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Демонтирање свих одбрана

„За непријатеље традиционалне, племениташке и хришћанске Европе, нација и
национализам, и надасве националне државе, били су у XIX столећу сваког поштовања,
хвале и подршке достојне идеје, покрети и установе, јер су тада били инструменти у
послу разарања хришћанских царстава. Кад је тај посао био обављен – нација, национа
лизам
и
национална држава
наједанпут су проглашени ,опасним илузијама’, нечим што нема никаквог основа у
стварности, јер наводно није могуће наћи одговарајуће одређење значења тих појмова
које би задовољило све случајеве”

Пише: Драгош Калајић
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Прихвативши и гајећи (само)обману о својим старозаветним коренима и
основама, где је наводно први пут најављена и стога легитимисана појава Сп
асиоца
– хришћанство се трајно осудило на
оријенталне отрове
, уместо да је све то смело одбацило и суочило се са својим истинским, аријским
изворима. Последице су биле и остале кобне, о чему сведочи и Лутерова
реформа, те надасве калвинистичке и презбитеријанске јереси, које су
произвеле
беле, англосаксонске протестанте
, изнутра потпуно левантизоване и труле, са старозаветном
formа mentis
, отуђене од европске бити и податне слуге демоније материјализма и
либералкапитализма, бога Мамона и мондијализма, безброј пута већ
доказане издајнике и непријатеље Европе и Европљана, европске културе и
традиције.

Било је неминовно да та изопачена, отуђена подраса псеудобелаца,
служећи апсолутизму акумулације капитала, препозна у истинским
хришћанским црквама, православној и католичкој, те у њиховим моралним
догмама и начелима – прве препреке револуцијама ослобођених сила
похлепе, које ваља срушити. Стога је католичка црква у буржоаским
револуцијама – почевши од Француске – била и прва жртва, плативши своје
отпоре лихви хиљадама живота свештеника, монаха и монахиња. Уследило је,
век касније, разарање и паљење православних храмова и светиња у Русији, те
масакр десетине хиљада свештеника, монаха и свирепо силованих
монахиња. Last but not least, тај рат против истинског хришћанства настављен је
1999. године – када су бомбардери атлантског Левијатана свесно циљали,
оштетили, срушили или спалили стотине православних храмова на Косову и у
Метохији, најчешће из средњовековног периода (окрзнувши, случајно, само
једну џамију међу хиљадама, новосаграђених). Одмах потом, све је
продужено под окриљем тобоже мировних снага које албанским исламистима
допуштају неометана разарања, паљења и скрнављења преосталих
споменика врхунске духовности.

РАТ ПРОТИВ НАЦИЈА
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Ако ставимо по страни велики покрет секуларизације и безверја – у том
домену европски човек је остао без духовних одбрана. Већ и сама склоност
првих хришћана извесној двострукости, уз давање одговарајућих атрибута
Богу и Цезару, те последични раскол између
светог
и
профаног
, јавног и приватног, породичног домена – произвела је слабости које су се у
великој кризи буржоаских извртања традиционалних поредака и
хијерархија врлина и вредности показале као разорне. Тако је црква била
уклоњена са јавне сцене, изгубивши и својевољно се лишивши сваког права
утицаја на ванрелигијске покрете, идеје и циљеве сопствене заједнице.

С друге стране, владајући мамонски системи – упркос званичног раздвајања
верског од лаичког домена – оставили су себи право да безусловно задиру у
сфере приватности низом посредних или непосредних мера, све до трајног
условљавања посредством средстава масовне комуникације. Тако је човек и у
том домену остао без одбране, пасивни и условљени медијум који не мисли већ
је мишљен. Породица је постала једна ћелија света потрошње, принуђена да
се лиши својих традиционалних садржаја те у потпуности пода производњи,
ради одржавања наметане потрошње.

Под здруженим нападима псеудоелита инсталисаних у Европи, у служби
атлантског Левијатана, у очима или свести јавног мнења извргнуте су руглу
идеје нације и национализма као опасне илузије и самообмане. Оно што тим
идејама одговара у стварности на путу је распадања и труљења. За
непријатеље традиционалне, племениташке и хришћанске Европе, нација и
национализам
, те надасве
националне државе
, били су у XIX столећу сваког поштовања, хвале и подршке достојне идеје,
покрети и установе, јер је тада њима повераван посао разарања хришћанских
царстава. Кад је тај посао био обављен –
нација, национализам
и
национална
држава
постали су „опасне илузије”, нешто што нема никаквог основа у стварности, јер
наводно није могуће наћи задовољавајуће одређење значења тих појмова
које би задовољило све случајеве. Дакле, једно крајње лексичко сиромаштво
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бива проглашено за критеријум истине или лажи, стварности или привида.
1

И као што жртве истог модерног празноверја сматрају како је довољно само
именовати неку нову и необјашњену појаву (и рећи, на пример:
то је парапсихолошки феномен!
), те да она тиме буде потпуно објашњена – тако и у обрнутом случају сматрају
да поричући и бришући из речника именице потиру и стварности које су оне
изражавале или које изражавају.

