти на челу с Франсоа
Оландом, између осталог, и када је о односима
према Русији реч. У многим земљама постоји
незадовољство због политике санкција
према Русији — у Аустрији, Мађарској,
Словачкој, грчкој, на Кипру, у Италији,
Шпанији…

Немачки бизнис је у опозицији Ангели
Меркел, посебно онај који је озбиљно инвести-
рао у Русију. Робна размена Немачке и Русије,
пре увођења санкција, премашивала је 100
милијарди долара, то је била нова економска
реалност која је веома забрињавала САД, јер
што су Русија и Немачка боље економски пове-
зане, то је САД теже да контролишу Немачку.
Потребно је било да се Москва и Берлин
заваде. Тиме се они заправо тренутно баве, под
изговором реаговања на кризу у Украјини.

Треба обратити пажњу на још једну
ствар, када у медијима објављују информа-
ције које заправо одржавају ставове америч-
ке елите, о томе да се у Украјини дешавају
догађаји који представљају претњу безбед-
ности Европе, то заиста није истина јер
никакве претње за безбедност Велике
Британије, Француске, Шпаније, Италије,
Аустрије… Криза у Украјини не носи. То је,
заправо, локална криза, чак није ни регионал-
на, него локална криза! Она је повезана са
државним превратом у Украјини и неспособ-
ношћу новог украјинског руководства да конт-
ролише сопствену територију, неспособношћу
да убеди велику већину грађана који живе у
одређеним регионима да је режим у Кијеву
добар. Тешко их је убедити, јер је очигледно да
је тај режим лош за Украјину.

И управо је у томе разлог за тренутну
кризу. Другог разлога нема. И та криза се об-
јективно не шири према Европи. Никако
Пољска не страда због кризе у Украјини, али
зато страда због санкција које је увела Русији
и руских противмера које ограничавају увоз
пољопривредних и прехрамбених производа 
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Velikom veÊinom...

Русија, са друге стране, може да обезбеди све
захтеве европског тржишта путем „Турског
тока“, чији је проток 63 милијарде кубних
метара гаса годишње.

Тренутно је најважније да се тај пројекат
реализује и то на нивоу Русије и Турске. Када се
пројекат спроведе на том нивоу, мислим да ће
се многе европске земље заинтересовати да се
спроведе у потпуности — да прође кроз Грчку,
Аустрију, Мађарску, Словачку, али и низ других
земаља. Ово је фактички исти пројекат као
„Јужни ток“, мале су разлике у реализацији.
грчка је свакако заинтересована за учешће,
имајући у виду да је за грчку било који круп-
ни међународни пројекат могућност да изађе
из финансијске ситуације у којој се налази.
Србија исто тако мора да заузме важно место
у реализацији тог пројекта, додуше у другој
фази. Тренутно је најважније да Турска не
изађе из пројекта. „Турски ток“ је један од нај-
перспективнијих пројеката, иако се у политици
не дешава увек оно што би смо ми желели.

Био је перспективан и Јужни….
— „Јужни ток“ је свакако био перспек-

тиван, али понављам да је био стопиран од
стране Европске уније и САД. „Турски ток“ ће
такође бити мета западних притисака, али ипак
су перспективе за реализацију далеко боље,
управо због позиције и интереса Турске. Услови
су бољи него при реализацији „Јужног тока“ и
стога се надамо да ће пројекат бити реализован
и да ће Србија постати једна од важних учесни-
ца.

Али ту постоји још један играч који није
директно у вези са пројектом, али учествује. То
је Америка која вуче конце, с једне стране
желећи да прода свој гас једног дана кад буде
спремна, а с друге, да политички изолује Русију
и економски је уништи. У чему је проблем изме-
ђу двеју земаља?

— Сједињене Америчке Државе желе
да изолују Русију јер им пре свега није по
вољи спољна политика Русије и није им по
вољи ни владавина Путина, уопште није им по
вољи Путин као председник Русије, али како
нису у стању да га смене, с обзиром на садаш-
њи ниво подршке коју има и на огромну попу-
ларност, оне су се концентрисале на то да
нанесу максималну штету Русији на међуна-
родној сцени. Одатле и политика коју су
назвали политиком ограничавања и изола-
ције Русије. Оба термина, и изолација и
ограничавање, потичу из Хладног рата, дакле с
почетка педесетих година, уведени су у време
Труманове администрације, и такође је инди-
кативно да Америка не проналази нове терми-
не за означавање своје политике, већ се враћа
на терминологију Хладног рата, тако да је то
хладни рат у обновљеном виду.

Његов најважнији део је покушај да се
изолује Русија и да се лиши корисних контака-
та с другим државама. САД не успевају и неће
успети да то ураде на глобалном нивоу, зато
што наравно не могу да ограниче контакте
Русије са Кином, Бразилом, Индијом, са
Југоисточном Азијом, са арапским земљама,
са Египтом, Латинском Америком. То је немо-
гућ задатак, немогућа мисија. Мислим да трез-
вене главе, којих ипак још има у Вашингтону,
мада њихов број вртоглаво опада, схватају да
се Русија не може изоловати у међународном,
глобалном контексту. Али сматрају да је то
могуће на европском континенту. И отуда,
прво, притисак на Европску унију да ни у ком
случају не крене путем укидања санкција, а
Обама је већ изјавио после састанка Г7, на неки
начин, у име ЕУ да ће ЕУ продужити санкције,
што само по себи показује колико је ЕУ зависна
од САД. То је минимум — да ЕУ продужи санк-
ције. САД су разрадиле са ЕУ могуће нове
санкције које ће бити активиране у случају да,
како кажу, не буде напретка у спровођењу спо-
разума из Минска, тј. санкције потенцијално
још могу бити проширене. САД блокирају такве
крупне међународне пројекте који би неоспор-
но ојачали позиције Русије као што је „Јужни
ток“. Односно, то је тежња да се Русија истис-
не из Европе и да се Русији супротстави
јединствена проамеричка Европа. Ето који је
смисао. А то се, наравно, не ради само због
Украјине.

Чини се да није тако давно било време
кад су Русија и Америка биле у добрим, парт-
нерским односима. Шта се догодило? 

— Наш политички сукоб са САД почео
је доста давно, од тренутка кад је постало
јасно да ми нећемо играти по америчким
правилима игре, рекао бих да је 2007-2008.
године минхенски говор Путина, који уместо
да је исправно схваћен као неопходност да
се узму у обзир интереси Русије и немогућ-
ност спровођења хегемонистичке политике
коју спроводе САД, схваћен је потпуно друк-
чије, с љутњом, бесом, незадовољством, а
након тога уследио је, као што знате, напад
Грузије на Јужну Осетију. Резултат је био да је
Русија осигурала безбедност Абхазије и Јужне
Осетије. Имали смо кратки рат и Абхазија и
Јужна Осетија одвојиле су се од Грузије.

Од тог тренутка, чини ми се, почело је
удаљавање Русије и САД. Затим су биле две
кризе, либијска и сиријска, које су показале
да су наши приступи потпуно друкчији, да ми
нећемо прихватити ту праксу и политику
смене режима којима се баве САД, па и уз
подршку радикалних, терористичких орга-
низација. Украјина је у том низу несугласица
постала последња криза. Свакако, подршка
државном преврату, односно „наранџаста
револуција“ у нама суседној земљи која је
изузетно важна за нашу безбедност, која је за 

Србија је дивна земља, пуна географ-
ских лепота и културно историјских бисера.
Људи су добри и лепи, од велике муке попри-
лично потиштени, али ни близу онолико коли-
ко би могли у односу на то какав експеримент
трпе већ 25 година. Србија има сјајне спорти-
сте и вредне раднике, али не и фабрике и
предузећа где би ови могли да се остваре. Па
ипак, кафићи су пуни, што значи да нам бар
воље за дружење не недостаје. А, можда и
оног „удри бригу на весеље“. Изврсне научни-
ке и иноваторе…

Па зашто је онда Србија једна од нај-
несрећнијих земаља из које млади готово пле-
бисцитарно хоће да оду, јер не виде никакву
перспективу?

Лоша, ненародна ПОЛИТИКА!
Одговор је белодано јасан. Међународна, у
виду притисака, али још више домаћа, маро-
дерска. Нажалост, то није од јуче тако. Таква
политика је била и пре 5. октобра и пре
„експеримента“ који је започео пре 25
година, таква је била и пре комуниста и у
Краљевини ништа није било боље.
Континуитет те политике сеже дубоко у
деветнаести век, све до времена после уста-
нака, дакле до књаза Милоша и Мише
„Сланог“.

Од ослобођења од Турака ми немамо
ваљану државну управу која би штитила и
неговала народне интересе. А од ’45-те
имамо систем који ради на разградњи духа
овог народа. Тај систем је само више пута
доживео своје мутације, до те мере да нема
никакве везе са идеологијом под чијим плаш-
том је настао, али је суштински остао исти.
Постоји изрека да Срби побеђују у ратовима а
губе у миру (чини ми се да је Ћосић то рекао,
а од силног понављања заживела је као
народна умотворина), што ће рећи да бивамо
поражени у сопственој држави. После рата
наш дух се демобилише, не умемо да се бори-
мо са непријатељем у себи. Зашто је тако,
тешко је разумети, али усудићу се рећи да је
опет проблем у политици.

„Политика је једна од најважнијих
животних манифестација“ (ovo nije ni prirodno
ni `normalno` stawe, ali jeste strano-nametnuta
`politizacija` svih vidova druπtvenog æivota -
uvezena stvarnost;  Iskra) а ми се, као народ,
нисмо ни потрудили да се бавимо њоме
(наравно, мислим на модерно доба, искључу-
јем средњовековни период, кад смо итека-
ко знали шта је наша политика). Ово делује

парадоксално, јер како се нисмо бавили дис-
циплином руковођења државом, кад смо успе-
ли да створимо своју самосталну и међуна-
родно признату државу. То је могуће зато што
смо ми увозили готове политичке системе и
установе (читај партије) и нисмо ни поку-
шали да кроз политику изразимо себе, своје
народно биће, свој хришћански  дух и тра-
дицију.

„Лепа мис’о српства“ (како недавно
измени стих добровољачке химне Мртви
нисте  владика Андреј) није успела да се дело-
творно оствари у политици. Ако ћемо искрено,
слабо је то ко и покушавао. Један од ретких
примера јесте  Димитрије Љотић, зато влади-
ка није ни погрешио кад је у поменутом стиху
уместо Збор отпевао српсто. Примери попут
овог су били ретки (било их је и 90-тих годи-
на) и сви су били презрени, протерани на мар-
гину јавног простора а њихови протагонисти
прогањани и убијани. Нико нам није крив што
више волимо сујету од саборности. А  „ко неће
брата за брата, имаће туђина, за господара.“
Зато смо ми под „невидљивом окупацијом“,
стално нас „тренирају“ амбасадори  и дола-
зе нам страни државници да нам кроје капу,
попут Ангеле Меркел. Али, још горе од тога
је што је „дух самопорицања“ постао толи-
ко снажан да ми сами стварамо институције
које за циљ имају народну и државну раз-
градњу.

ВАНУК (Војвођанска академија науке
уметности и културе), наравно није личност,
то је мерна јединица духа отпадништва у
времену опадања. Сама скраћеница ове
институције звучи ми као име неког лика из
турске серије. а разлог  њеног настанка јесте
епигонско додворавање mitel Europi,  по цену
самопорицања и самопоништења. Зато сам
ВАНУК-а и Ангелу ставио у контекст љубавног
пара, као Омера и Мериму.

Ангела је дошла у Београд да тражи,
између осталог, столицу за Косово у УН,
односно наш пристанак на то, а ВАНУК је пут
ка истој пројектоване Републике Војводине.

Прича са ВАНУК-ом је трагикомична: то
је академија, која то заправо није. Ова „акаде-
мија“ по свему личи на невладину организаци-
ју, са управним и надзорним одбором и
директором. И слушајте сад ову научну аван-
гарду: „Неће имати сталне академике“, рече
некадашњи шеф фотокопир-машине Савеза
студената Филозофког факултета у Новом
Саду, тренутно на привременом раду у, тзв. 
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ВАНУК (Војвођанска академија науке
уметности и културе) и Ангела Меркел
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VANUK i Angela...

Влади Војводине на месту секретара (мини-
стра) за науку. Значи, то ће бити привремено-
повремени академици! „Тикава бундева“, што
би рекли Сремци. Мислим да је фризерска
Академија Пањковић много озбиљнија инсти-
туција.

То је оно што је комично, али има ова
институција и много мрачнију и опаснију
страну. Трагично је што се преко ВАНУКА
конструкција војвођанског националног
идентитета уобличава на државном нивоу.
Овај процес добија своју главу.

А, кад се створи нација, она има право
на самоопредељење и ето нама, опет, Ангеле у
Београду, да заврће уши недовољно понизним
политичарима. Добро, можда ће неко други
бити на њеном месту, али како се ствари убр-
завају (очекујемо да би се ово могло догодити
у следећем мандату), а она не силази са власти
тако лако, ето ње да јој у загрљај падну „при-
времено-повремени“ ВАНУК-овци, са својим
чедом – неовисном Војводином (кроатоцент-
рични културни модел биће загарантован).

Волео бих да претерујем, али зашто се
ствара институција која ће радити на афир-
мисању војвођанске посебности а притом се
„гуши“ Матица српска (не само као важна
српска културна установа већ она која се нај-
више бави српским идентитетом) ако не да се
створи основа, духовно – морална,   за
изградњу нове нације и државе (потпуно
самосталне или за почетак конфедералне).
Власт преплашена претњама исламског теро-
ризма, „мајданом“ и економским уништењем
не сме ни да помишља на стратегију одбра-
не. Међутим, ми као народ морамо да  схва-
тимо да је баш то пут у пропаст. Ако прихва-
тимо резолутно мишљење да нама геноцидни-
ма не треба култура, то значи да нам не треба
ни држава. А, кад немамо државе нема ко да
штити наше интересе и постајемо најобич-
није робље у некаквим провизоријумима,
који се називају „простори“, „региони“…
Морамо, бити свесни да је све што се тиче
националног интереса важно! И то не само
због „државног разлога“ већ због наших живо-
та.  И ВАНУК и Ангела, и Косово и Телеком, и
Сребреница и Матица, и породица и продаја
земље странцима!   А да бисмо   тога били
свесни, морамо имати своју политику, јер
управо је она народна самосвест. Политика
није супермаркет она је континуирана брига, а
то и јесте – свесност, за народ и отаџбину.
Само преумљеним схватањем политике,
моћи  ћемо  да се одбранимо и опстанемо.
Српски културни клуб        Дејан Перишић

11.7.2015.                     (Podvukla - Iskra)

ИСТОРИЧАРИ ОБЈАШЊАВАЈУ
НЕОБИЧАН ФЕНОМЕН: 

Британци protiv Србa вековима
Британска резолуција о Сребреници, у

којој се Срби оптужују за геноцид над
Бошњацима, само је логична последица поли-
тике Британаца према Србији која сеже у веко-
ве, сматрају историчари.

Они кажу да су империјалистички циље-
ви Велике Британије били увек у сукобу са
интересима Србије.

– У првој половини 19. века Велика
Британија је штитила интересе Турске на уштрб
Србије. Они су и на Берлинском конгресу 1878.
тражили да се Србија одрекне неких срезова на
истоку Србије у корист Турака. 

Када је 1903. извршен атентат на кра-
љевски пар Обреновић, Британија је била прва
земља која је са Србијом прекинула дипломат-
ске односе, и то је трајало три године – каже за
Курир академик Драгољуб Живојиновић.
Британија је, подсећа, подржала анексију БиХ
1908, када су Аустроугари на силу припојили
Босну, а против наших интереса су били и у
балканским ратовима 1912. и 1913.

– Постоје подаци који показују да се
Британија залагала за стварање велике
Албаније у жељи да спречи Србију да изађе на
море  додаје он, док историчар Момо Павловић
каже да су Британци, када је почео Први свет-
ски рат, притисакали да се Србији  одузму
територије на северу како би рат био локализо-
ван.

– Британија је империјалистичка држава
и њени интереси се никада нису поклапали са
српским. Тако је било у Првом и Другом свет-
ском рату, али и након тога. Подржавали су
сепаратистичке тенденције у СФРЈ, а подржава-
ју и албанске терористе.

Историчар др Срђан Цветковић наводи
да је Британска тајна служба велики новац
уложила у преврат 27. марта 1941, који је
увукао Краљевину Југославију у Други свет-
ски рат: – Британци су тражили отварање новог
фронта како би умањили своје губитке, што је
имало катастрофалне последице по наш народ.

У новој варијанти британске резолуције
о Сребреници само су козметичке измене,
суштина је иста – Србија се и даље оптужује за
геноцид. Ублажен је део који се односио на
сексуалне злочине, па сада пише да су их чини-
ли сви у конфликту. Међутим, и даље је нагла-
шено да постојање геноцида не сме да се неги-
ра.  
Курир 2. 7. 2015.                               Р. Кантар 

— Ја морам да нагласим да Русија није
иницијатор одустајања од „Јужног тока“, иако
се неки труде да прикажу управо тако. Русија
се увек залагала за „Јужни ток“, све док
директно нису блокирани сви напори да се то
оствари. Формално гледано, сагласност није
дала Бугарска, али то је чисто формално, јер
Бугарска, према мом мишљењу, не ужива пре-
велику самосталност, и одлуке се нису доно-
силе у Софији, већ у Бриселу. Не би ме изне-
надило да је та одлука донета на предлог
САД, с обзиром на то да управо они покуша-
вају да ускрате Русији велике пројекте, да
ограниче међународне односе са Русијом.

Поред тога, Сједињене Америчке Државе
су покушале да минирају и прославу Дана побе-
де 9. маја у Москви, што им није пошло за
руком, па је Обама само три дана након просла-
ве послао државног секретара Џона Керија у
Сочи, да се сретне са Путином и да положи
венац погинулим борцима у Другом светском
рату.

Да ли сте му поклонили Георгијевску
ленту?

— Колико је мени познато, чак и ако му је
неко дао, он је није ставио. Хоћу само да кажем
да нису успели да поремете прославу Дана
победе над фашизмом у Москви, али то не
значи да САД неће у будућности наставити са
покушајима да покваре спољнополитичке и
спољно-економске односе Русије. Очекујем
додатни притисак на потенцијалне учеснике у
Турском току, али мислим да у овом пројекту
имамо нешто другачију ситуацију, управо
због тога што Турска није Бугарска. С једне
стране, Турска је чланица НАТО-а, а с друге је
позната по томе што веома систематично
спроводи политику националних интереса и
не зависи од одлука ЕУ. Брисел за Турску није
ауторитет, за разлику од Бугарске. Упркос томе
што Брисел већ дуже време нуди Турској члан-
ство у ЕУ, у исто време јој га и не даје.

