Заговорници европске пропасти

Europa Invasa

ДА ЛИ ЋЕ ЗАПАДНИ ЕВРОПЉАНИ ДОИСТА ДОБРОВОЉНО
ПОСТАТИ РАЈА? (4)
Заговорници европске пропасти

„Већински слој Европљана данас чини аморфна и апатична маса механички збијених, а
заправо осамљених и себичних јединки. Такву масу произвели су нихилистички процеси
цивилизације и демонија либералног капитализма, ништећи све природне међуљудске
везе и облике заједништва, од породице до нације. Од те масе саможивих и
неосвешћених јединки, које живе само за свој опстанак, од данас до сутра, не може се
очекивати да схвате како је и колико Европа угрожена, нити спремност да је бране, осим
можда ако таласи претњи дођу и до прага њихове приватности”

Пише: Драгош Калајић

Суочени с извесношћу сопственог свођења на етничку или расну мањину, те
владавине ислама над њиховом отаџбином, већ током овог столећа – како
најављују сва званична предвиђања, следећи линије раста маса имиграната,
опадања наталитета бледоликих и последица уласка туркофонске масе у Ев
ропску унију
– Европљани имају само два избора: отпор или капитулација. У оба случаја
ваља се послужити и историјским искуствима, поготову оних европских
народа који су већ доживели и преживели вишевековну окупацију од стране
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ваневропских освајача под јармом исламократије. Реч је о балканским
народима, међу којима је најпоучнија судбина српског, јер је једини истрајно
пружао оружани отпор, вековима, бранећи себе и Европу.

Ту судбину обележава и низ устанака, након којих су редовно следили
свирепе, геноцидне одмазде и егзодуси, али обележава је и коначни
ослободилачки рат, 1912. године, који је азијатске освајаче одбацио до
Константинопоља, задавши османској псеудоимперији смртни ударац. Под
теретом турске и исламократске окупације, некад јединствени српски народ
доживео је четвороструко раслојавање. Прво се одвојио управо најбогатији
слој, сачињен од преживелог нижег племства и поседника земље, склоних да
чувају имовно стање или завараних обећањима економских слобода. Потом су
се, под терором ужасних насиља над хришћанским становништвом, исламу
приклонили и многи други, што је људски разумљиво. Многи су преверили да би
спасли кћери и супруге од масовних силовања те претварања у бело робље, за
потребе левантијских тржница, а мушку децу од обавезног
„данка у крви
”
,
односно отимања, у раном детињству, ради образовања за војску
јањичара,
злогласну по свирепости
.

Непотпуности преверавања, односно потреба да се одлуке предака
потврде ванредном верском ревношћу; неисказане кризе савести, вековима
сабијане у неким лагумима подсвести; затомљавани осећај моралне
инфериорности спрам потомака оних који су одолели насиљу и остали верни
хришћанству; процес арабизације forma mentis и душе, обичаја, па и језика,
посредован, као и свугде, ширењем ислама и искорењивањем те затирањем
националних или етничких култура и традиција, уз одбијање да се призна
српско порекло и последични низ патетичних и редовно гротескно неуспелих
настојања да се измисли или створи сопствени национални идентитет, за
потребе оправдавања захтева за сопственом националном државом, с
обзиром да је религијско оправдавање неприхватљиво
1

– све су то обележја која су из савремених потомака реченог слоја
исламизираних извела огорчено и борбено непријатељство спрам Срба,
опседнутост жудњом за осветом и обновом превласти изгубљене сломом
османске псеудоимперије.
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НОВО КАЉЕЊЕ ХЕРОЈА

Супротни слој српског народа био је кристалисан око непоколебљиве жудње
за слободом. Тај слој кретао се ка просторима слободе, кроз густе балканске
шуме, ка планинским врховима и висоравнима, недоступним окупатору, чијем
су паразитизму највише одговарале доколице, угодности и ужици, какве су
пружала равничарска насеља, дуж магистралних трговачких путева. Други
су се одметали даље и постајали ратници-ратари, бранећи Европу од
азијатских освајача на војним границама Венецијанске Републике те
аустроугарске империје. Најстрожији услови живота, на планинској
ветрометини и у студи, те трајне оскудице и стална ратовања, искалили су
један ванредно жилав тип човека, прожет племениташким и херојским етосом.
Ванредне чврстине, постојаности и врлине тог типа човека показале су се и
током последње деценије XX века, под опсадом санкцијама од стране највеће
силе света те коначно и под општим нападом деветнаест земаља Атлантског
савеза, који након седамдесет осам дана и ноћи бомбардовања војних и
цивилних циљева није успео да војно освоји ни један педаљ српске земље, нити
да оствари стратешки циљ атлантског Левијатана (да опет употребимо
шмитовску алегорију), задат Ултиматумом из Рамбујеа: окупација целокупне
територије Југославије.
2

Трећи и најбројнији слој чинио је просек људског материјала, недовољно смео
да предузме високе путеве трајног одрицања и ратовања, али довољно
морално снажан да остане веран сопству и својој вери. Тај слој је стрпљиво
подносио јарам окупаторске власти и њених паразитских намета, али увек
спреман да се одазове позивима на устанак.

