Вртоглавица пред будућношћу

СТРАТЕШКИ САВЕЗ СА РУСИЈОМ ЈЕДИНИ НАЧИН ДА ЗАПАДНА ЕВРОПА РЕШИ
СВОЈЕ И СВЕТСКЕ ПРОБЛЕМЕ?

Вртоглавица пред будућношћу

Кад би, под претпоставком француске ,непослушности’, као 1968, Американци потпуно
запалили ватру наоружавањем и организацијом мултимилионских имигрантских маса
које живе по свим француским градовима, може се лако замислити да би за кратко
време дошло до револуције која би била страшнија од Октобарске. Показну вежбу или
последњу опомену смо видели, а Француска је само модел и пример. Политика „после
мене потоп” доживела је јадан крај: потоп је стигао раније

Пише: др Марко С. Марковић

Срби су европски народ и желе да се укључе у европску заједницу. Али шта

1 / 10

Вртоглавица пред будућношћу

данас представља Европа? Да ли уопште постоји Европа коју ми имамо у виду?
Та Европа је постојала до Другог светског рата, као мозаик независних,
снажних и економски напредних држава. Исцрпљена Другим светским ратом,
та Европа је сахрањена пре више од пола века. Њена самосталност је ишчезла
у корист америчке светске превласти.

Генерал Де Гол је међу првима предвидео ту и такву европску судбину, па се
још пре свршетка Другог светског рата приближио Стаљину и с њим закључио
савез у Москви, децембра 1944. У први мах, тај потез је допринео да Француска
добије једну окупациону зону у Немачкој и тако не буде искључена из групе
великих сила. Али, на дужи рок, Де Голов план је био далекосежнији. По
његовој замисли, то је било стварање Европе „од Атлантика до Урала”, која ће
бити способна да се одупре америчкој хегемонији.

У оно време, многи су му замерали што се удружио са комунистима против
демократске Америке. Појавила су се разна тумачења његовог поступка.
Међу француским и другим западним државницима било је укорењено
мишљење да је СССР настављао политику руског империјализма, што је било
најпростије објашњење: Де Гол је у Совјетском Савезу видео Русију. Неки су
мислили да Де Гол верује у еволуцију совјетског режима, тако да је у његовим
очима комунистичка власт била само привремена. Но, без обзира на све те
хипотезе, било је јасно једно: као прва светска сила, Америка је – по Де
Головом схватању – највећа претња европској независности и једини спас
Европе састоји се у савезу са Русијом, па била она „бела” или „црвена”.

На супротном полу, европски стратези су предлагали Европу без Русије, јер би
она, у блоку „од Атлантика до Урала”, пала под руску превласт. Ту политику ће
касније најбоље формулисати Отон Хабрзбуршки: прво одвојити од Русије
све европске „сателитске” земље, па онда Русију оставити да се сама бори
против комунизма и исламских народа. 1

Нема сумње да је послератна Европа кренула правцем који је тако прецизно
дефинисао Отон Хабзбуршки, али је Де Гол продужио свој отпор Америци све до
краја шездесетих година, када је био поражен „студентском револуцијом”,
маја 1968. После једномесечног генералног штрајка, економски прогрес
Француске је био заустављен, а њене златне резерве исцрпљене. Сам Де Гол је
био приморан да се тренутно повуче у Баден-Баден, како би добио подршку
француске окупационе армије. Али ни то не би било довољно да се Москва
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изјаснила за револуцију. Пошто до тога није дошло, захваљујући негдашњем
савезу са Стаљином, Де Гол је револуцију савладао, али је следеће године
морао да се повуче.

Дакле, Француска се у току два месеца налазила на ивици пропасти, само
зато што је против власти била мобилисана универзитетска омладина, уз
помоћ неколико троцкистичких и анархистичких група и синдикалних
штрајкова.

РЕВОЛУЦИЈА – КАЗНА ЗА НЕПОСЛУШНОСТ

А шта би било данас, кад би у Француској дошло до грађанског рата? У
међувремену се унутрашња ситуација знатно погоршала. Приметан је пораст
корзиканског, баскијског и бретонског сепаратизма. Имигрантска инвазија се
не зауставља. По најнижим проценама, број имиграната достиже шест
милиона, а по другим далеко више. Имигранти су углавном арапског порекла,
поред избеглица из других муслиманских земаља. Још „у мирно доба” било је
неопрезно излазити на улицу ноћу, после 20 сати. Стотине професора
оклевају да се појаве у школи, у зебњи од арапских ђака и њихових родитеља.
У француским градовима има неколико стотина квартова у које полиција не
сме да уђе. Уколико се усуди да негде интервенише, њено присуство „млади” 2
сматрају провокацијом и реагују заседом против полицајаца, спаљивањем
кола, разбијањем излога и пљачкањем радњи.