А шта ако јој га управо сада, и због тога
— да?

— Не верујем у то. Мислим да се у Анкари
осећа одређена доза умора од тога и зато ће
спољни притисци на Турску бити мање успешни
него у случају са Бугарском. Поред тога, нијед-
но турско руководство, а још мање ово на
челу са председником Ердоганом, неће
ускратити себи пројекат који ће му омогући-
ти да постане најважнија транзитна држава за
гас у Европи. Зашто би се било ко одрекао
кокошке која носи златна јаја? Тим пре што
алтернативни пројекти типа ТАНАП и ТАП
нису довољни да обезбеде гас за европско
тржиште у мери у којој је то неопходно. 

Америка жели да изолује Русију, јер јој
нису по вољи руска спољна политика и Путинова
владавина. Путин јој није по вољи као председ-
ник, али како не може да га смени, с обзиром на
ниво подршке и огромну популарност, покуша-
ва да изолује Русију, каже у интервјуу за
Спутњик Алексеј Пушков, председник Комитета
Државне думе за односе са иностранством.

Током боравка у Београду Алексеј
Пушков, председник Комитета Државне думе за
односе са иностранством, имао је прилике,
између осталог, да се сретне и са Групом прија-
тељства са Русијом, која броји 127 посланика,
што чини већину у српском Парламенту. То је
јединствен Парламент у свету где већину посла-
ника чине пријатељи Русије, истиче Пушков.

Он се срео и са председником Србије
Томиславом Николићем, премијером
Александром Вучићем, државном секретарком
Министарства спољних послова Роксандом
Нинчић, а састао се и са руководством
Скупштине Србије, са представницима Комитета
за међународна питања, за Косово и Метохију.

— Морам да кажем да су разговори били
веома присни по питању међународне и европ-
ске политике. То је добар показатељ да Русија и
Србија остају веома блиски партнери, које не
везују само историјске везе, већ и добри односи
у данашњем тренутку, упркос проблемима са
којима се сусрећемо и томе што је Србија као
главни циљ поставила улазак у Европску унију,
али и поред притисака западних земаља да
Београд уведе санкције Русији. Ми смо осетили
да тај корак Србија неће предузети и да ће
односи са Русијом остати један од најважнијих
приоритета спољне политике и дипломатије
Србије. Управо ти односи специјалног парт-
нерства, тачније блиског партнерства, потврђе-
ни су на свим нивоима.

Поред тога, током мог предавања на
Универзитету Карић, које је изазвало велико
интересовање, из публике сам добио питања и
коментаре који су ме уверили да је јавно мнење
Србије апсолутно на страни Русије, баш као што
је и јавно мнење у Русији, и историјски и данас,
на страни Србије.

Кад је реч о проблемима, познато је да су
притисци западних земаља на Београд огромни.
Ви сте говорили о томе поводом „Турског тока“,
који је за нас јако важан, али постоји опасност
да га задеси иста судбина као и „Јужни ток“.
Грчка је, на пример, слаба карика, па зато
Србија мора да ради на диверсификовању изво-
ра снабдевања гасом.
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A. Puπkov, predsednik komiteta Dume za odnose sa inostranstvom

Velikom veÊinom zemaqa Evrope upravqaju
proameriËke elite
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Блиском Истоку, у Азији, добро, и шта још има
ново?

Истраживање и покушаји да се саопшти
истина, потпуно и искрено, пружају нам осећај да
обављамо важан, професионалан и научни посао.
Истовремено, пропагандисти Империје се ваљају
од смеха гледајући нас! Ми за њих не представ-
љамо никакву опасност. Они односе победу без
напора!

Зашто је то тако? Има ли до детаља
саопштена истина икаквог значаја?

Наравно да има. Са тачке гледишта
виших принципа, има значаја. Етички има
значаја. Морално има значаја. Филозофски има
значаја.

Али са стратешке тачке гледишта, када је
неко у идеолошком рату, нема велики значај!
Истина да, увек, истина је увек важна! Али
поједностављена, лако објашњива истина,
представљена снажно и емотивно!

Када неморал хара светом, када удара
немилосрдно, када милиони невиних умиру,
важно је да се покољ заустави, прво иденти-
фикујући смртоносну силу, а затим је обузда-
вајући. Језик треба да је јак, а емоције извор-
не.

У суочавању са смртоносним хордама,
поезија, емоцијама набијене песме и патриотске
оде су увек биле ефикасније од дубоких академ-
ских студија. Такође и политички романи и фил-
мови, страсни документарци, чак и јасне карика-
туре и плакати.

Неко би поставио питање: „Да ли, због
тога што они лажу, и ми треба да лажемо?“ Не!
Треба да се држимо истине свом снагом, али
наша порука треба често да буде сажета на
начин да је разумљива милијардама људи, а не
само неколицина изабраних. Ово не значи да
квалитет нашег рада треба да трпи.
Једноставност је често много теже остварити
него енциклопедијски рад са хиљадама фусноти.
Књига Сун Цуа Умеће ратовања је кратка, пам-
флет, директно у материју. Као и Комунистички
манифест или Оптужујем!

Наши радови о револуцији не треба да
буду обавезно кратки, али треба да буду пред-
стављени на начин да га велики број људи
разуме. Ја непрестано експериментишем са
формом, али никада на уштрб материје. Књига
која је недавно изашла Откривање лажи
Империје има више од осам стотина страна, али
сам се потрудио да садржи фасцинантне приче,
сведочења људи из свих кајева света, са живо-
писним описима и тирана и жртава. Не желим
да моје књиге скупљају прашину у универзитет-
ским библиотекама. Ја желим да оне покрену
људе.

* * *
Искрено верујем да нема много времена

за „објективност“ у било којој борби, укључујући

и идеолошке, посебно ако се ради о борби за
опстанак човечанства!

Лажима непријатеља треба стати на пут.
То су отровне, монструозне лажи! Једног дана,
када се разарања зауставе, престане жртвовање
милиона невиних људи, жена и деце, можемо да
се вратимо нашим комплексним филозофским
концептима са свим детаљима и нијансама.

Али пре коначне победе над империја-
лизмом, нихилизмом, фашизмом, „изузетнош-
ћу“, себичњаштвом и похлепом, ми треба до
краја и ефикасно да користимо наше најмоћ-
није оружје, нашу визију бољег света, нашу
љубав према човечанству, нашу страст за прав-
дом. Наша одлучност и наше веровање треба
да буду исказани гласно, моћно, чак и на „дог-
матски“ начин, наш глас треба да је креативан,
уметнички и снажан!

Другови, кућа је у пламену! Цео град се
претвара у пепео. Цела се планета пљачка, раза-
ра, узима јој се разум. Људима са предрасудама
се не можемо супротставити атомским бомбама и
ратним бродовима, али су наша надареност,
наша уметност и наша срца ту, са нама, спремни
да се придруже у борби.

Надмудримо наше непријатеље, учини-
мо да им се свет смеје! Да ли сте их видели, те
патетичне губитнике, пајаце – председнике
корпорација? Да ли сте слушали те премијере
и председнике, те слуге „тржишта“? Убедимо
масе да се ради о тиранима, империјалистима
и неоколонијалистима и да су сви њихови дог-
матски проповедници ништа више него јадне,
похлепне, отровне будале! Дискредитујмо их!
Исмејмо их. Они пљачкају и убијају милионе
људи. Па, макар за почетак, укажимо им „пошто-
вање“ какво и заслужују.

Боримо се против пропаганде Запада,
прво откривајући оне који се крију иза ње. Нека
добије име и презиме. Претворимо ову револуци-
ју у нешто креативно, весело, истинску забаву!

Андре Влтчек је филозоф и романописац,
филмски стваралац и бави се истраживачким
новинарством. Пратио је дешавања током ратова
и сукоба у десетак земаља. Његове најновије
књиге су „Откривање лажи Империје” и „Борба
против империјализма Запада”. Расправа са
Ноамом Чомским: О тероризму Запада.
Прекретница је његов политички роман који је
праћен изузетно повољним критикама. Океанија –
књига о империјализму Запада на простору
Јужног Пацифика. Провокативна књига о
Индонезији: „Индонезија – архипелаг страха”.
Андре снима филмове за „teleSUR“ и „Press TV“.
Након много година проведених у Латинској
Америци и Океанији, Влтчек сада живи и ради у
источној Азији и на Блиском Истоку
CounterPunch,17.6.2015.             Превео AERIAL6

(Podvukla - Iskra)

Све политичке идеологије које су врху-
нац свог ширења и утицаја достигле у 20. веку
биле су идеолошка творевина Француске рево-
луције  и оваплотиле, некад и различито и са
другачијим предзнаком дух Модерне.

(Ako su u pitawu i viπe ideologija, pre-
vashodno najdominantnija je kapitalistiËka
demokratija. Istina je da se ona πirila Evropom
uglavno pod uticajem Francuske, ali weno porek-
lo je  nesumwivo Engleska poËetkom 18. veka.
Odatle je uglavnom `presaena` uticajem, revolu-
cionarnim radom i propagandom razuenih tajnih
druπtava. Prvi rukovodioci Francuske revolu-
cije bili su wihovi Ëlanovi. ©irewe kapitalis-
tiËke demokratije na druge kontinente, kao i
uporedno stvarawe Britanske imperije, doπlo je
neposredno  iz Engleske. To uzgredno kaæe i
Marko MarkoviÊ koga autor niæe navodi.

Raslojavawe kapitalistiËke demokratije
u viπe `(malo)graanskih ideologija` zamagquje
jednostavniju i istinitiju πiru sliku sveta,
oliËenog danas u NSP; ostavqa utisak mnogopo-
larnosti i viπeumqa - kojih stvarno nema. NSP je
daleko jednoumniji, hijerarhijskiji, disciplino-
vaniji, koordiniraniji poredak; u wegovoj cen-
trali sve dræavne i druπtvene ustanove sluæe
tom jedinstvenom ciqu. To intuitivno zakquËuje i
sam pisac kad kasnije kaæe: `svi politiËki prav-
ci... vode u istom smeru... izbor je zabluda`. To je
tako vidqivo i oËigledno, ali `naivniji` utisak o
raslojenoj i viπepolarnoj demokratiji pogoduje i
koristi NSP u wegovom posledwem juriπu za
preureewe planete. Dobronameran komentar -
Iskra).

Стварање ’’новог човека’’ (homo
novusа)  задатак је свих грађанских идеологи-
ја. Управо је то једна од главних препознатљи-
вих црта за њих.   Главни непријатељ грађан-
ских идеологија је духовна вертикала којој
тежи човек,   уништење његових духовних
вредности и свођење на ”срећног роба” мате-
ријализма коначни је циљ сада већ ”глобалног
грађанства”. 

”Добар грађанин је унутрашња свиња” -
Фридрих Ниче

Грађанске идеологије своје корене вуку
из Француске револуције, неке међу њима то са
поносом истичу док друге не признају своје
наслеђе. Како би се осврнули на тековине
Француске револуције и  најсажетијом дефини-
цијом одговорили на питање, могу ли се
’’правни, хуманистички и космополитски идеа-
ли’’ револуције одвојити од њене злочиначке
праксе примењене у властитом
дворишту,  цитираћемо   теозофа, историчара,

политиколога   и књижевног   критичара Др
Марка С. Марковића: „Јер сви позитивни прин-
ципи које та револуција истиче служе само да
покрију политичку извраћеност коју је она
посејала и народу наметнула. На Западу је то
била највећа експлозија богоборства и гоњења
хришћанства од Нерона до 19. века. По броју
жртава, близу 700 000, Француска револуција је
такође заузимала прво место, све до оне бољ-
шевичке. За десет година њене крваве владави-
не побијено је више Француза него за хиљду
година ’тираније’ француских краљева, против
којих су се револуционари борили.
Револуционарни терор, који је у највећем броју
случајева имао сатански вид, завршио се у
Вандеји првим европским геноцидом над соп-
ственим народом. Негација слободе, која ће на
крају коштати живота и саме вође Француске
револуције, отворила је пут тоталитарној тира-
нији 20. века. Чак и они који су у Француској
револуцији досад видели колевку савремене
демократије морали би најзад разумети да је
тако извојевана слобода била прескупо плаће-
на и да се до ње могло доћи и путем реформи,
као у англосаксонским земљама.“
”Човек без сећања” је једна од дефиниција 

доброг грађанина

Главне политичке теорије односно  гра-
ђанске идеологије   које вуку своје корене из
Француске револуције су  либерализам (десни и
леви), комунизам (марксизам, социјализам и
социјалдемократија)  и фашизам (националсо-
цијализам).   Све ове политичке теорије иако
(површно) међусобно супротстављене саврше-
но одговарају моделу  ”грађанског  друштва” и
модерној дефиницији света,  наследника теко-
вина Француске револуције. Све оне имају у
свом концепту стварање homo novus-а (новог
човека) и обожавање материјализма.

Либерализам кроз свој концепт схвата-
ња људске индивидуе као мере ствари постав-
ља свог ”новог човека” у положај, изнад рели-
гије, природе и заједнице. Изнад свега и ван
свега а само као део замишљене скупине  ”гра-
ђанског друштва”. Либерализам се бори за сло-
боду,  али не слободу ”за нешто” већ слободу
”од нечега”. Иако је либерализам званично
прокламовао своје идеале као «слободу, брат-
ство и једнакост», они су брутално гажени и
презирани. Како су право на човека полагали
капиталисти, приморавајући људе на практич-
но робовласничке услове рада и самог живота,
о никаквој слободи није могло бити речи. Њена
супротност није нужност него  принуда,која
према томе постоји када је чинилац спречен да 

2112

Kako se boriti... (sa str. 10 ) Изнад грађанских идеологија

NOVI SVET NASLE–ENIH VE»NIH
VREDNOSTI



Iskra 1. avgust 2015. Iskra 1. avgust 2015. 

Novi svet...

поступа по својој природи. 
Како је либерализам изнад свега

славио  индивидуализам, који се постизао свим
могућим средствима (макијавелизам) и засни-
вао на обезличавању човека, свођењу на просту
обезличену јединку, а не на боголику непонов-
љиву личност, ни о братству није могло бити
речи. На крају крајева, како се једнакост поје-
динаца мерила финансијском моћи дотичних, у
капиталистичком друштву није било места ни
привидној једнакости. Обележије либерализма
је индивидуа ослобођена сваког облика заје-
дништва, сваке ”припадности”.

Комунизам  пак свог ”новог човека”
посматра као део бескласног, бездржавног
друштва које се заснива на заједничким влас-
ништвом   над средствима   за производњу.
Комунизам разбија заједницу кроз наметнуту
борбу класа. Као и остале грађанске идеологи-
је идеолози комунизма почињу са ”избрисаном
таблом” –”tabula rasa’’. За њихове нацрте,  про-
јекте и конструкције, потребан је очишћен
терен. Све што је живо им смета, све органске
и природне целине треба да буду уништене
или бар разбијене. Пре свега породица.  Међу
седам ”буржоаских вредности” које су Маркс и
Енгелс нападали у ”Манифесту Комунистичке
партије” (1848) налазила се и породица, човек
може једино ући у њихове комбинације као
појединац, јединка, број. 

Архитектура снова захтева празан про-
стор.   Интернационалистички карактер
”Комунистичког манифеста” био је јасно нагла-
шен: ”Радници немају отаџбине”, ”Пролетери
свих земаља уједините се” као и обећање да ће
бити избрисано свако национално обележје.
Скоро век и по касније совјетски режим је
изабрао да првенствено нападне религију, лич-
ност, друштвену хијерархију и породицу.
После Француске револуције која је однела око
700.000 жртава долази сестринска бољшеви-
стичка која односи по неким проценама око 9
милиона живота.

Фашизам  по многим теоретичарима је
друштвено радикални покрет   који вуче своје
корене из   јакобинаца  Француске револуције.
Као такав претендује на сопствено тумачење
духа Модерне  и ако се истовремено обраћао
идејама традиционалног друштва, у таквом
случају он је проузроковао стремљење конзер-
вативаца да стану на чело револуције уместо да
јој пружају отпор. Он свог ”новог човека” став-
ља у заједницу материјализма изузетог од
религије коју замењује са идејом ”крви и тла”
(Немачка) и ”апсолутне државе” (Италија). 

Фашизам као идеологија поставио је
државу на пиједестал божанства, што се коси са
основним идеалом Хришћанства а то је
Христоцентричност.  Држава треба да има тео-

дулску мисију, а она сама није предмет никак-
вог обожавања, она је плод делања колектив-
ног организма једног народа. Такође, интере-
сантан је покушај ”фабриковања” Ничеовог
”Надчовека” у национал-социјализму. Као да је
предосетио Фридрих Ниче је прорекао будућ-
ност рекавши ”Доћи ће време када ће мене
повезивати са великим злом које ће доћи”, ово
је написао 1888 године. Фашизам је настао
после других политичких теорија и нестао пре
њих; ”оборен” је при полету не дочекавши при-
родни распад или старост као друге две поли-
тичке теорије. 

Човек данас, има ”право избора”, дакле,
да се определи за неку од понуђених грађан-
ских идеологија или неку од њихових под-
врста,   (наравно привидно,   јер сви политички
правци који су на располагању воде у истом
смеру). Свака привидна могућност избора само
”анестезира” његову  свест о слободном избору
и тако он дели судбину куване жабе са задо-
вољним осмохом на лицу. Сваки избор је
заблуда о избору.

Долазимо до закључка да је потребна
нова политичка дефиниција као алтернатива
постојећем ”глобалном грађанском друштву” и
његовим политичким теоријама. Нова-стара
политичка теорија која своје идеале неће црпе-
ти из наслеђа Француске револуције већ из
чисте Традиције. Потребно је увести ред у овом
свету диктираног хаоса и спасити шта се спа-
сити може.  Алтернативу постојећој владавини
”глобалног грађанства” можемо остварити у
преиспитивању и издвајању одређених при-
менљивих решења из постојећих политичких
теорија и сачувати неке маргиналне елементе
који су по правилу неостварени и остали на
периферији или у сенци. Дакле, најбоље из
свих политичких теорија а опет прихватљиво и
применљиво, најбоље од, али ни једна од њих. 

Нова политичка теорија која се можда
већ развија а  чији ћемо сведоци рађања веро-
ватно бити,  може донети алтернативу ”глобал-
ном грађанству”, заштитити Традицију и отво-
рити могућност истинског избора. Традиција у
пост-модерној ери, традиционализам прила-
гођен изазову времена, савремен али не и
модеран. Савремен али чврсто укорењен. У
једној речи ”Традиционал-футуризам”,
Традиција за будућност.  После пропасти прве
политичке теорије либерализма који је изгубио
сврху постојања, комунизма који се распао и
фашизма који је нестао ”насилном смрћу”
време је за коначни повратак Традицији.
Повратак у овом случају није исто што и враћа-
ње у прошлост већ тежња ка вечности, јер као
што каже руски филозоф и геополитичар
Александар Дугин ”Ми се не боримо за прош-
лост која је прошла, већ за вечност која се
огледа у традиционалном друштву.”
Srbija Павловић Никола

Савет Федерације обнародовао је пат-
риотску „стоп-листу“ која обухвата 12 страних
организација осумњичених за антируско делова-
ње. Међу њима су Freedom House и фондације
„Мек Артур” и „Сорос“. Списак може бити про-
ширен, упозоравају сенатори.