ЧЕКАЈУЋИ РЕВОЛУЦИЈУ С ВИСИНЕ

Озлоглашавани и демонизовани као илузије које су узроковале крваве
међуевропске ратове, нација и национализам су постали нека врста
страшила, од којих зазире просечни, преполовљени, уцењени и условљени, те
истрајно заглупљивани и залуђивани европски човек. Зазирући од нације и
национализма, он је тако изгубио своју природну заједницу и најширу,
најмоћнију могућу одбрану.

Једнако разарање претрпеле су одбрамбене снаге, друга функција
евроаријске идеологије троделности. Оне су свуда у Европи лишене иоле
озбиљнијих одбрамбених моћи, неспособне не само за одбрану већ и за војну
интервенцију унутар сопствене државе против издаја владајућих
псеудоелита. Робујући налогу нестручне цивилне контроле, војне
псеудоелите су допустиле да непријатељи изврше потпуну
девирилизацију одбране и да баце у смеће све повесне војне традиције и
славе, као
политичк
и некоректне
. Прваци европског кретенизма, попут псеудофилозофа Јиргена Хабермаса,
налажу војсци
уставни патриотизам
, односно спремност служења и полагања живота
параграфима
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важећег Устава. Можемо закључити да су и у том домену атлантски или
еврократски
центри моћи лишили европског човека одговарајућих одбрана пред
изазовима инвазије. Држава је постала толико слаба да се скоро по правилу
кукавички сврстава на страну својих непријатеља, а против поборника и
бранилаца.

Паметном човеку довољан је и један италијански пример: вишегодишње
настојање владајућих псеудоелита – од врха државе до медијских мајстора
мишљења – да и силом уцена изнуде амнестију за негдашњег вођу
терористичког удружења екстремне левице, Lotta continua (групације иначе
доказано финансиране и усмераване од страних, противевропских
обавештајних служби, током
оловних година
), осуђеног правоснажном пресудом на двадесет година затвора због мучког
убиства полицијског инспектора Калабрезија, кривог што се херојски борио
против тог терора који је однео на стотине и хиљаде недужних живота.
Потпуно равнодушан према осећањима удовице, деце, родбине и пријатеља
убијеног хероја одбране државе и заједнице, не тражећи обнову процеса –
јер је злочин доказан – осуђени је годинама презриво одбијао да испуни
једини услов за помиловање, да напише молбу, препуштајући то идеолошки
трансверзалној маси својих поборника и обожавалаца, очигледно уверен да је
њему и сличнима све допуштено, с гађењем показујући да се не каје.
Подржавајући убицу, владајућа псеудоелита је дала до знања свима који
умеју да виде како пролазе и како ће проћи они који се усуде да бране државу и
националну заједницу.

У том домену, и право и правда су претрпели неподношљиве ударце нихилизма,
који су не само покидали све везе с деонтолошким начелима већ и с људским,
са повесном традицијом, с римским правом. Тако је право, у овој наопакој,
наказној, лихварској и тровачкој цивилизацији Запада постало нека врста „от
вореног дела
”
, препуштено арбитрарности и волунтаризму владајућих снага, које од њега
траже
производњу
ad hoc привремених, потрошивих и лако одбацивих – кад одслуже – правила и
уредби, згодних за потребе такође привремених правдања сваковрсних
насиља над човеком и заједицом, те природом и правдом. Право је потпуно
отргнуто од критеријума истине и лажности, постало је безоблично, податно
и условљиво. Оно, такво, потиче из нихилизма, дословно
из ничега
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, те се пре или касније враћа
у
ништа
, ничему. Дакле, право је постало пуки произвођач одговарајуће робе која
данас јесте а сутра није. Стога су страх и повлачење Европљана пред
инвазијом и необјављеним ратом – људски потпуно арзумиви,
изискујућивелике птеображаје, с видине.сТога разумљиви. Победа над тим
страхом и велико усправљање Европљана изискују и велике духовне,
душевне и интелектуалне преокрете,
револуцију с висине
.
2

<



(Јануар-фебруар 2006)

Напомене



„Шта је нација, уопште, или нека одређена нација? Никакав задовољавајући
критеријум по коме би се одлучило који од многих људских колектива треба
овако да се

зове не може да се открије... Проблем је, међутим, у томе што је немогуће рећи
посматрачу како да разликује нацију од било ког другог ентитета
1
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a priori
, као што можемо да му кажемо како да препозна птицу или разликује мише
ве
од гуштера... Сви случајеви који одговар
а
ју дефиницији нације су очигледно (или нису још)
,
нациј
а’,
или немају
националне тежње, или несумњиве
,
нације
’
не одговарају критеријуму или мешавини критеријума.
”

(Hobsbawm, 1996)

2 Овде се завршава наш избор из опсежног поглавља под насловом „Страх”,
уврштеног у (још) необјављену студију Europa Invasa летос преминулог
Драгоша Калајића, рађену по наруџбини његовог италијанског издавача
током последње године пишчевог живота. У наредним наставцима
предочићемо читаоцима одабране делове још неких поглавља из ове студије,
коју је сам аутор поверио на располагање нашој редакцији. (
Напомена уредништва
)
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