Из тог слоја брзо се издвојио четврти, морално најслабији, спреман да
безусловно служи окупатору, који је у њему препознао идеалног надзорника
поретка, преносника наредби и извршиоца казни. Велики српски географ и
етнопсихолог Јован Цвијић први је уочио и описао карактеролошка својства тог
слоја – што су постала толико урођена да се и генетски преносе – означивши их
једном синтагмом која је моралистичка, али и преопширна: „рајински
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менталитет
”. Реч је
о слоју који према страном окупатору гаји дубоки комплекс инфериорности,
видећи у њему узор свега и настојећи да га пред својима у свему опонаша, од
спољне ношње и понашања до обичаја и психологије. Црпећи из такве
послушности бројне привилегије, тај слој се, према народу коме је припадао,
показао често много свирепији него окупатор, сурово кажњавајући појаве
уздизања, изразе поноса и слободарског отпора.

СТРУКТУРА ЈЕДНОГ СЛОМА

У савременој слици Европљана већ су уочљиви предзнаци предоченог
раслојавања, односно његове потенцијалности. Већ се ствара слој
конвертита, премда је огромном већином сачињен од жена удатих за
муслиманске имигранте, што је посредни симптом онемоћавања и себичног
отуђења мушког елемента Европе, који пред нападима на мушкост кукавички
бежи чак и у чмарољубље, што поприма већ масовне размере, потврђујући
теорију Курција Малапартеа о узроку такве издаје. 3 У том слоју може се
уочити и елита сачињена од оних који су, следећи трагање Ренеа Генона за
легитимним заступништвом
Примордијалне Традиције
или пак своју згађеност наказном лихварском и тровачком цивилизацијом
Запада – једини позитивни одговор пронашли у исламу.

Борбени елемент Европљана се окупља у последњим истинским, односно живим
политичким покретима, проширеним породицама, што се опиру свим силама
глобализма а не само таласима масовних имиграција, од оних што бране
етничке особености и завичаје, како то узорно чини Лига Норд – до странака
национализма, попут Фламанског блока или француског Националног
фронта.
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Онај већински слој Европљана чини аморфна и апатична маса механички
збијених, а заправо осамљених и себичних јединки, коју су произвели
нихилистички процеси цивилизације и демонија либералног капитализма,
ништећи све природне међуљудске везе и облике заједништва, од породице
до нације.

Од те масе саможивих и неосвешћених јединки, што живе само за свој
опстанак, од данас до сутра, не може се очекивати да схвате како је и колико
Европа угрожена, нити спремност да је бране, осим и можда ако таласи претњи
дођу и до прага њихове приватности.

ПСЕУДОФИЛОСОФИЈА „МЕШАЊА”

Необјављена, мирнодопска инвазија Европе, што прети да већ током овог
столећа лиши Европљане њихове отаџбине, располаже и својим колабораци
онистима
,
заговорницима европске пропасти. Реч је, по правилу, о
(псеудо)интелектуалним миљеницима владајућих центара моћи, који своју
медијску „славу” стичу управо служећи
Јединој
(допуштеној, односно „исправној”)
мисли
. Опште обележје тог слоја је јединствено и прећутно одбацивање
критичког става
спрам владајућих појава и процеса у свету, који је све до слома система званог
реални социјализам
био суштина или
conditio sine qua non
исте мисли. Сад, пак, та мисао све владајуће појаве и процесе у свету прећутно
или отворено подржава, усмеравајући преостале критичке зловоље једино
не оне који им се опиру. Општа премиса таквог става је једна кривотворина,
једна псеудохегеловска мисао, коју низ поколења понавља без провера,
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обично је преузимајући, здраво за готово, од баналног вашарског преваранта,
Карла Попера, кога је одговарајући
lobby
уздигао, у очима засењене простоте, до разине првог мудраца тобоже
слободног света
.
5