Савет Федерације је 8. јула упутио
Државном јавном тужилаштву, Министарству
правде и Министарству спољних послова РФ
патриотску „стоп-листу“. Она обухвата 12
страних организација (8 америчких, 3 укра-
јинске и једну пољску). Ове организације
углавном финансирају владе других држава, те
сенатори сматрају да се преко њих „врши прити-
сак на вредности и институције у Русији“.

Сами сенатори су у више наврата нагла-
шавали да је списак отвореног карактера и да је
формиран уз учешће представника Грађанске
коморе РФ, Министарства спољних послова,
Федералне сужбе за финансијски мониторинг,
Државне думе и других структура.

Представници горњег дома руског пар-
ламента кажу да је овај списак организација
засада само „упозорење“, тј. нема правну силу и
донет је са циљем да јавно тужилаштво провери
подпада ли њихово деловање под закон о
„непожељним организацијама“.

«Нисмо баш толико наивни»

У Сједињеним Америчким Државама
функционише 15 хиљада невладиних органи-
зација у сфери спољне политике, истакла је
председница Савета Федерације Валентина
Матвијенко, и буџети појединих међу њима
већи су од буџета Министарства спољних
послова Руске Федерације. „Јасно је каква
огромна средства се усмеравају преко њих,
наводно са циљем да се усаврши демократи-
ја, <…> али јасно је какви су њихови прави
циљеви. Ми нисмо баш толико наивни“, дода-
ла је она.

Како је за „Руску реч“ објаснио
Константин Косачов, иницијатор стоп-листе и
председник Комитета Савета Федерације за
међународна питања, на листу су доспеле орга-
низације „које су познате по својој политичкој
ангажованости“, и које су се „већ показале у
суседним земљама, а у многим случајевима и код
нас у Русији“. „Формално се у статуту таквих
организација декларишу позитивни циљеви:
подршка развоју демократије и институција
грађанског друштва, поштовању људских
права и слобода...“, набраја сенатор. Међутим,
у могим случајевима, како је рекао, њихова
делатност се своди на ширење „необјективних
и исполитизованих информација, као и на

распиривање протестног расположења“.
Сигнали о политичкој активности страних НВО
или активности која је блиска политичкој долазе
нам, пре свега, из различитих региона, каже
Косачов. Раније, 3. јула, на отвореном саветова-
њу Савета Федерације речено је да су те податке
сенатори добијали, између осталог, и од
Федералне службе безбедности и Државног јав-
ног тужилаштва.

Сами сенатори су у више наврата нагла-
шавали да је списак отвореног карактера и да је
формиран уз учешће представника Грађанске
коморе РФ, Министарства спољних послова,
Федералне сужбе за финансијски мониторинг,
Државне думе и других структура.

Вук у јагњећој кожи

У фондацији „Мек Артур” је вест о став-
љању ове организације на патриотску стоп-
листу дочекана „са великим жаљењем“. „Ми смо
разочарани“, речено је у обраћању председника
овог фонда Џулије Сташ које је достављено
„Руској речи“. Фондација још увек очекује кона-
чан закључак у коме ће се констатовати да су
њихове активности „увек биле усклађене са
руским законима“. „Фондација ’Мек Артур’ је
потпуно независна од америчке владе и не
добија никаква средства од ње. Ми нисмо
укључени у политичке активности нити их по-
државамо“, каже Џулија. Она истиче да се уз
подршку овог фонда у Русији појавило
мноштво независних универзитета. „У области
људских права наши грантови подржавају
незаштићене руске грађане и грађанске сло-
боде читавог руског народа”....

Игор Минтусов, председник Руске асоци-
јације политичких консултаната и члан савета
директора Европске асоцијације политичких
консултаната, жали се да је избор организација
које су стављене на стоп-листу искључиво поли-
тичке природе. „Савет Федерације хвата сигнале
које му шаље руководство државе, тј. председ-
ник и његова администација“, изјавио је он у
разговору за „Руску реч“. Чињеница је да су ове
стране организације финансирале рад руских
невладиних организација које закон третира као
стране агенте, и то је, по мишљењу Игора
Минтусова, могло утицати да се оне нађу на овој
листи...

Минтусов је уверен да је сада одсечен
важан канал финансирања руског некомерцијал-
ног сектора, а да су фондације са листе добиле
етикету на којој пише: „Руски грађани, обрати-
те пажњу! Будите опрезни, јер се у вашој бли-
зини може налазити вук у јагњећој кожи“...

Ruska reË,15.7.2015. Јекатерина Синељшчикова
(Podvukla i skratila - Iskra)
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Kako se boriti...

искреношћу, нашим истраживањима и објављива-
њем прецизно истражених чињеница.

Империја изврће чињенице. Понавља
лажи путем својих гласноговорника и канала
хиљаде и хиљаде пута док се не утисну дубо-
ко у подсвест људи, уђу под кожу и обузму
свест.

Простодушност, наивна искреност, „борба
да се властима саопшти истина“ – може ли ово да
промени свет и моћнике? Искрено, не верујем.

Империја и њена моћ немају легитими-
тет и они су злочиначки. Има ли икаквог смисла
говорити истину гангстеру? Тешко! Истина треба
да буде саопштена људима, масама, а не онима
који тероришу свет.

Разговор са зликовцима, молбе да пре-
стану да муче друге само дају легитимитет
њиховим злочинима, а ми прихватамо њихову
власт. Покушајима са попуштањем гангстерима,
људи себе стављају на њихову милост и немилост.

Апсолутно не прихватам да се ставим у
такав положај!

* * *
Да бисмо освојили милијарде људи, треба

да их инспиришемо, да пробудимо њихову
енергију, да пробудимо бес у њима, да их
загрлимо, да осете и срамоту и да се смеју и да
плачу, да се најеже када гледају наше филмове,
читају наше књиге и есеје, слушају наше говоре.
Ми треба да детоксикујемо људе, да могу
поново да осећају, да пробудимо природне
инстинкте у њима.

Једноставна истина у функцији агенса
детоксикације не врши посао. Отров наших про-
тивника дубоко је продро. Већина људи је суви-
ше летаргична и имуна на једноставну, тихо
саопштену истину!

Покушавао сам, као што су и други поку-
шавали. Мој познаник (никако и мој друг) Џон
Перкинс, бивши амерички апаратчик којег је
однеговао Стејт департмент, детаљно је описао
своја страшна непочинства у Еквадору,
Индонезији и другде, у својој књизи Исповест
економског убице. То је до детаља прецизан
опис како Запад дестабилизује државе кори-
стећи корупцију, новац, алкохол и секс.
Милиони примерака су продати широм света. И
ништа! Није покренута народна револуција у
САД. Нигде није било протеста, захтева за про-
меном режима у Вашингтону.

Не тако давно, објавио сам два академска
(или бар полуакадемска) рада, са много детаља,
навода и хиљадама фуснота. Индонезија –
aрхипелаг страха је књига о Индонезији,
земљи која, након војног пуча извршеног 1965.
под покровитељством САД, Западу служи као
модел сценарија ужаса за остатак света. Пуч је
однео између два и три милиона живота, уби-
јен је сваки интелектуализам и „лоботомизова-
на“ је земља – четврта у свету по броју станов-

ника. Друга књига је јединствена јер обухвата
огроман простор Полинезије, Меланезије и
Микронезије Океанија – неоколонијализам,
атомске бомбе и кости, у којој се описује како
су САД, В. Британија, Нови Зеланд и Француска
буквално поделили и уништили људе и велике
културе јужнопацифичких острва. Данас се ове
књиге користе као школско градиво, али су изне-
те чињенице утицале на веома мали број људи.
Елите Индонезије и Океаније су се побринуле да
се те књиге не шире претерано.

Провео сам године и године повезујући
чињенице, истражујући и испитујући.
Револуционарни ефекат мог академског ангажо-
вања је – морам да признам – скоро раван нули.
Насупрот томе, када напишем добар есеј, са пуно
емоција и у којем захтевам правду и оптужујем
Империју за убиства и крађу, добијем милионе
читалаца на свим континентима и превод на
десетак језика!

Зашто ја ово пишем, зашто ово делим са
својим читаоцима? Зато што мислим да треба да
будемо реални. Треба да видимо, да разумемо
шта људи желе – шта захтевају. Људи су
несрећни и уплашени. Већина њих и не зна
због чега. Мрзе систем, усамљени су, фрустри-
рани, свесни да су обасути лажима и виде да су
експлоатисани, али они не могу да дефинишу
те лажи, а академски радови који их разоткрива-
ју су сувише комплексни и тешки за читање, јер
бројни људи немају времена да се посвете хиља-
дама страна тешко схватљивог текста или едука-
цији која им је неопходна да схвате шта читају.

Наша је обавеза да посветимо пажњу
тим људима, већини њих, иначе какви смо ми
револуционари? На крају крајева, ми треба да
стварамо за наше сестре и браћу, а не за неко-
лицину истраживача на универзитетима,
посебно када схватамо да је већина универзи-
тета у служби Империје и да без смисла обнав-
љају званичну номенклатуру и подржавају дема-
гоге.

* * *
Империја изговара, пише, а затим

понавља неке од најодвратнијих лажи о својим
добрим намерама и изузетности своје влада-
вине или о „злим“ Совјетском Савезу, Кини,
Ирану, Венецуели, Северној Кореји или Куби. И то
ради свакодневно. У ствари, пројектовано је
тако да готово сваки човек на планети добије
своју дозу отрова најмање неколико пута
дневно.

Ми осећамо потребу да се реагује –
почнимо да проводимо године својих живота
доказујући до најситнијих детаља, корак по
корак, да је пропаганда Империје или велика
лаж или велико претеривање или обоје. Након
што сложимо аргументе, објавимо резултате у
некој малој издавачкој кући, најчешће у форми
танке књиге, али готово нико то не прочита јер се
не дистрибуира или је материја обично сувише
комплексна, тешко се чита и једноставно због
тога што данас чињенице никога не шокирају –
још милион људи је убијено негде у Африци, на 

(Kraj na str. 12)

У јавности Србије дуже време присутно је
питање продаје Телекома Србија. Оно има
стварни и симболички значај. Стварни - јер се
ради о једном од највреднијих и најпрофита-
билнијих предузећа у Србији и на Балкану, а
симболички јер однос власти према судбини
Телекома открива однос према читавом јавном
сектору, па и према вредностима уопште.

Влада је јасно опредељена за продају
Телекома. Једини услов о коме говори је -  да
постигне «добру цену». Која је то «добра цена»
није јасно. Председник Републике Томислав
Николић каже да не би волео да се Телеком
прода чиме показује свест о већинском распо-
ложењу грађана и стручњака који су против
продаје. Међутим, у истој реченици Председник
изражава и сумњуу своју «мисао» и указује да је
потребна «објективна анализа» «квалитетне
одиторске куће». Чије? Дакле и његов став
зависи само од цене. Да ли Телеком уопште
треба да се продаје, или не ни за њега није
спорно. Према медијима, он је, пре пар дана,
изјавио:

«Лично бих волео да не продамо
Телеком, али увек (стварно?) постоје разлози
који могу да разувере (кога?) да та мисао (чија?),
без објективне анализе, није исправна, зато ће
бити ангажована квалитетна одиторска кућа» (за
кога?).

Пред јавношћу се отвора питање: Да ли је
власт спремна да (рас)прода све што Србија
поседује ако може добити новац, поглавља,
магични датум, «стратешког партнера», атест
«реформатора»? Или другачије – постоји ли
било шта вредно у Србији што власт не би
продала ни за какву цену? На пример, због
независности, суверенитета и интегритета,
због дигнитета, самосталности, одбране, без-
бедности, поштовања Устава? Постоји ли црве-
на линија, листа онога што неће продати за било
коју цену, што једноставно није за продају,
трампу или «дил»?

Београдски форум за свет равноправних
као независно, нестраначко и непрофитно удру-
жење грађана придружује се јавним апелима
грађана, удружења и независних стручњака из
Србије да српске власти не продају Телеком већ
да учине све што је у њиховој одговорности, да
се та моћна фирма која је и стратешки ослонац
привредног развоја земље, даље развија и јача у
технолошком, организационом и профитабил-
ном смислу. Ево наших разлога, који нису само
наши:

Телеком је једна од најбољих и најпро-
фитабилнијих фирми у власништву Србије

коју су развијали, којом и данас управљају,
домаћи стручњаци и која обезбеђује значајне
приходе буџета Србије. Телеком је ојачан
куповином Телекома Републике Српске и
Телекома Црне горе што јача улогу Србије у
регионалном саобраћају и развоју. Није упутно
да државно руководство прихвата здраво за
готово да су стране одиторске куће објективне, а
страни власници и страни стручњаци боља и
већа гаранција за напредак Телекома, него
домаћи; 

Телеком једо данашњих дана остао
изузетно значајан фактор развоја домаће
науке,технике, индустрије и кадрова који за-
једно, поред осталог, баштине и достигнућа
српског и светског генија Николе Тесле. Такву
улогу треба да има и у будуће, али као део јав-
ног сектора Србије, а не било које стране
државе чији привредни и други интереси
нису идентични са интересима Србије;

Поред привредног и фискалног,
Телеком има велики значај и за безбедност
земље. Продаја таквог система странцима, па
чак и његовог дела, значила би потцењивање и
неразумевање ризика после продаје за шире
државне интересе и заштиту важних људских
права грађана;

Очување и развој јавног сектора привре-
де битан је услов демократског, социјалног и
културног развоја друштва. Да није тако не би
владе земаља најстаријих европских демо-
кратија чувале и развијале сопствене јавне
секторе, посебно секторе телекомуникација. 

Непокривене расходе буџета треба
смањивати ликвидирањем партократије, а не
ликвидирањем јавног сектора привреде!? Није
искрено, нити одговорно тврдити да би се новац
од продаје јавног сектора инвестирао у друге
секторе.   Зашто би Србија селила капитал из
Телекома као доказано најпродуктивнијег и
најперспективнијег система у неке друге сек-
торе?

Нико не спори начелни захтев да посло-
вање Телекома буде још профитабилније, орга-
низација рационалнија а модернизација бржа,
али то нису разлози за продају туђој државној
компанији, страној држави, већ  разлог више
да се Телеком задржи у власништву Србије уз
предузимање одговарајућих мера?

Апсолутна приватизација је апсурд. То
није начин да се исказује лојалност, предвиди-
вост   ни према ЕУ, ни Немачкој (уочи посете
Ангеле Меркел), ни ММФ-у, ни НАТО-у (упркос 
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Zna li iko πta u Srbiji nije za prodaju?

PRODAJA JESTE U INTERESU STRANIH
DRÆAVA - NE SRBIJE
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Prodaja jeste...

обавези потписаној ИПАП-ом). Да ли Влада има 
икакве црвене линије шта у Србији није на
продају без обзира на цену, или сматгра да је
то излишно, да је тржиште једини регулатор и
гарант напретка? Ако би се приватизацији и
даље прилазило као догми, ако би се приватизо-
вало све што у било којој области економије и
надградње постоји у Србији - ко би нас и на који
начин заштитио од приватизације националног и
духовног идентитета, од приватизације људи,
њихових личних живота, индивидуалности и
слободе?!

Често чујемо - што обећамо то изврши-
мо. Предвидиви смо! Коме – комесарима и
генералним секретарима ЕУ, НАТО, мисијама
ММФ? А народу, грађанима, домаћој стручној
памети?! Или су сви они битни само када гла-
сају? Уместо грађане, Влада више слуша стра-
не саветнике попут Тони Блера, или
гузенбауера и тзв. цивилни сектор који
финансирају страни центри моћи, него своје
грађане и српске стручњаке! А облици непо-
средне демократије, као што је референдум, на
пример?

Замишљена ликвидација јавног сектора
Србије није приватизација, већ подржављење.
Продаја страном државном сектору – није
приватизација. Јесте у државном интересу,
али страних држава, не Србије!

Ако власт, како најављује, распрода све
преостало - Телеком, ЕПС, ПКБ, Дунав осигура-
ње, фабрике оружја и војне технике, руднике,
шуме, бање, пољопривредно земљиште, посеб-
но, ако под видом приватизације, српску јавну
(државну) привреду, преда у руке страним
државним или мултинационалним корпора-
цијамапоставља се питање – чиме ће Србија,
њене институције и грађани управљати, којим
полугама ће чувати суверенитет, посебно еко-
номски, територијални интегритет и независ-
ност? Продаћемо или ликвидирати и «Радио
Србију». Оставићемо страним државним меди-
јима као што су, на пример, ББЦ, Глас Америке,
Дојче Веле да и даље шире «истину» о Србији,
о Косову и Метохији, о Републици Српској,
људским правима. И тако су се показали и даље
се показују добронаклоним, пријатељским и об-
јективним према Србији и српском народу!

Или су за српску власт свепоменуто пре-
вазиђене категорије из старог вредносног систе-
ма?  Откуда нам онда модрице по лицу и цева-
ницама, откуда несвестица и несаница, ко нам и
одакле ових дана шаље злослута писмена?
Пријатељи, хуманисти, избавитељи!?

БЕОГРАДСКИ ФОРУМ ЗА СВЕТ РАВНОПРАВНИХ
Живадин Јовановић 

(Podvukla - Iskra) SIEM, 6.7.2015

Kraj mira u Evropi
Ocena poqskog ministra Tomaπa ©emowa-

ka na velikim NATO manevrima za "odvraÊawe od
Rusije", na istoku Starog kontinenta: Zavrπetak
mirnog perioda posle Hladnog rata

POSLE viπe desetina godina, mirni peri-
od posle Hladnog rata sada je zavrπen.

Poqski ministar odbrane Tomaπ ©emowak
izneo je ovu procenu na velikim NATO manevrima
koji su upravo u toku na zapadu wegove zemqe. Rame
uz rame sa generalnim sekretarom NATO Jensom
Stoltenbergom, poqski ministar odbrane pratio je
vojnu veæbu zapadnih snaga za brzo reagovawe, koje
predstavqaju najveÊe jaËawe Alijanse od zavrπet-
ka Hladnog rata.

- Mir je ugroæen zbog sve veÊeg broja kriza
koje izbijaju po Evropi... Nije reË samo o ukrajinskoj
i ruskoj krizi, veÊ i o Islamskoj dræavi i brojnim
nedaÊama u severnoj Africi - precizirao je poq-
ski ministar.