Но, и без тога, свакодневно се збивају крађе, улична убиства, продаја дроге и
оружја, 3 поред вечерњих скупова оних који „присуствују борби булдога”. Ако је
веровати званичним подацима – који се врло ретко појављују у штампи – у
Француској има четири милиона злочина и преступа годишње. Међутим, по
статистици професионалних полицијских стручњака, тај број треба повисити
на 13 милиона. Без обзира на тачност тих процена, факат је да пред судом
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одговара само 500.000 оптужених годишње, да је међу њима максимално
100.000 осуђених на затвор, а да је на казну од три године или више осуђено
4 Остали настављају свој посао.
отприлике 10.000 злочинаца.

Кад би, под претпоставком француске „непослушности”, као 1968, Американци
потпалили ватру наоружавањем и организацијом тих мултимилионских
маса које живе по свим француским градовима, може се лако замислити да би
за кратко време дошло до револуције која би била страшнија од Октобарске.
Ко би, у том случају, стао на страну француске армије, спреман да положи свој
живот за своју Отаџбину? Грађани француског порекла? Било би тачније
рећи: незнатна мањина Француза.

У хијерархији вредности која је после Другог светског рата била
успостављена, расизам је означен као највеће зло на свету. А расизам,
обавезно, повлачи за собом нацизам, са познатим последицама. Отуда се већ
почетком осамдесетих година у Француској појавила организација „S.O.S.
расизам”, с крилатицом „Не дирај мог друга”, на чијем се челу налазио Арапин
Харлем Дезир, а у којој су знатну улогу играли неки јеврејски интелектуалци.
Расизам је схваћен у најширем смислу: расист је сваки онај ко се успротиви
легализацији страних имиграната, с било које стране они долазили. Али
расист је и човек који не узима у заштиту припаднике „пролетаријата”:
незапослене, људе са минималном државном помоћи или „искључене” из
друштва. Значи да би, у случају грађанског рата, француска армија и полиција
одмах биле жигосане као „расистичке” и против себе имале, поред
имиграната и сепаратиста, већину француске омладине, ако не и већину
целокупног становништва.

ПОЛИТИКА „ДАНА И КОМАДА”

Постоје два излаза из те ситуације: или државни и народни отпор за који је, по
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свему судећи, већ касно; или удварање унутрашњим и спољашњим факторима,
као најсигурније средство да се катастрофална хипотеза удаљи и бар
привремено отклони. Француски политичари – левичарски, као и
десничарски – са незнатним изузецима, прихватили су друго решење које се
своди на неодговорну „политику дана и комада”, по начелу „после мене потоп”.

Као мàна с неба, разбијање Југославије је одиграло улогу идеалне одскочне
даске и неупоредив полигон за војно-политичке маневре. Пре свега, то је
омогућило повезивање са Немачком која, као што је познато, „није могла
Србима да опрости зло које им је нанела”. Помоћ Хрватској је осигурала савез
са Ватиканом и католичким светом. Подршка босанским муслиманима је
обезбедила симпатије и финансијски допринос ислама у Француској и међу
арапским силама. Није искључено да је бомбардовање српских положаја у
Босни допринело и прекиду муслиманског тероризма у Паризу, који је – неким
чудом – убрзо престао, док се касније испоставило да су ти исти муслимански
терористи обучавани код Изетбеговића.

Распета Србија је послужила и Јеврејима као „монета за поткусуривање” у
њиховим односима са исламом: „Оставите нас на миру у Палестини, а ми ћемо
вас подржати на Балкану.” Са два-три изузетка, читава јеврејска
интелигенција у Француској – од Финкиелкраута и Левија до Кушнера –
удружила се против Срба. Приликом Изетбеговићеве посете Паризу, 1995.
године, Бернар-Анри Леви је похитао да га лично представи председнику
Француске Републике.