On smatra da Evropa mora da uËini viπe da
bi se odbranila:

- Mislim da je za sve nas zadatak da ube-
dimo javnost da uËini viπe, pre nego πto bude
prekasno - naglasio je on.

Posle najgoreg zahlaewa u odnosima Rusije
i Zapada od kolapsa Sovjetskog Saveza, zbog krize
u Ukrajini, generalni sekretar NATO Stoltenberg
je istakao na manevrima u Poqskoj da Alijansa
radi na najveÊem jaËawu snaga kolektivne bezbed-
nosti od kraja Hladnog rata. On smatra da je to
neophodno, posebno posle objave Moskve da jaËa
svoj nuklearni arsenal.

Rusija je, s druge strane, najavu o jaËawu svog
atomskog oruæja obrazloæila kao odgovor na ame-
riËke planove da rasporedi teπko naoruæawe na
teritoriji istoËnoevropskih saveznika. Moskva to
doæivqava kao pretwu svojim granicama.

Rasprava o rasporeivawu oruæja na istoË-
noevropskom tlu oËekuje se sledeÊe nedeqe na
sastanku ministara odbrane NATO u Briselu.
Stoltenberg, potom, oËekuje i definitivnu odluku.
Poqska se, istakao je ministar � ©emowak, nada da
Êe ta odluka biti pozitivna.

JA»AWE ISTO»NOG KRILA NATO 

Oko 2.100 vojnika iz Belgije, »eπke,
NemaËke, Maarske, Litvanije, Holandije,
Norveπke, Poqske i SAD uËestvuje u velikim
manevrima u Poqskoj. Veæba je usmerena na testi-
rawe snaga Alijanse za brzo reagovawe, o Ëijem je
formirawu odluka doneta na samitu NATO u Velsu
septembra 2014. godine. Ciq je jaËawe istoËnog
krila NATO protiv Rusije.

Novosti, 20.6.2015.                                    D. SaviÊ 

Andre VltËek

КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ 
ПРОПАгАНДЕ ЗАПАДА

Време је за креативну револуцију

Прво произведу монструозне лажи, а онда
нам кажу да треба да будемо објективни!

Да ли је љубав објективна, или страст?
Да ли су наши снови нешто што се може

бранити, логички и филозофски?
Када кућу нападну пљачкаши или село

преплаве банде, када дим, ватра и крици за
помоћ долазе са свих страна, да ли ћемо себи
дозволити луксуз и посветити време израчунава-
њу, анализи и тражењу потпуног, логичког, етич-
ког, свеобухватног и објективног решења?

Чврсто сам уверен да је одговор – не! Ми
смо дужни да се боримо против оних који нам
пале домове, да ударимо свим силама на оне који
покушавају да силују наше жене и да ватри
супротставимо ватру, када се масакрирају неви-
ни.

Када најмоћнија и најдеструктивнија сила
на кугли земаљској ангажује сву своју моћ убеђи-
вања, користећи све, од мејнстрим медија до
образовних установа, да оправда своје злочине,
када шири своју отровну пропаганду и лажи да
би потлачила цео свет и угушила наду, да ли
треба да се повучемо и почнемо бескрајно и
детаљно да радимо на прецизном и објективном
дефинисању нашег становишта? Или ћемо лажи-
ма и пропаганди супротставити своје ставове
засноване на нашој интуицији, страсти и сновима
за остварење бољег света?

* * *
Империја лаже без престанка. Лаже ујут-

ру, током дана, увече чак и током ноћи, док људи
мирно спавају. То је радила деценијама и веко-
вима. Да би остварила велике обмане, ослања
се на безбројне пропагандисте који се пред-
стављају као академици, експерти, новинари и
„друштвени радници – интелектуалци“.
Савршенство уметности дезинформисања је
достигло врхунац. Западно рекламирање (које су
толико поштовали и користили нацисти у
Немачкој) има неке заједничке корене са пропа-
гандом – иако је пропаганда много старија и
„потпунија“.

Изгледа да чак и неки лидери Империје
данас верују у већину својих измишљотина,
док је већина грађана сигурно убеђена. Како
би иначе мирно спавали?

Пропагандна машинерија Запада је
енормно ефикасна. На бриљантан начин им
полази за руком да измишљотине усмеравају,
шире и да буду прихваћене широм света.
Систем кроз који се шире дезинформације је
невероватно сложен. Поданички локални меди-
ји и академска заједница на свим континенти-
ма улажу напоре да обезбеде да само једном
становишту буде дозвољено да продре у главе

милиона људи.mИ тако данас имамо интелек-
туални кукавичлук и незнање широм света, а
нарочито на Западу и у његовим марионетским
државама.

* * *
Шта је нама, који се супротстављамо овак-

вом режиму, чинити?
Пре свега, ствари нису тако безнадежне

како је било пре.
Ово није морбидан униполарни свет какав

смо доживели раних деведесетих. Данас
Венецуела, Русија, Кина и Иран подржавају
велике медијске изворе који се супротставља-
ју Империји. Моћне ТВ станице су се појавиле,
RT, Press TV, TeleSUR i CCTV. Интернет издања
и сајтови која покривају широко енглеско говор-
но подручје и који разоткривају лажи западних
пропагандиста су се појавили у САД, Канади и
Русији. Counterpunch, Information Clearing
House, Global Research, Veterans News, Strategic
Culture, New Eastern Outlook су само неки који
ми у тренутку падају на памет, а има још стотине
вредних сајтова који се баве истом проблемати-
ком на шпанском, кинеском, руском, португал-
ском и француском језику.

Борба је у току, борба за разуман, мулти-
поларни свет. То је тешка морална борба! То је
пресудна битка јер је метастаза канцера запад-
не пропаганде захватила све, загадила све
континенте, чак и неке од најхрабријих нација
и умове који су се искрено борили против
империјализма и фашизма Запада! Нико није
имун. Да будем до краја искрен, сви смо зара-
жени.

Ако нам не пође за руком да ову битку
добијемо, а прва фаза је да покажемо и дока-
жемо да је њихово „становиште“ превара, а
касније да понудимо хуману визију, ми не
можемо ни да сањамо о револуцији или било как-
вим значајнијим променама у организацији света
данас.

* * *
Како можемо да победимо? Како да убе-

димо масе, милијарде људи? Како да им отвори-
мо очи да виде да је режим Запада без части,
отрован и деструктиван? Већина човечанства је
овисна о пропаганди Империје која се шири не
само кроз мејнстрим медије већ и кроз поп
музику, сапунске опере, друштвене медије,
рекламе, конзумеризам, „модне трендове“ и
многим другим прикривеним начинима, кул-
турним, религиозним и медијским отпадом
који доводи до потпуне емоционалне и инте-
лектуалне обамрлости и која се узима попут
неког подмуклог, јаког наркотика, редовно и
непрестано.

Ми се боримо против тактике и стратегије
деструктивне и немилосрдне Империје нашом 
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Zaoπtrava se situacija izmeu
Rusije i SAD

Godinama su iz Vaπingtona dolazila
objaπwewa kako se ameriËki antiraketni πtit u
Evropi, u Poqskoj i u Rumuniji, postavqa zbog sev-
ernokorejskih i iranskih balistiËkih raketa s
atomskim glavama. Niko iz Vaπingtona da objasni
ameriËkim saveznicima u Evropi tu geografiju po
kojoj bi oboæavaoci Kim Xong Una lansirali rakete
na SAD preko kineske i ruske teritorije.

Godinama ama baπ niko od ameriËkih
saveznika u Evropi da barem stidqivo zapita... da
li bi to Kinezi i Rusi dozvolili da kroz wihov
vazduπni prostor lete severnokorejske rakete; i
πto bi iπle tim putem, kad im je jednostavnije da
lete preko Pacifika i kada su sve dosadaπwe
raketne probe drugovi iz Severne Koreje vrπili
upravo tim putem. Na uæas Japanaca.

Kada je reË o Iranu, niko da odgovori zaπto
taj ameriËki πtit protiv iranskih raketa nije
podignut u Saudijskoj Arabiji ili u Turskoj?
Saudijska Arabija nije u nekoj velikoj qubavi s
Iranom - naprotiv.

Od prvog dana priËe o πtitu Rusi su nudili
Amerikancima da ga grade zajedno, te da koriste
veÊ postojeÊu rusku radarsku mreæu. Odbijeno.
Zatim je Moskva ponudila da ruski struËwaci
povremeno dou u baze ameriËkog antiraketnog
πtita i uvere se da πtit nije uperen protiv Rusije.
Odbijeno. Onda su Rusi zatraæili da im
Amerikanci barem nekim dokumentom garantuju da
taj πtit neÊe biti iskoriπten protiv Rusije.
Odbijeno.

Godine 2009. predsednik SAD Barak Obama
izjavio je da Êe ameriËki antiraketni πtit u
Evropi postati nepotreban ako se reπi problem
iranskog atomskog programa. Ovih dana u BeËu je
postignut istorijski sporazum oko kontrole iran-
skog nuklearnog programa, Teheran je pristao na
veliku demontaæu svojih centrifuga za obogaÊi-
vawe uranijuma, pristao je na 24-satne meunarod-
ne inspekcije svih svojih vojnih postrojewa i baza,
u zamenu za ukidawe ekonomskih i delom i vojnih
sankcija koje je Zapad nametnuo Iranu.

I πta sada? Ruski ministar spoqnih
poslova Sergej Lavrov veÊ je pozvao Vaπington da
odustane od postavqawa antiraketnog πtita, Stejt
department je odmah odgovorio da nema odustajawa.
To znaËi da je ameriËki antiraketni πtit, kao πto
sam nekoliko puta pisao na ovim stranicama, od
prvog dana bio uperen protiv Rusije i da je to πto
je svojevremeno izjavio predsednik Obama znaËajno
koliko lawski sneg. ©tit sa bazama u Rumuniji i
Poqskoj direktno je uperen protiv ruskog arsenala
prvog i uzvratnog nuklearnog udara. To Moskvu
dovodi u straπnu situaciju kada nema dovoqno
vremena za odluku, jer rakete iz Poqske i Rumunije
lete do ciqeva u evropskom delu Rusije mawe od
sedam minuta.

Rusi su najavili odgovor, wihova raketa
„iskander” leti od Kaliwingrada do Varπave
taËno dva minuta i 27 sekundi...   

Politika, 16.7.2015                   Miroslav Lazanski

XXI Vek...

којих се стизало са толико мука, где је човеко-
љубље? (Дневник писца 1876, стр. 226)

Без највише идеје, међутим, не може да
постоји ни човек ни нација. А на земљи постоји
само једна највиша идеја, и то је идеја о бес-
мртности људске душе – све остале „више“
идеје живота проистичу из ове једине. (Дневник
писца 1876, стр. 393)

Jа тврдим (засад опет без доказа) да се
љубав према човечанству не може замислити
нити схватити, да је она апсолутно немогућна без
вере у бесмртност људске душе. (Дневник писца
1876, стр. 395)

Уосталом, нису Христа тамо [на Западу]
науке помрачиле, како то тврде либерали, то се
десило и пре наука када је западна црква унака-
зила Христов лик, када се претворила у Римско
царство и када се поново оваплотила у облику
Папства. Заиста, на Западу нема више хришћан-
ства, нема цркве мада има још много хришћана и
њих никада неће сасвим нестати. Католицизам
није више хришћанство, он прелази у идолопо-
клонство, а протестантизам се гигантским кора-
цима приближава атеизму и колебљивој, несталној
(не вечитој) науци о моралу. (Дневник писца
1877-1881, стр. 454)

На почетку код сваког народа, код сваке
националности морална идеја је претходила
зачетку националности, јер она је ту национал-
ност стварала. А та морална идеја потицала је
одувек из мистичних идеја, из уверења да је
човек вечан, да није једноставно земаљска
животиња – него да је у вези са другим свето-
вима и са самом вечношћу… И имајте на уму, чим
се после извесног броја векова (јер и ту постоји
закон који нама није знан) почне да колеба и да
ослабљује у некој нацији њен духовни идеал, с
њим одмах почиње да пада и читав њен гра-
ђански поредак, потамне сви грађански идеали
који су до тада успели да се у њој образују.
(Дневник писца 1877-1881, стр. 470)

Чим морално-религиозна идеја код јед-
ног народа дође до свог краја, иживи се, насту-
па панична и кукавичка потреба да се људи
уједине ради “спасења стомака” – свако грађан-
ско уједињење у таквом случају других циљева не
може имати… Али то спасавање стомака је најне-
моћнија и најбеднија идеја међу свим идејама
које могу да уједине човечанство. То је пред-
осећање краја – почетак краја. (Дневник писца
1877-1881, стр. 471)
__________
Напомена:
[1] Сви цитати су преузети из три књиге
Дневника писца Достојевског, у издању ИРО
Партизанска књига из Љубљане, издање из 1982.
године. Дневници су објављени у оквиру више-
томног издања под насловом Достојевски као
мислилац.
Intermagazin,RS, 8.7.2015.             Небојша Катић

(Podvukla - Iskra)

Ovo svedoËanstvo dobili smo posredstvom
prijateqa iz Srbije, a naknadno i saglasnost pisca
da ga Iskra prva objavi. Tom prilikom prijateq
nam je dostavio i sledeÊu kraÊu beleπku o autoru,
novinaru u penziji MomËilu-Moci SreÊkoviÊu
(svom dugogodiπwem poznaniku i drugu). Iz teksta
se vidi da su Branko i Bogdanka ˚∆opiÊ ne samo
gotovo `usvojili` mlaeg SreÊkoviÊa, veÊ su mu
zajedno sa braËnim parom  Brankom i Mlaom
VeselinoviÊ (poznatim glumcima) bili veliki
dobrotvori, jer je  u svom bavqewu u Beogradu
obitavao kod wih. Oba para su mu svojim vezama i
uticajem  krËili put i usmerili ga da postane no-
vinar. SreÊkoviÊ æivi u selu Zabreæju kod
Obrenovca i danas ureuje jedine seqaËи list u
Srbiji „Zabreæke novine”, Ëiji je vlasnik.
Novinarski zanat uËio je od najboqih novinara, a
profesor srpskog jezika bila mu je Desanka
MaksimoviÊ.  Radio je u Borbi, Politici Ekspres i
radio Beogradu. Sa pok. Duπkom RadoviÊem i
drugim glumcima bio je jedan od osnivaËa „Studio
B” odakle je izbaËen. Nikada nije bio Ëlan SKJ,
niti danas pripadnik ijedne politiËke stranke.
Zbog prijateqstva sa ∆opiÊem bio je progawan i
isleivan od komunista.

* * *
14. јула 1964. године упознао сам леген-

дарног Бранка Ћопића и постали прави пријате-
љи, а а можда и више од тога. Бранко и његова
супруга Богданка били су ми велики ослонац,
доста често сам био у њиховој кући, доста ручко-
ва са њима обедовао, доста пута родитељски
саветовали и о мени бринули.

Бранко ми се стално обраћао са МОЈ ЈАРА-
НЕ. Био сам млад али сам у његовим очима често
видео по коју сузу, желео сам да му помогнем,
али како.

Почетком септембра уписао сам
Металопрерађивачку школу и Средњу новинарску
школу у исто време. Бранко ми је помогао да упи-
шем новинарску школу јер је познавао предаваче
и школску управу. Два пута недељно сам био на
ручку код Бранка и Богданке а два дана код
Бранке и Млађе Веселиновић, остале дане сам
обитавао код тетке Олге у насељу Булбудер.

Често смо седели у његовој радној соби и
Бранко би ми прича о себи:

- Завршио сам Учитељску школу у Карлов-
цу, е мој јаране први пут сам дошао у Београд
почетком јесени 1935. године, требао је да ме
сачека пријатељ, будући сликар Милош Бајић.
Десио се неспоразум, па сам прву ноћ у престо-
ници провео испод савског моста. Одмах сам
уписао Филозофски факултет, мој јаране много
сам се плашио Београда, да не залутам.

- Беше то веома тешко, тек сам закорачио
у 21. годину. Да не бих залутао у Београду ја сам
био приморан да пишем и тако маја 1936. године
у "Политици" ми објавише прву причу.

- А 1938. године објавише ми прву збирку
"Под Грмечом", а већ 1939. године добијам

награду "Милан Ракић" а знаш ли ти јаране да сам
тада добио прву хиљадарку у животу, знаш ли ти
колико је то било пара био сам богатији од цара.

- Е мој јаране убрзо ме позваше да будем
члан Крајишког пролетерског батаљона, и поче
рат. Тако беше мој јаране, 1942. године на
Чемерици гине мој брат Рајко, а 1943. године под
Грмечом ми гине и сестра Смиљка, имала је два-
десет и једну годину.

- По окончању рата 1945. године постави-
ше ме за главног уредника дечијег часописа
"Пионир".

- Е сад мој јаране, време је да закочимо и
сутра наставимо где смо данас стали.

ПОСЕТА DOBROTVORA MOM ZABREÆJU

Трећи дан Ускрса 1966. године позвао сам
моје добротворе Бранку, Млађу, Бранка и
Богданку да дођу на преславу. И тако и би. Новим
пежоом 404 стигоше Бранка, Млађа, и Бранко и
Богданка.

Мој отац и мајка спремише печено прасе,
мало пића и доста страха да нешто не буде по
вољи гостима.

А гости шерети, пуни прича и шале. Мој
отац седи између Млађе и Бранка па заденуше
причу о младости; прво мој отац прича па се сви
смеју, дође ред на Бранка, па овај
поче:                                      

- Е мој брате, на Видовдан 1951. године
оженим се ја Боданком - Цицом, и кад смо после
венчања   дошли кући, ја јој кажем: Најбоље би
било да ти неко време спаваш у стану док се ја
полако навикнем на брак. И тако и би. По читав
боговетни дан били смо заједно, али је свако спа-
вао у свом стану. После шест месеци ипак сам се
привикао.

- Своју животну сапутницу Богданку -
Цицу Илић потоњег педијатра, упознао сам кра-
јем децембра 1945. године у Београду а венчали
смо се пет година касније. Последњу деценију
живота провели су у згради преко пута
"Београђанке" (улица Краља Милана 23) четврти
спрат.

У истој згради само спрат више живела је
Десанка Максимовић која ме је веом симпатисала
јер је као млада професорка предавала матерњи
језик.

Бранка се окрете мом оцу и рече, чекај бре
да нам Бранко исприча о његовој шут карти.

- Е мој брате, ишћерали ме, искључили из
Савеза комуниста 1960. године, па му отац рече:

- Па да частиш, више нећеш плаћати чла-
нарину. Наста смех а Бранко поче поче нову
причу.                                 

- Мене су почели да да прогањају од 1950.
године када сам написао "Јеретичку причу", прву
сатиру о бирократији, властољубљу и привилеги-
јама преставника нове власти. Тито је на конгре-
су АФЖ у Загребу бесно рекао за мене: Он лаже,
он је изнео неистину!
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На то Тити без пардона одговори моја
мајка Стоја: "Мој Бранко никад не лаже".

- А ја брате на вратима свог стана сам зале-
пио исечак из новина у ком су пренете Титове
речи да Ћопића ипак неће хапсити. Тако сам се
бранио. Ако дођу да ме воде у бајбук, кад прочи-
тају текст на вратима неће имати храбрости ни да
зазвоне. 

Било је још доста смешних прича и око 16
сати моји гости одлазе за Београд.

ЗАДЊИ СУСРЕТ СА БРАНКОМ ЋОПИЋЕМ
Био је понедељак 26. март 1984. године,

био сам на радном месту, око 14 часова телефо-
ном ме позива Бранко да дођем код њега да ми
нешто важно прича.

Сео сам у аутобус и пре 16 часова био сам
у Београду. Отишао сам до  Бранковог стана где
је била сама Богданка, питао сам где је Бранко и
рекао да ме је звао да дођем. На то ми је она
рекла да је Бранко био пре подне код лекара и да
је у депресији, питао сам па где је сад Бранко, на
шта ми је одговорила да је доле у парку.

Брзо сам отрчао до парка где је на клупи
седео Бранко загледан у крошњу дрвета. Сео сам
поред њега, он се трже и рече - стигао си мој
јаране.

- Тужан сам ти мој јаране, добио сам нови
позив за саслушање, оће да ми гуле кожу, недам
се, неће они више да ми живот загорчавају, мој
јаране, ја затварам свој дућан а теби остављам
кључеве да их бациш у Саву.

- Знаш неки старац скочио у Саву, али га
пронашли спасиоци. Није то у реду, човек се
поздравио са животом, а ови га враћају назад.
Ако се то догоди мени, не брини мој јаране, ја
нећу попут старца у муљ да се заваљам, па да ме
траже и извуку, ја ћу на бетон и сви ћете ме наћи.

- Јаране мој доста сам седео у парку,
хајде да прошетамо.

Лагано корачамо према Теразијама,
Бранко отвори душу па прича:

- Јаране мој нешто ми се неда, чини ми се
да полако задњих три године затварам дућан!

- Напишем по нешто, неку краћу сатирич-
ну ствар, али то нередовно и несистематично...

- Знаш никада нисам бележио грађу за
мемоаре, успомене, нисам водио дневник. Нисам
јаране имао навику таквог писања, а немам
потребу за тим. Већ ће ми то неко приписати!

- Знаш јаране ово теби поверавам из мог
огромног опуса најдражи су ми "Доживљаји
мачка тоше". Уопште проза је мој домен, мој руд-
ник. Поезију сам почео писати у рату: мало по
задатку, мало из жеље да помогнем својим дру-
говима партизанима. Ја сам личанин и немам баш
уво за поезију. Зато сам вероватно кренуо наопа-
ко, а не као остали свет. Најпре сам почео да
пишем прозу. Прву приповетку објавила ми је 8.
маја 1936. године "Политика". 

А моја животна дела су запамти јаране,
"Башта сљезове боје", "Николетина Бурсаћ" и
"Осма офанзива".

Стигосмо ди хотела "Москва", ту у башти
попили смо сок "Кокту". Мало одморили ноге, а

европска мисија састоји у томе да послужимо
Европи и њеном благостању? (Дневник писца
1877-1881, стр. 516)

Европа је спремна да нас похвали, да нас и
по глави помилује, али нас неће признати за своје,
презираће нас и потајно и отворено, сматраће нас
за људе нижега реда, ми смо њој одвратни, да,
одвратни смо јој посебно када јој се вешамо о
врат и када је братски љубимо. (Дневник писца
1877-1881, стр. 517)

О Словенима и њиховом односу 
према Русима

Србија је [1876] изашла на бојно поље
уздајући се у своје моћи али, разуме се, она зна да
само Русија може да је сачува од пропасти у
случају велике невоље – она зна да ће јој Русија
својим огромним утицајем помоћи, у случају успе-
ха, да сачува максимум добитка. (Дневник писца
1876, стр. 206)

Ослобођени и захвални Словени би,
природно, требало да пригрле Енглеску као
своју спаситељку и ослободитељку, и она би им
тада „отворила очи што се тиче Русије“: „Ево“,
рекли би тада, „то је ваш љути непријатељ, она је,
под изговором да брине о вама, једнако сањала
како да вас прогута и како да вас лиши ваше
неминовне и славне политичке будућности“.
(Дневник писца 1876, стр. 286)

Но, ипак, главни разлог те њихове сурев-
њиве мржње према њему [генералу Черњајеву] био
је, у то нема сумње, онај о којем сам већ био у
прилици да говорим, дакле оно предубеђење
веома великог броја Срба да, ако Словени и
буду ослобођени уз помоћ Руса, то ће бити само
корист по Русију – Русија ће њих освојити и
лишити оне „толико славне и несумњиве поли-
тичке будућности“. (Дневник писца 1876, стр.
331)

Постоје две Србије – Србија виших кру-
гова, нестрпљива и без искуства, која још није
живела правим животом и која и која још није
показала своју акцију, али која већ страсно машта
о будућности, она већ има своје партије и зна за
интриге које понекад добијају такве размере (због
свог помањкања искуства) какве не можемо
срети ни у нацијама које су много старије, већ и
кудикамо самосталније него што је Србија. Али,
упоредо са том „горњом“ Србијом, која тако жури
да живи животом политичке нације, постоји и она
народна Србија која једино Русе сматра својим
избавиоцима, својом браћом, она руског цара
гледа као своје сунце, она воли Русе и верује им.
(Дневник писца 1876, стр. 331)

Да, то је вечна неслога међу Словенима!
Они све то чувају у својим предањима, све то пре-
носе својим песмама, и без Русије као великог
центра који их може ујединити – не може бити
слоге међу Словенима, без Русије се Словени не
могу одржати, нестаће с лица земље потпуно –
без обзира шта о томе мислили представници
српске интелигенције или некакви тамо циви-
лизовани и европеизирани Чеси… Има у њих
превише сањара. Готово сви су они сањари.

(Дневник писца 1877-1881, стр. 45)
Ја бих тим високообразованим Србима,

који су овог лета гледали с толико неповерења
на Русе, указао, на пример, на песму А. С.
Пушкина – “Песма о Црном Ђорђу”, или на ону “Бој
под Зеницом великом”… А кад би Срби прочитали
те “песме”, они би коначно схватили шта ми
мислимо о њиховој слободи, да ли ми поштује-
мо и радујемо се њиховој слободи или не – схва-
тили би да ли ми желимо да их зграбимо под
власт или не, да ли желимо да им узмемо слободу
или не. (Дневник писца 1877-1881, стр. 46-47)

Међутим, и сада се могу сигурно знати две
ствари: 1) словенска племена читавог Балканског
полуострва ће се брзо – можда и не тако брзо-
ипак ослободити турског јарма и почеће да живе
новим слободним и може бити и независним
животом и 2) … Да, управо ово друго је оно што
ће се обавезно десити и о чему сам ја одавно
желео да кажем своје мишљење. То “друго” се, по
мом најдубљем уверењу, састоји у томе што
Русија неће имати, и никада није ни имала,
такве непријатеље, завидљивце, клеветнике и
отворене хулитеље него што ће бити та словен-
ска племена када их Русија буде ослободила и
када Европа буде признала да су ослобођена!
(Дневник писца 1877-1881, стр. 363)

Они ће свој нови живот након ослобође-
ња започети тако – то понављам – што ће издеј-
ствовати гаранције и покровитељство за своју
слободу од Европе, од Енглеске или од
Немачке, па ако у савезу држава буде и Русија они
ће све то чинити управо да се заштите од Русије.
Они ће започети обавезно тако што ће себе
убедити да не дугују Русији никакву захвалност
него, напротив, да су се једва некако спасли од
руског властољубља – они ће тврдити да су се
спасили захваљујући интервенцији европског
концерна држава… (Дневник писца 1877-1881,
стр. 364)

О вери, нацији и хуманизму

Тешко друштву које нема религиозног
осећања! (Дневник писца 1873, стр. 158)

Затим у папином писму (Пије IX) следе нај-
чудније речи од свих које се могу очекивати од
поглавара римских католика: „Говорим тако“,
пише папа, „зато што сматрам својом дужношћу
да говорим истину и некатолицима, јер свако ко је
примио крштење припада, мање или више – овде
не могу детаљније да објасним због чега – припа-
да, понављам, у већој или мањој мери, папи“.
(Дневник писца 1873, стр. 236)

Можда је Христос једина љубав руског
народа, и он воли његов лик на неки свој начин,
кроз неку патњу. (Дневник писца 1873, стр. 42)

Где је правда, је ли могуће да је свет још
толико далеко од ње? Када ће престати несугла-
сице, хоће ли се људи икада збратимити, и шта је
сметња томе? Хоће ли икада правда бити тако
моћна да ће моћи да савлада људску искваре-
ност, цинизам и егоизам? где су оне истине до 
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Бранко прича ли прича.
- Јаране мој, давно је иза мене остало

детињство, покисло и тужно, пуно украдених и
недосањаних бајки... Текле су године а на моје
наивне слике људи и догађаја стала је да се
навлачи студен и магла...

- Упали су туђински вуци и плануло је
рођено село.

- Идемо јаране још мало да прошетамо,
спустили смо се улицом према "Зеленом венцу"
према улици Бранка Радичевића. Бранко прича:

- Е мој јаране, све моје приче су споменик
народу који уме да пљуцка на смрт у брк, да
дивани са ђаволом очи у очи. Доживео сам да
поред ватре у огњишту, у брвнари под планином,
снују људи очију и отворених и затворених. Човек
је и иначе таковог предива плетен.

Прича Бранко ко навијен, нисам стигао све
да запамтим. Лагано корачамо пред нама се види
савски мост.

- Знаш јаране мој да сам прву ноћ у
Београду преспавао пре пола века, крајем јесени
1935. године баш испод овог моста, ОН ЈЕ МОЈА
СУДБИНА.

Успорио сам корак мислећи да је време да
се вратимо назад, јер је било 19 сати Бранко ме
упита: 

- Шта је јаране да се ниси уморио, хајде
још који корак.

Стигли смо до оног дела моста где испод
пролазе трамвајске шине, ту је била трамвајска
станица. 

- Погледај јаране на оној каменој клупи
сам прву ноћ преспавао у Београду.

УХВАТИО СЕ РУКАМА ЗА ОГРАДУ МОСТА И
СТРМОГЛАВИО СЕ НА ТРАМВАЈСКЕ ШИНЕ.

Био је то страховит шок, низ степенице
отрчао сам до места где је Бранко лежао, није
давао знаке живота, глава му је била крвава а очи
широм отворене. Убрзо су стигли полицајци и
хитна помоћ, Бранка су одвезли.

Полиција је тражила сведоке међу при-
сутним грађанима, ја сам се јавио и колима су ме
одвезли у полицијску станицу. Дао сам изјаву
како је било, питали су ме да га нисам ја гурнуо
и зашто га нисам спречио да не скочи са моста.

У станици полиције стигла је и Бранкова
супруга Богданка-Цица, пољубила ме је и у рука-
ма је држала Бранково опроштајно писмо које је
она накнадно пронашла. Иследници су прочита-
ли опроштајно писмо и рекли су нам да смо сло-
бодни. Било је касно око 22 часа и кренуо кући.

Бранково својеручно опроштајно писмо
супрузи Богданки-Цици:

"Бранко Ћопић сам је крив за своју смрт.
Вадили су га из гована многи добри другови па
није помогло. Био је ту Хектор, амбасадор
Мексика, сада је у Турској, И Селим Нумић и
Ратко Новаковић, и Цица, Бог је убио дабогда! И
његови бројни читаоци, али ништа није помогло.
Помозите јој да преживи ову моју бруку и срамо-
ту ако је икако могуће. Збогом лијепи и страшни
животе"!

28. марта 1984. године Бранко Ћопић је
кремиран у Београду. 1995. године је умрла и
Богданка-Цица.

Тако се завршило једно искрено прија-
тељство.          (Kraj na str. 28/2)
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XXI Vek...

узвишени европски учитељи, ваша светлост и
ваша нада – Мил, Дарвин, Штраус – на зачуђујуће
занимљив начин понекад гледају на моралне дуж-
ности савременог човека… Може бити да је то
тако, можда су циљеви свих тих савремених вођа
европске прогресивне мисли човекољубиви и
величанствени. Али, мени изгледа сигурно и ово:
дајте тим савременим, дивним учитељима
могућност да сруше старо друштво и да изгра-
де ново – и видећете да ће наступити такав
мрак, такав хаос, нешто грубо, слепо и нељуд-
ско до те мере да ће се зграда срушити под
проклетствима човечанства и пре него што
буде завршена. Кад једном буде одбацио
Христа, људски ум ће стићи до зачуђујућих
резултата. (Дневник писца 1873, стр. 150-151)

Но због чега бисмо и тражили некакво
поверење Европе? Зар је Европа некада гледала на
Русе с поверењем, зар она уопште може да гледа
на нас с поверењем и без мржње? (Дневник писца
1876, стр. 198)

Закључак је: Рус, када заиста постане
Европљанин, не може да не буде у исто време и
природни непријатељ Русије. (Дневник писца
1876, стр. 204)

Ми смо се учили да волимо Французе,
Немце и све друге, као да су сви они наша
браћа, не водећи нимало рачуна што нам они
уопште нису браћа, што нас нису никада воле-
ли нити имају намеру да нас и убудуће воле. У
томе се састојала наша реформа, цело Петрово
дело… (Дневник писца 1876, стр. 208)

Али чак и без тога (хоћу да кажем, чак и
без француског језика), један Рус из образова-
нијег сталежа већ сада, и то је најчешће тако,
није ништа друго него интелектуални пролетер
који нема тла под ногама, који је без корена,
интернационални хибрид којег носе сви
европски ветрови. (Дневник писца 1876, стр.
251)

За Европу, Русија је – неспоразум, недо-
умица, и свака њена активност је недоумица, и
тако ће бити до самог краја. (Дневник писца 1876,
стр. 270)

Када би се догодило да и Русија одлучи
не да нешто нарушава, него само да поведе
рачуна о својим интересима – одмах би се све
остале „равнотеже“ уједињавале у једну и крета-
ле би на Русију: “Ето, нарушавате равнотежу“
говорили би. (Дневник писца 1876, стр. 284)

Европљани ни по коју цену нису хтели
да нас прихвате као своје, ни у ком случају и ни
за какве жртве… и то тако траје до данас… И што
год смо ми више, њима угађајући презирали
нашу националност, утолико су они више пре-
зирали нас. Ми смо пузили пред њима, ми смо
скрушено исповедали пред њима наша „европска“
убеђења и наша гледишта, али они су нас гледа-
ли с висине, с подсмехом… Но, ми се никако не
можемо одрећи Европе. Европа је нама друга
отаџбина – ја први то страсно исповедам, и увек

сам то исповедао… Шта учинити, дакле? Прво и
пре свега, треба постати Рус… Постати Рус то
значи престати с презирањем свог народа. И
чим Европљанин буде приметио да ми ценимо
свој народ и своју националност, он ће одмах
почети да нас цени. (Дневник писца 1877-1881,
стр. 27)

А није ли и “најблаженији папа, намесник
Божји непогрешиви, на земљи” полазећи Богу на
истину за време својих последњих земаљских
дана, пожелео победу Турака, гонитеља хриш-
ћанства, над Русима који су устали у име Христа
и у одбрану хришћанства само због тога што су
према његовом непогрешивом закључку Турци
ипак бољи од јеретика Руса који не признају папу?
(Дневник писца 1877-1881, стр. 150)

Напустити словенску идеју и оставити
без решења проблем о судбини источнога
хришћанства (Н. Б. – то је суштина источног
питања) – то значи разбити у парампарчад
здање Русије и уместо ње измислити нешто
ново што више неће личити на Русију. То чак не
би била револуција, него једноставно уништење и
због тога се нешто слично не може ни помишља-
ти. Ту идеју не виде и не признају само они
слепи руски “Европљани” и с њима заједно још
и, на њихову срамоту, берзански краљеви и
комбинатори. (Дневник писца 1877-1881, стр.
303)

Нације живе од великих осећања, њих
надахњује велика идеја јединства, мисао која
обасјава и сједињује народе њих покреће, нације
живе када људи признају оне највеће као себи
равне, и то је оно одакле се рађа национална моћ
– да, тако живе нације – не живе оне никако од
берзанских шпекулација и од бриге о вредности
рубље. (Дневник писца 1877-1881, стр. 304)

Једном речи, да би смо [Руси „европејци“]
остварили свој циљ ми ћемо пре свега употре-
бити многобројна и моћна средства која ће
деловати на слабе “живце” његовога [народног]
карактера, јер тако је било некада и са нама – и
тада ће народ бити – наш. Он ће се постидети
своје прошлости и проклеће је. Ко буде проклео
своју прошлост биће наш – то је наша формула!
(Дневник писца 1877-1881, стр. 434)

Зашто, зашто је наш руски либерал тако
често непријатељ руског народа? Због чега у
Европи људи који себе називају демократама увек
бране народ, или се барем ослањају на њега, а
наш демократ који је најчешће аристократа, на
крају крајева, увек иде на руку свему ономе
што уништава снагу народа и завршава увек
неком господштином… Но да завршимо: науку
ћемо прихватити, али што се тиче “просвећива-
ња” немамо потребе да и њега црпемо из
западноевропских извора. (Дневник писца
1877-1881, стр. 456)

Данас сви у Европи држе камен у руци и
спремни су да се окоме на нас када им се прва
прилика за то буде указала. Због чега та мржња,
због чега они не могу да схвате једном заувек
да смо ми безопасни за њих, због чега неће да
схвате да смо њихове добре слуге и да се наша

За или против Европе? На лоше   постав-
љено питање не може се дати добар одговор.
Која, каква Европа, када, како, зашто, под којим
условима? Један појам, а много нескладних и
противречних значења. Е.З, са седиштем у
Бриселу, има везе са извесном идејом нашег кон-
тинента колико Ф.К. Црвена звезда са астрономи-
јом. Јао оном ко од бирократа и банкарских
ајкула очекује усрећење... Еуроскептици су
посматрачи оштрог вида и проницљиве памети,
отпорни према илузијама; будни стражари на
разделној црти између јевтиних сањарија и
тврде стварности.