Но, надасве, то је било француско удварање Америци. Привидно генијалан
потез који је допустио да се француском интервенцијом на терену уједно
Клинтону лижу чизме, а Француска представи као слободна и велика сила, јер,
уместо да остане скрштених руку пред српским „варварством”, дејствује пре
Америке и независно од ње. С обзиром да је та политика почивала на
дугогодишњој и планетарној медијској кампањи, свака офанзива против
сатанизованих Срба је допринела популарности и NATO-а и председника
свих великих сила учесница у рату. За обрађену јавност европских земаља они
су били заштитници демократских принципа и прогоњених народа,
противници српских насилника. Самозвани учитељи демократије се нису
устручавали да дају лекције „последњем европском комунисти” у Београду и
„националном екстремисти” у Босни. Обојица су „сносили кривицу за етничко
чишћење”. И обојица су окривљени за „великосрпство”, као да никада нису
постојали програми и идеали Велике Хрватске и Велике Албаније.
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Са таквим медијским покрићем, француска армија је загазила у рат под врло
повољним условима. Као да је преконоћ „васкрсла Велика Француска”, на
телевизији су приказивали француску ратну флоту, бомбардере који узлећу
са носача авиона, командне станице које ноћу снимају покрете српских трупа.
Шта мари што су за ту гестикулацију утрошене милијарде франака које би
било паметније употребити за обезбеђење реда и поретка у самој Француској.
На пример, један релативно мали град као што је Орлеан има годишњи буџет од
преко милијарде некадашњих франака, а од те суме за полицију троши свега
двадесет милиона. Они на врху знају да је то самоубиствена политика и да ће
до „потопа” једног дана неизбежно доћи. Па ипак, боље је, у савезу са великим
светским силама, победити један мали народ него изгубити грађански рат у
Француској.

РАТ СА „ZÉRO MORTS”

Француска је овде наведена само као модел, али није искључиво она у том
положају. Има европских земаља које се налазе у још тежој ситуацији. Шта
онда Србија може очекивати од те Европе? На првом кораку, укидање
ембарга, побољшање економске ситуације и приближавање Европској
Унији. Али, под којим условима?

Србима је остављено веома мало маневарско поље, јер се иза љубазних
осмеха крије политичка уцена: „Све ћемо вам дати, ако пристанете да вас
сведемо на београдски пашалук.” Америка и данашња Европа од Срба
првенствено очекују прекид отпора. То је заправо наставак рата са „zéro morts”
(„без иједног мртвог”). Да није тако, они би признали да нису испунили услове
закљученог мира, покајали би се што нису разоружали УЧК, што су допустили
убиства и прогоне косовских Срба, што су затворили очи пред уништењем
српских цркава и културне баштине, па би због србомрштва сменили Кушнера.
Најзад, платили би ратну одштету и укинули хашки суд.
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Уместо тога, пропаганда против Срба се наставља у западној штампи, чак и
кроз филмове. Распарчавање Србије се такође наставља: после Косова,
видимо, долазе на ред Црна Гора и на крају Војводина. Наставља се и „правда”
суда у Хагу, по којој Срби могу бити некажњено убијани, док се сваки Србин
може извести на суд ако се прикупи шака заинтересованих хрватских или
муслиманских „сведока”. Као врхунац провокације, отворено је седиште
хашког суда и у самом Београду. Да суди Шиптарима који свакодневно убијају
Србе на Косову, или онима који су спалили и булдожерима сравнили са
земљом српске цркве и манастире? Не, него да суде Србима у самој Србији,
пред лицем српске Цркве и народа.

Истовремено, Француска наставља своју политику „bluff”-а. Ширак јури по свету
да би изигравао вожда велике силе; путује по Европи, Јужној Америци, Азији;
даје Русима и Кинезима лекције о демократији. Долази чак и на Косово, где
предлаже демократско гласање. Својевремено, није му пало на памет да тражи
гласање у Крајини, коју су тада називали „самозваном републиком”.

При таквим условима, препуштени сами себи, Срби имају мало наде за спас.
Почетком деведесетих година, у напису „За савез православних народа”,
предлагао сам стварање православне конференције од Северног до
Средоземног мора. Било је довољно састати се око округлог стола и донети
устав. Без икаквог напора, на тај начин би био створен политички и стратешки
блок који, у догледном времену, нико не би смео напасти. Нисам замишљао да би
тај савез требало да се успротиви свим неправославним народима, него сам,
напротив, предлагао да се одмах успоставе пријатељски односи са Европом и
Кином, доследно руској „евразијској” политици. На жалост, то се, због познатих
слабости самих православних народа, није десило. Са друге стране, низ
важних европских интелектуалаца залагало се за окупљање Европе око
осовине Берлин-Москва и стварање великог савеза који би се могао
супротставити Америци не као непријатељ него као слободан саговорник, али
Немачка се није одазвала на тај позив. Да ли зато што Немци сматрају да Русија
више не представља велику силу у поређењу са Америком? Или, напротив,
попут Отона Хабзбуршког, из бојазни да би у том савезу Руси имали превагу? У
сваком случају, пропуштена је драгоцена прилика да се Европа оснажи и
ослободи тужне и неприродне потчињености американизму.
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БЕЗ РУСИЈЕ – ЗАТВАРАЊЕ КРУГА

Уколико нова српска влада не буде нашла треће решење, остаје нам једино да
очекујемо неки спољашњи догађај који би, без нашег учешћа, утицао на
промену планова NATO-а и напуштање подршке балканским муслиманима. То
би се, рецимо, могло десити у случају да се распламса и генерализује
јеврејско-исламски сукоб, који је тренутно ограничен на Палестину. На први
поглед, Србија ту више не би била „монета за поткусуривање”. Међутим, не сме
се заборавити да исламски блок уистину не постоји. Фундаментализам је
поцепао јединство исламског света, а повезаност арапских емирата са
Америком је сувише јака да би се могла дефинитивно прекинути. У сваком
случају, Турска би остала на страни Израела. Њу држе у шаху исламизмом и
опасношћу од Курда, али јој остављају одрешене руке на Балкану. Није узалуд
француски политиколог Тјери де Монбриал још 1992. поздравио повратак
Турске на Балкан, 6 а генерал Галоа предвидео намеру Турске да вишак
7
становништва из Анадолије пребаци на Балкан.

Објављено је да би се Џорџ В. Буш изјаснио за повлачење америчких трупа из
Босне и са Косова. У томе не треба видети обнову америчког
„изолационизма”, али то је ипак знак да Буш не би наставио директно војно
присуство на стратешким позицијама и у базама на Балкану. За Србе би то
била добра вест под условом да се повуче и NATO. Али сервилност европских
политичара је толика да до тога вероватно не би дошло. И то би био доказ да је
Буш-јуниор велики државник. Зашто би он и даље трошио милијарде долара,
ако поуздано зна да би вазални европски народи вршили његов посао?
Својевремено се у француској штампи појавио чланак Р. Жирара, редовног
дописника Фигароа из Србије, под насловом „Косово: Нипошто не
напуштати”. Он критикује NATO што није разоружао УЧК и Американце који
хоће да се повуку, али захтевом да се „протекторат” не напушта отвара пут
новој политици „bluff”-а. Ширак једва чека да, после одласка Американаца,
понизно ради за њих, а да се пред светом буса у груди као независни господар
Европе.

Без истинског васкрса руске силе, круг се коначно затвара. <
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(Јануар-фебруар 2006)
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Назив који се углавном примењује за арапске и црначке младиће
преступнике, да се не би поменуло њихово име, јер би то био „знак расизма”. Али,
ако је по среди француски младић, његово име се мора споменути.
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Недавно откривени стокови оружја су дошли, наводно, из Југославије.
Термини „Југославија” и „југословенски” у таквим случајевима обично крију
Роме и шиптарску мафију, а при том индиректно алудирају на Србе. Међутим,
кад би кривци били Срби, неизоставно би поименце били жигосани, а Србија
отворено осуђена.
3

Све те податке су изнели Daniel Duglery, бивши главни директор јавне
безбедности, Henri Dominique Matagrin, председник професионалног судског
удружења и Florent Montillot, регионални саветник и аутор беле књиге о
градској безбедности, на конференцији одржаној 1. децембра 2000. у
Орлеану, коју је организовао Serge Grouard, кандидат Ширакове партије
RPR.
4

5

Податак из истих извора.
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Renaud Girard, „Kosovo: surtout, ne pas lâcher”, Le Figaro, 25-26. новембар 2000.
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