Заједница се прејела, не може да свари
ни оно што је прогутала, грчка јој се као грки
залогај испречила у грлу, а ми јој се колено-
приклоно нудимо, па смо и будућност и прош-
лост унели у њену залагаоннцу. Само нас још да
прими, па после. четири катанца нека удари на
врата: будући последњи, и мали, служићемо јој
као запушач, да више нико не привири! Ако ћемо
право, припадамо јој и по географском кључу, по
сили тектонских потреса, они су нас гурнули мало
више на запад, истргли нас из чељусти малоазиј-
ског змаја. Од три континентална пипка спуштена
у Средоземно море, ми смо јој најдаље од очију
и од срца, а умишљамо да је наше полуострво
равноправно са Апенинским и Пиринејским.

Ми поштујемо и волимо европски Запад,
напајали смо се и опијали на његовим кладенци-
ма, настојали да његов цивилизацијски код пре-
садимо на наше тло, и понекад држимо више до
европске баштине од њега самог. А опет, на дру-
гој страни, наша су искуства са њиме мучна и
невесела. С тог су нам простора долазили драго-
цени узори духовног самоизграђивања, али и
бахато неразумевање, са насртајима на голи
опстанак. 

Само у Двадесетом веку са те су нас
стране, у више наврата, бомбама тукли у главу:
германи као непријатељи, Англоамериканци
чисто пријатељски, и, на крају, сама Европа,
онако, по инерцији, за туђе бабе здравље.
Изложени зрачењу слободарских замисли овамо,
а онамо на удару поробљивачких тежњи и ору-
жаних похода, није чудо што је у нашим главама
дошло до пометње, па говорећи једно, мислимо и
нешто сасвим супротно, а притом смо, у оба
случаја, подједнако искрени и истинити. Како да
останемо у једној памети кад нам се ставља на
знање да у друштво изабраних можемо ући
једино похарани и окрњени, по цену „норма-
лизовања односа“ са колевком нашег историј-
ског постојања? Тај губитак треба да буде
залога фантастичног добитка, то је жртва без
које нас, овако слабе и осиромашене, друсна пат-
рона неће удостојити свог милостивог погледа.

Тако изгледа структурални оквир наше
кандидатуре за улазак у овоземаљски рај. Ко има
три чисте да се одрекне среће? Та Европа је била,
и остаје, мера напретка, лозинка за улаз у модер-
ну епоху, светлост на крају тунела, све што наша

руководећа елита успева да сагледа и предложи.
Е.З. нли смрт! Без алтернативе. Овако суров и
неприкосновен избор подсећа на неке идео-
лошке опсесије иживљене током Двадесетог
столећа од којих је, у овом часу, остало нешто
гађења и прикривеног стида. Имена тих светиња
„без алтернативе“ су:   Југославија, братство и
јединство, Онај са  чијег пута нећемо никад скре-
нути, социјалистичко самоуправљање, плурализам
самоуправних интереса, несврставање... И све то
оде јакоже дим, остаде опомена да се не треба
залетати...

Љубљена Европа нас повремено изводи
на квалификационе испите, делећи нам описне
оцене, без диплома. Предмети за полагање су
уређење државе, правосуђе, полиција, школ-
ство, људска и мањинска права, сузбијање
корупције, унапређење добросуседских одно-
са. Без ње, ми то сами не бисмо могли ни знали,
пошто живимо у прашуми, без основних појмова о
правди и праву, па сад, у доброј традицији
Ресавске школе, преписујемо бриселске мустре. 

Тужно и ружно за гледање, али се не може
рећи да нам је искључиво споља наметнуто.
Добровољно смо се уписали на курс, прихвати-
ли смо упуте не гледајући колико се оне тамо, на
лицу места, остварују. Не мари: ако је онамо, тре-
нутно, идеал ослабљен, или напуштен, ми ћемо га,
овде, с новом енергијом, васкрснути! Европа је
празан екран погодан за пројектовање наших
снова и жеља, противмера левантских измаглица,
лек од азијатске спорости и ендемске запуштено-
сти, трзај из непроветрене просторије према
јутарњeм ваздуху. Сан је стар готово триста
година, од Просветитељства и Францускс рево-
луцијс и открића нације код немачких роман-
тичара, на њу су нас подстицали руски либерали
Деветнаестог и совјетски дисиденти Двадесетог
века. Погонско гориво је без сумње наше; Европа
се држи пасивно и, допуштајући нам великодуш-
но да је обожавамо, гледа како да, из наше збле-
нутости, извуче понеку вајдицу.

Кад су снови у питању, рационални аргу-
менти су сувишни и неумесни. Сан је, међутим,
плодородан док сарађује са стварношћу, док је
обогаћује, проширује и усмерава. Одвојен од
јаве, бива јалов. Идеолозима некако и пристоји,
политичарима никако: обузети сањаријама. делу-
ју незрело и приглупо. А Европа јс све друго,
осим племените визије о збраћењу својих зсма-
ља и народа. Заједница је настала   као инте-
ресно удружење пет-шест развијених земаља
принуђених да траже решење за производњу
угља и челика. Зачета на простору што га је
покривало царство Карла Всликог, она је остала
најближа себи у том језгру, а међу накнадно
примљеним земљама јасно се разазнају члани-
це другог и трећег реда. У коју категорију ми,
овако поремећени и осиромашени, мислимо да
ћемо ући?

Све до друге половине Деветнаестог века
Европа за нас није знала нити је хтела да зна. 
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Milovan DanojliÊ
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Evropa u snu...

Устанак у Београдском пашалуку је дочекала са
негодовањем и осудом. Наполеон је саветовао
султану „да не попушта Сервијанцима", и да се
здравствено стање болесника са Босфора није
опасно погоршало, ми бисмо дуго чамили као
„турска провинција на Балкану", како пише у јед-
ној оновременој енциклопедији. Наша је раја кре-
нула у борбу по нагону самоодржања, а слободо-
умне идеје су до ње долазиле као далеки лахор,
са поленом што га преносе пчеле. Наши европеј-
ци, од Доситеја, Његоша и Вука, до Лазе Костића,
Исидоре и Андрића, увлачили су се на врховима
прстију у забран, незнани и незвани, да узму оно
што је у европској баштини најздравије, и што је,
самим тим, заједничко добро људске расе. Као
пожртвовани кријумчари, преносили су у наше
поднебље оно што му је недостајало.

То о сновима.
На јави, Европа је данас жалосна

послушница Великог капитала и Великог брата,
шкрта и зимогрожљива старица, проширена на
Исток против своје воље, уплашена од румунских
Рома и пољских водоинсталатера, закочена,
уморна, неспособна да своју омладину уведе у
активан живот, несамостална у одлучивању, а
опет, тамо где може и сме, пуна себе, заклета на
верност либералном капитализму пошто не уме
да смисли ништа друкчије ни боље, без поштова-
ња своје духовне вертикале, без храбрости да,
макар и као декоративни додатак, помене
хришћанску традицију у свом Уставу, па тако,
недостојна наследница Атине, Рима и Ренесансе,
грчку, колевку своје демократије, види искључи-
во као лошег платишу нагомиланих камата.
Њене народе не повезују, нити њу саму на нешто
обавезују Платон и Аристотел, Свети Августин и
Данте, Сервантес и Шекспир, Еразмо, Паскал и
Гете, да не помињемо онај други, упоредни ток,
предвођен Пушкином, Гогољем, Достојевским,
Толстојем и Чеховом... И сама помисао на благо-
стање широких маса и њихово културно једин-
ство њој је далека и туђа: у темеље њеног храма
нису уграђена духовна знамења, него угаљ и
челик...

Код толиких снова континенталних и
планетарних размера, понудићу и један сасвим
скроман, приватан и неостварив. Кад бисмо
могли и смели, кад бисмо знали и хтели, кад
бисмо прикупили остатке снаге и окренули се
себи, кад бисмо кренули најтежим путем, оним
на којем се, на сваком кораку, открива светлост
смислености, кад бисмо изабрали тесна, нај-
тешња врата, кад бисмо престали да помажемо
џелатима у намицању омче на наш врат, кад
ниједну пару, ни из чијих руку, не бисмо узимали
ни на зајам, ни као поклон, кад бисмо се почели
уздати једино у трудољубивост и штедљивост,
кад бисмо дигли главу колико да угледамо
крајичак небеског свода. можда би нам, на дну
сиромаштва, блеснуо грумен злата, и ми се, на
општу радост, родили као људи.

Кад бисмо могли и знали, смели и хтели;
кад бисмо били друкчији, и живели у неком дру-
гом времену.
(Podvukla - Iskra) „ПЕЧАТ“ 374/2015  

Neobjavqeno svedoËanstvo... (sa str. 26 )

ВРЕМЕ КАДА СУ ПОЛИТИЧАРИ СУДИЛИ ПИСЦИМА
Партијска комисија Градског комитета

теретила је Бранка Ћопића не само за "Јертичку
причу", објављену у "Књижевним новинама", већ и
за хумореску "Ко с ђаволом приче пише" којa је
објављена у "Јежу".                        

ЗБОГ ЧЕГА СУ ПРОГАЊАЛИ БРАНКА ЋОПИЋА
Почетком маја 1979. године у стану

Бранка Ћопића срео сам бившег уредника "Јежа"
Љубишу Манојловића који је објавио хумореску
"Ко с ђаволом приче пише" да ми онако у троје
одгонетну Бранкове грехе због којих је био на
нишану тадашње власти.

Прво је Бранко почео,
- Чуј мој  јаране, млад си ти схватићеш али

доћиће дан кад ће ти бити јасно, никад не дирај
власт, они мисле да је то њима од Бога дато. А ја
нисам тако мислио и снашло ме оно најгоре. Елем
објаснићу ти укратко, а ти памти јаране мој па
негде остави запис, можда ће неко то и прочита-
ти.

- "Кад је, одмах по ослобођењу 1945.
године, обновљен "Ошишани јеж" (додуше под
скраћеним именом "Јеж", јер наводно није имао
ко више да га шиша), ја сам у њему био један од
врло активних сарадника. У својим хуморескама
нисам излазио из оквира главних задатака хумо-
ра и сатире да се исмеје поражени непријатељ, а
подрже обнова и изградња.

Све врло афирмативно за поредак који се
ствара. Мотиве и ликове сам по правилу, налазио
у својој родној Босни.

- Нешто ново, не само у избору мотива
него у погледима на живот који нас окружује, ја
сам изразио у причи "Судија са туђом главом",
објављеној у "Jежу" 9. септембра 1950. године.

Јунак приче, књижeвни критичар Петар
Мољац пази да ничим не покаже шта мисле о делу
које се појави док не сазна мишљење које о том
делу имају одговорни другови. 

Међутим ја запажам овакав преображај:
“А једног прољећа југословенски једре-

њак, под пуним вјетром, напет до последњег
платна и конопца, одвојио се се од непокретног
замрзнутог ледоломца и запловио на отворено
море сјекући запјењене таласе. Око ушију људи
засвирао слободни вјетар. Људи одозго почели
свакако различито, слободно, по свом укусу, да
суде о појединим умјетничким дјелима...   То је
непоновљиво време за судију с туђом главом, јер
од свих кола која возе не може се знати која су
права".

Затим се у разговор укључи Љубиша
Манојловић, па настави: - "Није ли се слободан
ветар, неповољан за јунака његове приче Петра
Мољца, само причинило нашем Бранку? 

Догађаји до којих је ускоро дошло пока-
зали су управо то - да му се причинило. А док му
се тако причињавало, сео је и написао две хумо-
реске које су, у оно време, и деловале као да их
је донео слободан ветар : "Јеретичку причу", об-
јављену у "Књижњвним новинама", и одмах затим
"Ко с ђаволом приче пише", штампане у "Јежу" 21.
октобра1950. 

MomËilo SreÊkoviÊ

Немогуће је вештачки пожуривати нужне и непро-
мењиве историјске моменте у животу народа.
(Дневник писца 1873, стр. 106-107)

Мајке пију, деца пију, цркве су опустеле,
очеви се баве разбојништвом… али какав се рад
може организовати са оволиким кафанама?
(Дневник писца 1873, стр. 108)

Новцима све могу да купим, почасти,
уважења, могу свакога да поткупим, могу из
свега да се откупим. Тешко је представити себи
ову окорелост срца младог човека који је одра-
стао у једном од тих богатих домова. (Дневник
писца 1876, стр. 338)

То је нама потребно [освајање Азије] јер
се Русија не налази само у Европи него и у
Азији, због тога што је Рус не само Европљанин
него и Азијат. И више од тога: ми имамо више
наде у Азији него, може бити, у Европи. И још:
што се тиче наше будуће судбине Азија је, може
бити, наша најважнија исходишна тачка… Треба
се ослободити оног лакејског страха да ће нас
у Европи назвати азијским варварима, да ће нам
казати да смо више Азијати него Европљани.
(Дневник писца 1877-1881, стр. 514)

О Русима и Европи

Пред европским ауторитетима, Рус се
као што је познато, са задовољством и журно
клања чак не размишљајући много; посебно у
таквим случајевима он се не упушта у размишља-
ња. (Дневник писца 1873, стр. 137)

Све то опомиње на нашу, може бити још
дугу, усамљеност у породици европских народа,
на оне грешке Европљана у проценама о Русији
које ће потрајати још у будућности, то говори о
њиховој очитој склоности да о нама суде по
оном лошем, па можда објашњава ону упорну,
општу, на некаквом гадном и снажно непо-
средном осећању засновану мржњу коју
Европљани гаје према нама, то објашњава и ону
одвратност њихову према нама као према нечему
гадном, па чак и онај некакав сујеверни њихов
страх пред нама, па и сам онај – вечни, давнаш-
њи, стари приговор њихов упућен нама: да ми,
наводно, нисмо уопште Европљани… Ми се,
разуме се, љутимо, и из све снаге се упињемо да
докажемо да смо Европљани… (Дневник писца
1873, стр. 81)

Ево, ту је почетак зла: у том преношењу,
наслеђивању идеја, у оном вековном национал-
ном гушењу у себи сваке независније мисли, у
појму о положају Европљанина који се може
достићи само уз обавезан услов непоштовања
према себи и према руском човеку! (Дневник
писца 1873, стр. 150)

Имајте на уму, господо, да сви ти ваши 
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Узмите и то да се данас ратује не само
оружјем него и умом, а ова последња околност је,
сложићете се са мном, по нас веома неугодна.
(Дневник писца 1873, стр. 105) [1]

Или се коначно пропију или, пак, за десе-
так рубаља више остављају све, беже некуда,
чак беже без новца у Америку, да тамо „осете
слободу рада у слободној држави“… Тамо, у
Америци, њега некакав гнусни предузимач израб-
љује грубим радом, пљачка га, па чак и песница-
ма туче, а он после сваког ударца срећно уздише:
„Боже, како су овакви ударци песницама у
отаџбини груби и назадни, а како су овде пле-
менити, пријатни и либерални!“ (Дневник писца
1873, стр. 109)

Још је Херцен говорио да Руси у иностран-
ству не умеју да се понашају у друштву… (…) А све
то због оног дубоко усађеног убеђења да је лице
које Рус има – обавезно ништавно и до стида
комично лице, па је потребно узети неко друго
лице, француско или немачко; тако га, верује,
неће препознати. (Дневник писца 1873, стр. 136)

Два века се изграђивао такав тип према
обавезном принципу који је тада прокламован
у нашем друштву: никада и ни по коју цену не
бити свој, узети друго лице а на своје пљунути,
стидети се себе и трудити се да не личиш на себе
– и резултат је био потпун. (Дневник писца 1873,
стр. 137)

Два века одвикавања и од најмање
самосталности у карактеру, и два века пљувања
на своје руско лице, развили су руску савест до
таквих бескраја од којих… но, шта се може очеки-
вати, шта ви мислите? (Дневник писца 1873, стр.
141-142)

Мучно је видети тамо у иностранству
како се извози и колонизира већ двадесетак
година наша интелигенција – како се од нашег
чистог, свежег и одличног руског материјала
ствара бедни међународни олош, нешто без-
лично што нема карактера, националног осећа-
ња, нешто што је без отаџбине. (Дневник писца
1877-1881, стр. 165)

Но, за сада се наши [земљопоседници]
шетају по иностранству, по градовима и бањама
Европе, подижу цене по хотелима, вуку за собом
као богаташи своје гувернанте, своје боннес на
услугу својој деци коју одевају у енглеска
одела. (Дневник писца 1877-1881, стр. 167)

Људе ни за какве новце не можемо
купити ни на каквој пијаци; њих векови ствара-
ју, а векови – то је време, године, чак и у нас где
векови одавно ништа не вреде. Човек идеје и
самосталне науке, активан човек ствара се само
у току дуготрајног самосталног живота нације,
кроз њен вековни мукотрпни рад – речју, њега
ствара укупни историјски живот земље…

XXI ВЕК  - I SRBIJA DANAS - ОЧИМА
ДОСТОЈЕВСКОг
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У Уфи је завршен самит БРИКС-а. Руски
експерти различито оцењују резултате овог
сусрета. Једини тврде да заједница Бразила,
Русије, Индије, Кине и Јужноафричке Републике на
наше очи престаје да буде клуб држава попут Г-7
и постаје јасно дефинисана организација, док
други сматрају да је још рано изводити такве
закључке.

У главном граду Башкирије завршен је
самит БРИКС-а. Како је изјавио председник Русије
Владимир Путин, учесници самита су се догово-
рили да координирају ставове када је реч о
питањима светске политике. Према Путиновим
речима, лидери су потврдили спремност да
интензивно раде на реформи светске финан-
сијско-економске архитектуре и на прошири-
вању улоге коју земље у развоју имају у ММФ-
у.

Експерти сматрају да је главно достигну-
ће самита то што су покренути финансијски
механизми попут БРИКС-ове Банке за развој и
пула условних валутних резерви.

Аналитичари истичу да је за Русију овај
самит значајан пре свега због подршке коју су
партнери из БРИКС-а пружили Москви по
питању санкција, осудивши сличне потезе
Запада, као и због подршке начину на који
Руска Федерација приступа решавању украјин-
ског конфликта, тј. искључиво политичким сред-
ствима путем поштовања минских споразума...

Експерти сматрају да је главно достиг-
нуће самита то што су покренути финансијски
механизми попут БРИКС-ове Банке за развој и
пула условних валутних резерви. По мишљењу
директора Института за проблеме глобализације
Михаила Дељагина, ти кораци сведоче да је ова
група држава подигла своју сарадњу на виши
ниво. „До сада је БРИКС био клуб држава попут Г-
7, али сада, после оснивања финансијских
институција сличних ММФ-у и Светској банци,
направљен је корак у правцу стварања јасно
дефинисане организације”...

У Уфи је уочи самита БРИКС-а одржана
седница Пословног савета ове групе земаља.
Основна тема дискусије биле су перспективе Нове
банке за развој.

Са друге стране, како истиче директор
Института за глобализацију и социјалне покрете
Борис Кагарлицки, самит у Уфи сведочи „о рела-
тивно успешном, али крајње спором напредова-
њу”. Експерт је истакао да би БРИКС-ова Банка за
развој већ сада могла да функционише, али она
прве пројекте почиње да финансира тек догоди-
не, као што је 9. јула потврдио Владимир Путин.
Аналитичар сматра да је таква спорост условљена
одсуством јасне представе учесника овог пројек-
та о карактеру и циљевима нове банке. „По мом

мишљењу, све стране још увек нису до краја
дефинисале шта желе: да БРИКС постане прави
блок држава који ће бити прилично ефикасан, или
да то буде само некакав облик мултилатералних
односа”, рекао је Кагарлицки за „Руску реч”. 

По његовом мишљењу, постоји потенци-
јал за стварање веома моћног блока, који би
лако могао да буде конкуренција Европској
унији. Георгиј Толораја такође наглашава да је
кретање у правцу претварања БРИКС-а у орга-
низацију споро и опрезно. „Не желе све земље
да стварају некакве наднационалне органе”,
рекао је он за „Руску реч”, истакавши да је ипак
основан виртуелни секретаријат уједињења, о
чему је у Уфи усаглашен меморандум. Експерт
посебно истиче да је озбиљно достигнуће и сама
чињеница да су земље БРИКС-а демонстрира-
ле јединство по важним глобалним питањима у
сложеној међународној политичкој ситуацији у
којој се сада нашла Руска Федерација, а дели-
мично и Кина.

Важност чињенице да је БРИКС основао
Банку за развој у контексту актуелне конфрон-
тације са Западом истакао је у интервјуу за
„Руску реч” и Марсељ Салихов, шеф економског
одељења фонда „Институт за енергетику и
финансије”. По његовим речима, сада, када су
руске компаније одсечене од западног капита-
ла, појава алтернативног извора финансирања
треба благотворно да делује на руску еконо-
мију. Аналитичар очекује да ће Банка за развој
постати важан механизам за привлачење
кинеског капитала у руску економију, и додаје
да се у последње време у Русији много говори о
финансијским ресурсима из Кине, али конкретне
инвестиције још увек не пристижу.

Шта је постигла Русија 
на Самиту БРИКС-а у Бразилу

На Самиту БРИКС-а одржаном у Бразилу
донето је неколико важних одлука, међу којима и
одлука о оснивању нове Развојне банке. Како је 9.
јула саопштио Владимир Путин, Банка за развој
ће се бавити кредитирањем крупних заједнич-
ких пројеката везаних за саобраћајне и енер-
гетске инфраструктуре, као и за развој инду-
стрије. Руски лидер је изјавио да је Русија као
председавајућа земља БРИКС-а предложила
„мапу пута” инвестиционе сарадње. „Обавили
смо консултације са нашим пословним круговима
и већ смо у ’мапу пута’ уврстили око 50 пројека-
та и иницијатива, међу њима и предлог о осни-
вању енергетске асоцијације и међународног
центра за истраживања у области енергетике,
као и савеза фабрика за ливење метала”, изја-
вио је руски председник.
Ruska reË, 10.7.2015. Алексеј Тимофејчев
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Уместо да извештавају о срамној анти-
српској пропаганди, о српским жртвама средњег
Подриња или, пак, о злочиначкој отмици истинољу-
бивог швајцарско-српског новинара Александра
Дорина, који је скупо платио своју борбу за истину
о Сребреници, овдашњи медији настављају да
испирају мозак народу, те напад „бошњачких“, екс-
тремиста на Александра Вучића настоје да предста-
ве као напад на његову политику. Наравно, то није
и не може бити напад на његову политику која је
потпуно антисрпска, већ је то напад на његову
ранију политичку позицију од које се он данас
ограђује.

Самим чином одласка у Сребреницу, Вучић
је увредио српски народ и српске жртве, прихва-
тивши да учествује у овој антисрпској лакрдији обе-
лежавања две деценије од наводног геноцида над
„Бошњацима“, уместо да шири глас истине о много-
бројним српским жртвама у Сарајеву, Братунцу и
другим поприштима страдања српског народа. И он
и сви остали који прећуткују српска стратишта, а
преувеличавају и пренаглашавају туђа, учествују у
изградњи мита о наводној српској геноцидности. А
мит о наводном сребреничком геноциду над
„Бошњацима“, један је од главних стубова пропа-
гандне машинерије антисрбизма и један од неизо-
ставних симболичких обележја евроунијатске србо-
фобије, мондијалистичке индоктринације и нове
исламске експанзије.

Имигранти пристижу свакога дана

А могућност за повећани ризик од претње
тероризма услед такве експанзије, настала је услед
таласа огромног прилива тзв. азиланата-имиграна-
та у Србију. Имигранти пристижу свакога дана и то
по 800   њих на дан, а у Србију прелазе не само
преко Македоније већ улазе и из Бугарске која је
чланица ЕУ, што указује да је по среди не само
повишен интензитет имигрантског прохода устаље-
ним балканским путевима ка западу, већ и спрово-
ђење политике насељавања имиграната на тлу
Србије. 

Потенцијал проблема са сталним приливом
такозваних азиланата у Србију, претходних недеља
је кулминирао, пa је ово питање постало тема која
се не може и не сме игнорисати. Показатељи штет-
них последица услед текућег прилива имиграната
су вишеструки. Наиме, имигранти су као група
посебно ризични као потенцијални носиоци зараз-
них болести из Азије и Африке, а о утицају на
пораст разбојништва и провалништва да и не гово-
римо. Даље, привилегованим статусом који у Србији
уживају пристигли имигранти, оличеним у добијању
бесплатног смештаја, као и дневног џепарца од 10
евра по особи, посредно се дискриминишу сви
расељени и унесрећени Срби, протерани са својих
огњишта, а који су одавно препуштени сами себи.

Оно што директно и експлицитно показује
колики заправо проблем представља илегална

имиграција, може се најбоље уочити у местима у
којима су смештени прихватни центри за имигран-
те, попут Врачевића и Боговађе, чији је један од
мештана изјавио следеће: „Све је почело кад је у
Боговађу досељено 150 азиланата. Били су мирни и
фини у почетку, па смо их прихватили. Међутим,
чим су се омасовили, почеле су невиђене пљачке,
физички напади на појединце, па чак и упади у
средњовековни манастир! Сву летину коју је
сестринство манастира у Боговађи сакупило су
опљачкали, а уништили су им и башту“. Ово тврди
један од становника Врачевића, који су снимак о
томе поставили на  Јутјуб, напомињући да посебна
опасност прети од тога што су азиланти смештени
недалеко од војног складишта, по ком такође тума-
рају. Речена изјава можда најтачније описује каква
је ситуација са највећим делом имиграната који се
задржавају дуже време у Србији, као и то како ће се
она убудуће развијати ако се неке ствари битно не
промене.

Имигранти и тероризам

Оно што је посебно забрињавајуће, а на шта
смо и раније упозоравали, јесте чињеница да је тзв.
„Исламска држава“ запретила да ће „Европу препла-
вити више од пола милиона миграната из Либије“, а
како знамо да је простор Србије поред Италије
један од главних праваца миграције азиланата из
ратом захваћених подручја, нажалост можемо рачу-
нати да ће велики број терориста ступити на тери-
торију Србије. Имајући у виду да наша држава не
чини скоро ништа да српски народ заштити од
туђинаца, него чак допушта да се насељавају у бли-
зини необезбеђених војних складишта, можемо
замислити све ужасе који се могу догодити ако
терористи, „маскирани“ у азиланте, дођу у посед –
на пример – неког експлозивног средства из тих
војних складишта. Да је ово могуће, доказ је и
чињеница да су само у Боговађи регистроване 52
провале у викендице и куће, а да за то нико није
процесуиран. По изјави једног од мештана, поли-
цији је одузето право да имигранте хапси због
крађа, а како су му полицајци такође рекли, ако би
он сам покушао да имигранте физички спречи у
покушају крађе, могао би за то кривично да одгова-
ра.

Као што смо већ поновили: српски народ
увек је био и биће гостољубив према свима који у
доброј намери желе да посете нашу земљу. Ми
можемо разумети несреће људи из Азије и Африке и
пружити им помоћ у мери наших могућности, али за
оне групације које желе да се трајно настане на
српском тлу и које су носиоци безбедносних ризи-
ка, не сме бити места у Србији. Стога треба пробу-
дити успавану свест народа, с обзиром да исти
углавном остаје неми посматрач свих видова анти-
народних делатности. Јер уколико српском народу,
и другим житељима Србије коју су јој лојални, није
обезбеђена заштита, српски родољуби не смеју
седети скрштених руку.
Srbija И. Средојевић

БРИКС POSTAJE МОЋНa FINANSIJSKO-
EKONOMSKA I POLITI»KA ОРгАНИЗАЦИЈa

ОД СРЕБРЕНИЦЕ ДО АЗИЛА
Исламска експанзија и азилантско питање као актуелне

претње
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Мићо Цвијетић (1946, Сарајево) пес-
ник је, књижевни критичар, есејиста, путо-
писац и преводилац. Главни и одговорни
уредник је Књижевних новина у Београду.
Објавио је, између осталог четири књиге
поезије. Његову најновију књигу Свет и кућа
објавила је Српска књижевна задруга у
2015. години.1   

Свет и кућа је збирка песама писаних,
по свему судећи, деведесетих година про-
шлог века  и објављене 2015. Песме су
пуне алегорија и алузија. Оне се углавном
односе на лични живот аутора. Он је морао
да избегне из родног Сарајева у Београд.
Живећи на периферији и радећи у граду,
њега највише мучи сећање на родни град и
на кућу, у којој је задовољно живео. Изгубио
је скоро све, нарочито велику личну биб-
лиотеку (''Повест о библиотеци''), као и дру-
гих вредности створених годинама. 

Иако је обезбеђен у Београду послом
и станом, он још увек пати за родитељском
кућом (отуда наслов књиге), патријархал-
ним животом (''Очев новчаник''), губитком
ослонца на тај живот. Како каже, ''Како
пожелим да сам као пуж / Да своју кућицу
саму не остављам / Да је на леђима у свет
понесем.'' Цвијетић цени духовне вредно-
сти у новом животу, али ипак ''У далекој
туђини и туђег мање заболи / Онамо преко
далеких, великих вода, / Да пена покрије и
пребрише сваки траг'' (''Тамо и овде''). 

Све то се најбоље види на самом
почетку збирке, у песми ''Повратак''.
Цвијетић се сећа једног можда од најчуве-
нијих избеглица, Доситеја из грчке митоло-
гије. После тројанских ратова и бројних
изазова и тешкоћа,

''Враћао се Одисеј прерушен у прос-
јака из белог света,

Опседнут бригом и болом за ближ-
њима прерано остарелим

Родитељима и сином Телемахом, не
само побуђен чежњом

За верном љубом и краљицом, чува-
ром двора и дома,

Већ је брижно и о смерној дадиљи,
мајчински га је подизала;

Она га једина о белегу и дојави
Пенелопи,

Као и одани пас по гласу, зацвиле, до
неба се чуло,

Не издржа узбуђено срце поновни

сусрет са господаром.
Благо Одисеју, њега је имао ко да

чека,
Он је имао где и кога да се врати.''
Све то указује да је Цвијетић употре-

био избеглиштво као општу људску појаву.
Сви који смо морали да напустимо своју
кућу и родни крај деле судбину Одисеја,
као и овог песника (мало ко од нас осећа
као Одисеј). Нада коју песник помиње на
крају песме припада и нама, кад-тад.

Цвијетић сматра да су све несреће
које су задесиле аутора и српски народ
последњих деценија могле да се избегну да
је било више мудрости да је лепа југосло-
венска утопија разрушена изнутра и дири-
гована споља. Нема сумње да је и блиска
прошлост била узрок томе. Песник чак
помиње и бољшевичку револуцију и изневе-
рене наде, али да још увек ''смењују се
наши, вајни усрећитељи''. Зато песник ''гура
стену узбрдо'' сваког дана. 

Нове власти покушавају да пронађу
компромис: ''Можда бисмо удружени ства-
рали чуда. / Неко паклено крштење спре-
ма... Свако је осуђен на своју звер.''
Цвијетић предлаже самокритику и призна-
ње да смо ''сви криви', ''свако има Ахилову
пету''. Али ''стићи ће принудна наплата
рачуна.''  

Песник се жали: ''Пресит сам рђавога
друштва / И узалудних послова... Мало
говоримо, више ћутимо.'' Повукао се у слут-
њи, неверици, самотињи.'' Али признаје:
''Човјек се на губитке и бол навикне.''

Пред собом имамо добронамерног,
искреног интелектуалца који суди и прош-
лим и садашњим кривцима. Он сам постав-
ља питање: Има ли спаса? Он наводи изреку
Николе Пашића у наоко неизбежном тре-
нутку у Првом светском рату: ''Спаса нам
нема, пропасти нећемо.'' Цвијетић завршава
песмама о Николи Тесли и Бохумилу
Храбром: ''По вишњем налогу, на голубијим
крилима / Душа се винула у небо, узлетела
пут звезда.'' Тако треба  прихватити књигу
Мића Цвијетића Свет и кућа,

Васа Михаиловић
-------------------                                   

1 Мићо Цвијетић,  Свет  и  кућа
(Београд: Српска књижевна задруга, 2015).
Цитати из ове књиге назначени су у тексту.
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платили нешто што им не само да не треба, већ
их уништава и чини потпуно зависним од белих
газда јесте један од кругова пакла створеног из
чистог рачуна и интереса да се човек потпуно
искористи као јефтини алат, а потом одбаци. 

Ако се добро замислимо видећемо коли-
ко целокупна данашња радничка класа подсећа
на те кинеске раднике са Дивљег запада. Колико
се само тешко стеченог новца троши на модер-
не опијате, од цигарета до свих оних бескорис-
них статусних симбола, скупих производа
модне или ауто-индустрије, разне шљаштеће
глупости, за којима рекламама обманиту људи
жуде. Данас је постало уобичајено да се троше
суме у висини месечних примања на рецимо нај-
новији уређај за играње компјутерских игрица -
на виртуелну реалност, да се људи задужују да
би купили што већи телевизор или уградили
силиконске уметке у разне делове тела, па и да
скромног човека неко окарактерише као мање
вредног ако баш не купује оригиналну Кока-
колу. Говорим само о стварима које човек сло-
бодно бира приликом куповине, а где ли су тек
фармаколошка мафија или банкарски кредитори
који нам не остављају скоро никакву слободу.    

Не би да будем песимиста, али дешавања
последњих деценија, говоре да цивилизација
Православних Словена, чија су Срби истурена
стража, не показује да има адекватан одговор на
агресију бљештавог хедонизма са запада.
Одавно је Џон Ленон изјавио да је популарнији
од Христа. Та реченица је парадигма владавине
крупног капитала у сарадњи са медијским ком-
панијама над душама људи. 

Острошки монах Арсеније (Јовановић) у
својим дивним беседама понавља како смо ми
Православни Словени позвани да будемо душа
света, а Англо-Саксонци (и Германи) само „тех-
ничко особље“, но у модерном времену вредно-
сти су изокренуте па човек уместо Творцу служи
творевини. У очима савремене младежи, не само
личност типа Џон Ленон или Кристијано
Роналдо, већ и мртва машина нпр. Мерцедес или
Ајфон, су важнији од живога Бога. Ко ли ће
данас изабрати молитвени подвиг наспрам
понуђеног му чистог уживања, пост уместо све-
присутних баханалија или Достојевског поред
сладуњавих америчких комедија? Кинеска омла-
дина сигурно неће. 

Бити Хришћанин у модерном свету значи,
у најбољем случају, бити као она кинеска девој-
чица – вредно радити у прашини, окружен
хаосом, али испуњен вером да ће се труд испла-
тити. Радимо због тога, браћо свом датом нам
снагом, свесни да времена која долазе после
окретања Кине ка западу, доносе за свет нове
количине модерног опијума, а за праве
Хришћане околности у којима чак ни такав рад
неће бити могућ.   
Srbija Marko KovaËeviÊ

Azijska investiciona banka  
alternativa MMF i Svetskoj banci

U svetlu velike ekonomske krize koja
potresa GrËku i evrozonu, skoro neprimetno je kroz
medije prostrujala vest da je u Pekingu osnovana
Azijska Infrastrukturna Investiciona Banka
(AIIB). Banka je osmiπqena zbog finansirawa
infrastrukturne ekspanzije πirom Azije.
Proceweno je da u azijskom regionu u ovoj deceniji
postoji finansijski mawak od osam biliona dolara
za infrastrukturne projekte, a AIIB Êe biti deo
reπewa za pokrivawe tog mawka. Ono πto je poseb-
no zanimqivo je da je Ruska Federacija postala
predstavnik Azije (dræava koja je od vajkada
neotuivi deo Evrope) u novoosnovanom bordu
banke, te da je postala treÊi po veliËini igraË u
ovom finansijskom projektu koji predvodi Kina.
Rusija je dobila 5,92 % glasaËkog udela. Meu
zemqama osnivaËima su i Francuska, Velika
Britanija, NemaËka, Australija, uprkos pro-
tivqewu vlade SAD.

• Kina ima pravo glasa 20.06% i vlas-
niËkog udela 30.34%

• Indija ima pravo glasa 7,5% i vlas-
niËkog udela 8,52%

• Rusija ima pravo glasa 5,92% i
vlasniËkog udela 7,5%

• Australija ima pravo glasa 3,27% i
vlasniËkog udela 4,48%

Ceremonija potpisivawa osnovnog dokumen-
ta o osnivawu Azijsko infrastrukturne investi-
cione banke (AIIB) odræana je u Pekingu u ponede-
qak 29. juna ove godine. SveËanosti je prisustvova-
lo 300 delegata iz 57 zemaqa osnivaËa nove
banke...  Posebno je interesantno i vaæno
napomenuti da Kina nije traæila pravo veta. Po
reËima zamenika ruskog ministra finansija Sergeja
Storaka, posle ceremonije potpisivawa, uËeπÊe
Rusije u AIIB Êe biti 6,5 milijardi dolara.

InaËe AIIB je osnovana na inicijativu Kine
u oktobru 2014...  PoËetni upisani kapital Banke od
50 milijardi dolara je poveÊan na 100 milijardi
dolara. Osnovni kapital podeqen je na 1.000.000
akcija (Ruski udeo 65.362 akcije) u vrednosti od
100.000 dolara po akciji. 

AIIB Êe obezbediti sredstva za razvoj
putne mreæe, telekomunikacija i drugih infra-
strukturnih projekata u siromaπnijim regionima
Azije. U poËetnoj fazi, AIIB Êe se fokusirati na
stvarawe „Novog Puta Svile”- sistema trgovinskih
puteva koji povezuju træiπta Evrope i Azije.

Struwaci smatraju da je AIIB potencijalni
rival MMF-u i Svetskoj banci koje su usmeravane
od strane SAD... Amerikanci tvrde da Êe nova banka
po svoj prilici imati blaæe standarde za
odobravawe kredita u odnosu na Svetsku banku, te
je smatraju instrumentom moÊi Kine...

Sama Ëiwenica da je Kina oformila jednu
ovakvu organizaciju uprkos protivqewu Amerike,
te postojawe globalne asocijacije BRIKS (Brazil,
Rusija, Indija, Kina i Juæna Afrika), najboqi su
pokazateqi. To Êe doneti tektonske poremeÊaje u
svetskoj politici...  

SIEM, 6.7.2015.                          Miloπ ZdravkoviÊ

МИЋО ЦВИЈЕТИЋ, СВЕТ И КУЋА
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Kina i NSP...

Како се у ову поделу уклапају Кинези?
Прво, они потпуно верују државној власти!
Генерално, многољудне нације су могле створи-
ти јаку државу, само уколико су гајиле систем
чврсте, централизоване власти и беспоговорне
послушности народа, што је у Кини случај веко-
вима. Уз то, сви живи грађани Кине су васпитани
у правом комунизму, и научени да „има ко
мисли“, а да је њихово само да слушају и као
покорни војници испуњавају задатке. Друго, они
су заиста вредни радници који не знају за
одмор. Треће, Кинези су изразити материјали-
сти! Већина њихових жеља и тежњи своде се на
телесна уживања и насладе, на поседовање.
Друштво у којем скоро никада није постојала
озбиљна религиозност нити неки утицајни
морални систем важнији од борбе за опстанак, и
у којем се хиљадама година сматра успехом
постати моћан и бити у позицији да употребиш
друге зарад својих интереса или чистог уживања
и дан данас функцонише покретано истим
мотивом. За дивљење је мудрост старих кине-
ских филозофа, чувених у целом свету, али
њихове доктрине нису никада постале основа за
практичну промену начина живота народа који
је имао један задатак – преживети у најсурови-
јим условима. Чврсто верујем  да девојчицу са
почетка текста, на упоран труд мотивише упра-
во жеља да она једног дана не буде употребље-
на као роба, већ да има могућност да достигне
већу позицију у једном суровом друштву.
Познато је да у социјалним односима у Кини
нема много емоција ни милости. 

Шта Кинезе спречава да се, као такви,
отворено поставе на страну Запада? Под један,
директан интерес који се огледа у жељи да они 
сами остваре хегемонију у областима које
Америка сматра својом зоном, плус дубоко уко-
рењено ривалство са америчким савезником
Јапаном чије ужасне злочине веома добро памте
и сећање на њих упорно негују. Међу кинеским
историчарима постоји и памћење грозота које су
енглески колонисти чинили у време својих
похода на Кинеске луке, но оно је млађим гене-
рацијама потпуно неважно, у односу на све
„благодати“ које стижу са Запада.

Ипак кључна ствар, колико год то звуча-
ло контрадикторно, јесте комунистичка идеоло-
гија. Комунизам, на неки начин, чува Кину да
постане прво партнер, па касније и роб НСП-
а! Када у кинеском руководству преовладају они
млади политичари школовани по елитним шко-
лама и универзитетима у Енглеској и Америци,
они који се по улицама Лос Анђелеса бахате у
својим Поршеима, чувају новац у Швајцарским
банкама и емотивно се празне уз елитне прости-
туке, настаће и велика промена у кинеској спољ-
ној политици. Генерације одрасле на партизан-
ским филмовима, уз радне акције и порцију
риже на дан, чине једну моралну брану која

задржава бујицу хедонизма и конформизма
(иначе толико распрострањених на далеком
истоку) да потпуно поплави кинеско друштво.
Да ли су ти идеали социјализма и комунизма
довољно јаки да дуже време парирају моћној
западној машинерији која злоупотребљава
основне људске нагоне и претвара их у страсти,
а преко њих људе у овиснике и слуге? Наравно
да нису! Стара гарда ће, пре или касније, заје-
дно са својим системом вредности изумрети, а
на власт ће доћи „модерни менаџери“. Тај про-
цес увелико траје и по мојој процени завршиће
се за неких 10 – 15 година.  

Тада нас очекује раскидање војних, еко-
номских и могло би се рећи пријатељских веза
са Русијом, и рушење баланса који тренутно
постоји на светској геополитичкој сцени. Тек у
том тренутку, када у односу снага запад буде
имао велику предност у односу на Русију, свет-
ски мир ће постати озбиљно угрожен. Агенда
НСП-а наставља да се остварује, некада  спори-
јим, а некада  бржим корацима. У стари пројекат
придобијања Кине против Русије улази апсолут-
но све: од Рокенрол концерата до Холивудских
филмова. Сваки бесомучно рекламирани бренд,
сваки симбол западне културе, све оно што мла-
дом човеку може заголицати жеље и позвати га
да буде део „слободног света“, са нагласком на
телесним задовољствима и уживањима, није
само „мека моћ“. Не! То је заправо „тешка арти-
љерија“ у борби за умове и душе  младих који ће
ускоро постати елита која одлучује. 

Однос западног човека према кинеским
радницима најсликовитије представљају судби-
не Кинеза који су у XIX веку отишли у Америку и
радили на изградњи трансконтиненталне
железнице. Вредни и скромни радници (понав-
љам - без јаког моралног утемељења) били су на
разне начине увучени у зависност од опијума.
Чак су неке компаније имале посебне уговоре за
кинеске имигранте који су као бонус на месеч-
ном нивоу, уз плату добијали и одређену
количину опијума. Временом животи тих радни-
ка постају једнаки животу робова само уз при-
видну слободу. Зачарани круг у којем плату за
мукотрпан рад дају истим послодавцима да би
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Aktuelni aforizmi

Ne znam da li Êe nas Evropa pri-
miti, ali Afrika nas je veÊ stavi-
la na listu Ëekawa. 

Godiπwica Kosovske bitke biÊe
proslavqena Ëim se bitka zavrπi. 

Rad je stvorio Ëoveka, a Ëovek -
Praznik rada. 

Veπt komunista od dva crvena kar-
tona napravi partijsku kwiæicu.

Mi smo mala i siromaπna zemqa:
nama su i kraqevi na privremenom
radu u inostranstvu.

PrimiÊe nas na Evropsko træiπte
Ëim popravimo kantar.

U odnosu na meuqudske odnose,
hrana nam i nije mnogo zatrovana.

Dok su ostali pratili modne tren-
dove, mi smo decenijama nosili
jedno te isto - πtafetu.

Otkako gladuju, Srbi su siti svega.

Ovoliki neuspesi. Pa, to joπ niko-
me nije uspelo!

Ono πto nam nisu mogli Hitler i
Staqin, postigli smo sami.

Bliski istok nam je, na æalost, sve
bliæi.

Srbi æele da æive u jednoj dræavi.
©vedskoj, recimo.

Razvili smo jedra. Joπ samo da
nabavimo brod i more.

U poËetku beπe Tito, a na kraju -
Titanik.

Gledam πta se radi oko mene...
Niπta se ne radi.

Evropo, ne moæeπ ti toliko da se
ujediniπ koliko mi moæemo da se
razjedinimo.

Bili smo zemqa Ëuda: sad smo samo
Ëudo.

Milovan IliÊ - Minimaks

PAÆWA ONIMA KOJI ÆELE DA PRATE PISAWE
ISKRE

Oni koji æele da prate pisawe Iskre, a istu ne primaju πtampa-
nu, mogu naÊi svaki wen broj, poËev od januara 1998. do danas; takoe
i sve broje za prve Ëetiri godine Iskre 1949, 1950, 1951. i 1952, kao
i drugu srodnu literaturu - Ëitati ih ili `preuzeti` (download) - na
sajtu „Novo videlo” <http://www.novo-videlo.com>. 

PRILOZI ISKRI

Iskra 1. avgust 2015. 

Za pokoj duπe naπem dragom i
voqenom zetu i teËi Marku Sunari,
sa molitvom Gospodu da ga primi u
Svoje carstvo 
Ana VasiÊ                            $ 100

U spomen primjernih qudi poπ-
tovanih i dragih prijateqa i dru-
gova Hrvoja MagazinoviÊa i Marka
Sunare. 
Marko Pivac                        $ 200

Rehabilitacija
Prestolonaslednika

Aleksandra

Posle obraÊawa W.K.V. Presto-
lonaslednika Aleksandra i prof.
dr Olivera AntiÊa u Viπem sudu u
Beogradu, sud je  doneo sledeÊe
reπewe u predmetu REH 17/15:

„Usvaja se zahtev za rehabil-
itaciju W.K.V. Prestolonasled-
nika Aleksandra KaraoreviÊa,
od oca Petra KaraoreviÊa,
roenog 17.07.1945. u Londonu, u
Velikoj Britaniji, na teritoriji
proglaπenoj za teritoriju Kraqe-
vine Jugoslavije, te se UTVR–UJE
da je Ukaz 392 Predsedniπtva
Prezidijuma Narodne skupπtine
FNRJ od 08.03.1947. godine niπtav
od trenutka donoπewa, u delu koji
se odnosi na W.K.V. Prestolona-
slednika Aleksandra, kao i da su
niπtave sve wegove pravne posle-
dice.

Rehabilitovano lice, W.K.V.
Prestolonaslednik Aleksandar
KaraoreviÊ, smatra se neosui-
vanim.

Kraqevski Dvor, Beograd, 8.7.2015.

Da ih se setimo - VeËna
im pamjat!

Pre 69 godina,  17. jula
1946, komunisti, na Ëelu sa
Titom, posle nameπtenog suewa,
na kome su osudili na smrt grupu
srpskih rodoquba, izvrπili su
tu presudu i muËki ih ubili. Do
danaπweg dana nezna se gde su
muËenici sahraweni, ako moæe da
se ta reË „sahrana” upotrebi, i
pored dugogodiπweg tragawa,
koje je bilo bezuspeπno. Postoje
razne verzije na koji naËin su oni
poubijani i one su sve bile i
ostale samo to.

Pored generala Drago-
quba-Draæe MihailoviÊa,
Komandanta Kraqevske vojske u
otaxbini, bili su i general Kosta
Muπicki, Komandant Srpskog
dobrovoqaËkog korpusa. (SDK -
kasnije, u sastavu JVuO, nazvan
„©umadijska divizija”), Mladen
ÆujoviÊ, Radoslav RadiÊ, Miloπ
GliπiÊ, Tasa DiniÊ, Velibor
JoniÊ, –ura DokiÊ. U ovoj grupi je
bio i Dragi JovanoviÊ, koji nije
tada ubijen. »ulo se da su ga
komunisti  ubili posle dve godi-
ne.

Neka je slava i hvala ovim
muËenicima, pred Bogom i qudi-
ma. Oni su svi jednaki. Dali su
æivote onako kako su se i zaveto-
vali: Sa Verom u Boga, za Kraqa i
Otaxbinu. Neka im je laka srpska
zemqa, Bog da im duπu prosti. 

Stevan PiroÊanac



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. LXVI 1. avgust 2015.

KINA I NOVI SVETSKI POREDAK
 Procena moguÊnosti da se u skoroj buduÊnosti moderna Kina 

prikloni Zapadu

Шетао сам узбудљивим Забрањеним гра-
дом у Пекингу, вечерао под бљештавим шангај-
ским ТВ торњем и посетио мистични Шаолин
манастир. Ипак, за мене сигурно најупечетљиви-
ја слика Кине нису светски познате туристичке
атракције, већ је једна девојчица која клечећи
на улици ради свој школски домаћи задатак. У
грозној вреви, прљавштини и буци, у страшној
гужви, окружена смећем и псима луталицама,
она упорно сконцентрисана на свој задатак -
ради! Њој и хиљадама других упорних  и пуних
вере припада будућност.

Нисам ни први ни последњи који жилавој
и моћној Кинеској нацији предвиђа кључну
улогу у предстојећим светским геополитичким
потресима. Стара хладноратовска подела
постала је одавно неприкладна, а економска,
војна и демографска снага Кине довољна да она
сама постане један блок. Мудрост (стрпљивост)
њеног руководства огледа се у констатном,
тихом јачању и чекању правог тренутка, да
определивши се за једну страну у већ постоје-
ћем ривалитету Запада и Русије, као пресудни
„тас на ваги“ побере највише могуће користи за
себе. 

Динамику, раслојеност по више основа и
шароликост кинеског друштва заиста је тешко
описати без опширније анализе. Проблем које
мене интересује јесте: да ли ће се Кинези јед-
ног дана ипак приклонити западној хегемо-
нији или ће остати на страни слободног света,
економски удруженог у тзв. БРИКС-у, а
оличеног у политици коју активно води
Владимир Путин. Одговор на то питање одре-
диће судбину човечанства у ближој будућно-
сти. Социјално-духовни концепт управљања
свим (важним) сегментима људског друштва у
било ком делу Земље из једног центра, и вођен
једним интересом, назван Нови светски поре-
дак, поред одличног плана и организације
његових твораца и менаџера, захтева и погодно
тло – објекат управљања, народне масе спремне

IDEJA STRUKOVNOG DOMA SKUP©TINE 
U SRBIJI

Економија Србије – привреда, државно 
власништво и приватизација, опште добро 

и право грађана на рад и адекватну зараду,
задуживања, ММФ кредити…

Наша програмска начела подразумевају
сасвим другачију друштвену и привредну
климу уз пуну слободу и креативност струке,
искуства и предузимљивости. Један од прин-
ципа којим се Зора руководи у економији је тај
да расход не сме бити већи од прихода, ту пре
свега мислимо на дефицитарна јавна предузе-
ћа и на бесмислено велики и паразитски биро-
кратски апарат. Да би се постигла другачија
економска клима неопходно је да струка уче-
ствује у доношењу важних одлука. 

Народни Покрет Зора се због тога бори
за дводомни парламент где би струка била
адекватно заступљена. Један од домова парла-
мента представљали би политичку вољу и
избор грађана, тј. избор 150 посланика,
већинским системом (гласање за човека а не
листу) на 4 године или ванредно код политич-
ке кризе. Делегатски дом имао би потпуну
независност од политичке воље у друштву, већ
би избор делегата био воља и интерес струке и
струковних удружења (лекарска, привредна,
комора, репрезентативних синдиката и тако
даље). 

Делегатски дом парламента имао би
100 делегата. Сви закони би морали да
прођу оба дома парламента где би у пуном
смислу дошао до изражаја утицај струке на
стварање повољне друштвене и економске
климе. Овакав друштвени и политички
систем омогућио би привреди да уз стручне
и образоване људе у уређеном правном и
политичком окружењу ангажује и искористи
све наше ресурсе од пољопривреде до
индустрије и омогући стварање пратећег
банкарског система оличеног кроз развојну,
инвестициону банку и кредитне задруге.
Досадашњи начин могуће је креирати раз-
војне државне буџете. Буџетски дефицит не
би био попуњаван искључиво страним и
скупим кредитима који увлаче државу у све
већи спољни дуг. 

Овакав начин вођења економске поли-
тике неминовно доводи до продаје најважни-

јих привредних потенцијала као што су: елек-
тро-привреда, Телеком, рудници, инфра-
структура и сл. Наравно ми смо свесни чиње-
нице да само заједничким снагама можемо
спровести у дело обнову наше Домовине у том
смислу, овај програм спроводио би у дело нај-
стручнији и најспособнији део друштва без
обзира на политичку верску или било коју при-
падност. Морамо да напоменемо да развој
привреде и целокупне економије није могуће
спровести политиком штедње и смањењем
куповне моћи грађана, нереалном вредношћу
домаће валуте чиме инострана роба постаје
много јефтинија и на тај начин гаси домаће
потенцијале. У власништву државе би морала
да остане инфраструктура, енергетика, водо-
привреда, шумарство и слично, дакле све оно
што не може и не сме да буде приватизовано.

Заштита радника мора бити организо-
вана и загарантована слободним синдикалним
организовањем. Свако ограничавање права
запослених било би драстично санкционисано
без обзира на власничку структуру привредног
субјекта. Права запослених и интереси посло-
даваца били би дефинисани кроз трипартитни
споразум послодавца синдиката и државе
доношењем закона о раду, општег колектив-
ног уговора и другим подзаконским актима.
Основна цена рада уређивала би се на основу
паритета основних животних потреба, ел.
енергије, основних артикала прехране или сл. 

Данас је парадокс да просечна потро-
шачка корпа износи више од просечне плате
радника. Ово би омогућило привредни раст
стално и континуирано, реално повећање пла-
тежне моћи грађана и повећање потрошње.
Све ово не би имало смисла без квалитетне
контроле новчаних токова слично функциони-
сању некадашње службе друштвеног књиго-
водства (СДК). Oпширније објашњење захтева
пуно времена и мора бити резултат ангажова-
ња струке, науке и искуства. Такође би напо-
менули да ми нисмо робови одређене економ-
ске школе односно правца и да схватамо
неопходност прилагођавања актуелним деша-
вањима и кретањима на плану глобалне еконо-
мије.
Из Програма Народни Покрет Зора
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да „прогутају удицу“. Морамо прво видети које
су то собине које морају испуњавати добри
поданици НСП-а, а које опет карактеристике
дефинишу противнике модерног тоталитарног
друштва. 

Савршени поданик НСП-а као прво и
основно има неограничено поверење у структу-
ре државне власти, односно некритички при-
хвата све што му се кроз масовне медије серви-
ра. Друго он мора бити вредан радник (што
само по себи и јесте једна универзална позитив-
на вредност). Радна снага је потребна елити.
Трећа, вероватно суштинска особина јесте да је
човек материјалиста, тј. да испуњење својих
жеља и снова налази искључиво у материјалном
свету тако да га је могуће нечим једноставно
„купити“. Код таквих људи све је на продају, све
има своју цену, чак и сама држава, савест или
душа. Било би пожељно да је тај човек себични
материјалиста, а  чак одлично ако је безосећај-
ни себични материјалиста, пошто као такав осим
обичног слуге може постати и војник НСП-а.

Тужна, али истинита чињеница је да
човекова инстинктивна потреба да припада
некој широј заједници, у већини случајева не
дели потенцијалне заједнице по моралним
принципима већ по њиховој снази и успешно-
сти. Веома је мали број људи који су спремни да
из етичких разлога одбију удео у некој моћној
заједници, а да се укључе у неку слабу, али
морално исправну. Управо овде је вододелница,
кључна разлика између  оних који улазе „у коло“
и постају слуге НСП-у и оних који „мисле својом
главом“ и траже прави пут за себе, било као
народи или као појединци. Ко су ти непоткуп-
љиви, истинољубиви и пре свега слободни људи
који мрсе рачуне НСП-у? По логици ствари они
су не-материјалисти, људи утемељени у духов-
ном животу који не траже награду и победу у
овом свету; људи саосећања према другима
(ближњима); људи спремни пре да жртвују себе,
него да повреде друге.
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