У питању је исказ из увода Философије права: „Оно што је разумно јесте
актуелно; оно што је актуелно јесте разумно.
” По тумачењу Карла Попера, чије незнање усваја општу заблуду, Хегел тврди
како
„све што је сада стварно или актуелно мора бити рационално и добро
”.
Сам Хегел се потрудио да исправи оне који га нису добро разумели у трећем
издању
Енциклопедије,
упућујући на своју
Науку логике
где је употребу израза
актуелно
значењски одвојио од појмова
постојање, бивање
или
случајно
. Ту израз
актуелно
означава ванредно ретку појаву у свету настајања и нестајања: потпуно
постварење
идеје
из интелигибилног света. Дакле, није реч о једном делићу мноштва опипљиве и
видљиве стварности. Милитантни поборници и проповедници
Једне мисли
, пак, обмањивачко тумачење Хегелове мисли користе за правдање сваког
владајућег процеса у савременом свету, од освајачких ратова највећег
паразита света, атлантског Левијатана, лихварског колонијализма и
разарања свих одбрана од стихије нихилизма, зване
глобализација
– до инвазије трећесветских маса гладних и очајних жртава на Европу,
фатаморгану света безграничних обиља. Све је то, по њима,
актуелно
, односно
стварно
,
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дакле
рационално
, односно без алтернативе, те се ваља острвити на оне који устају против, који
одолевају, противнички или непријатељски, процесима, јер је њихов отпор
заправо
ирационалан
, дакле сличан или истоветан
ирационалним идеологијама
– према одређењу марксисте Ђерђа Лукача (Lukač, 1966) – у првом реду
фашизму и националсоцијализму.
<

(Март 2006)

Напомене
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Од повлачења османске псеудоимперије из Босне и Херцеговине, где су се
сматрали Турцима, муслимани српског или словенског порекла су осам пута
мењали своје национално име и одређење порекла. Примерице, током
Другог светског рата, када је Босна и Херцеговина ушла у састав Независне
Државе
Хрв
атске
, савезнице сила осовине, муслимани су се званично препознали у одређењу
да су
„цвијеће хрватског народа
”. Истовремено су у Берлин тајно слали изасланике да увере немачке
господаре како нису словенског већ управо германског порекла, да су једно
племе Гота залутало у словенску масу, тражећи стога сопствену државу.
Славни филмски редитељ Емир Кустурица – који потиче из муслиманске
породице што се није одрекла српског порекла – опажа:
„Кад мислим политички на начин на који сам учен у Европи, када гледам на
будућност босанских муслимана, долазим до питања које ме најчешће опседа:
знам да, када би се испод њихових ногу извукао џамијски тепих, бојим се да би
попадали као снопље... С једне стране знаш да политички живот мора бити
изнад контроле религије, а с друге знаш, када би се џамија повукла с
политичке сцене, највероватније је да би ишчезао читав народ.
” (Д. Танасковић, 2002)
1

Може се рећи, за љубав парадокса, да је каљење таквог типа човека једна од
позитивних последица османске и исламократске окупације. Велики удео у
томе имало је и насилно одвајање српског народа од слободне, хришћанске
Европе те, последично, огромно културно и цивилизацијско заостајање,
односно пресецање свих веза с процесима који су карактерисали наш
континент током векова српског робовања. Срби су остали недотакнути
духом барока и класицизма, илуминизма и позитивизма, ветровима
масонства и антиклерикализма, демократије и републиканства... Потпуно
осамљен, српски народ се окретао својој најдубљој традицији, укључујући и
прехришћанско наслеђе – принудивши и своју Православну цркву да се том
окретању саобрази – и одатле је црпео митове и мудрости, лекове и обичаје,
снаге и енергије отпора окупатору.
2
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„С обзиром да осећа како је оно што тиранија настоји да погоди у њему
његова мужевна душа, његов мушки елемент, у класичном смислу те речи, пол
мушкарца се маскира, прикрива се, поженствењује се како би побегао од
претње. ” (Malaparte, 1959)
3

Разматрајући Поперову критику Хегела, Валтер Кауфман је непобитно
утврдио да дотични уопште није читао дела којима се бави већ само кратке
изводе, у неверним преводима и популарним издањима: „Ако се сложимо с
Попером да је
,инте
лектуално поштење од темељног значаја за све до чега држимо’,
онда се морамо побунити против његових
метода;
јер премда је Поперова
мржња према тоталитаризму
надахнуће и средишни мотив његове књиге
(
Отворено друштво и његови непријатељи,
прим. Д. К.),
његови методи су слични методима тоталитарних ,знанственика’ и шире се
слободним светом.
”
(Kaufmann,1972)
4

С обзиром да Карл Попер истражује и дубинске, скривене побуде
„непријатеља” његовог идеала – што је крајње неуобичајено на разини
философских расправа – онда је легитимно окренути то подозрење и према
њему, па се упитати да ли је „отворено друштво” плод добронамерности.
Поперовом ученику, спекуланту Џорџу Сорошу, који често истиче своје
5
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јеврејско порекло, упућено је питање зашто онда не отвори свој
„Отворени универзитет
” тамо где је данас најпотребнији, у Изрaелу, да шири идеале
„отвореног друштва
” и мири Јевреје с Палестинцима, против обостраних националних
искључивости и изградње зида што их раздваја. Питање је остало без
одговора. Питање је иначе легитимно јер је очигледно да управо незасити
паразитизам атлантског Левијатана данас подстиче или води освајачке и
пљачкашке ратове, широм света, под изговором да се бори за спречавање
„хуманитарних катастрофа
”, те за ширење
„демократије
”
, „људских оправа
” и идеала
„отвореног друштва
”
.
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(1) Остварење застрашујућих прогноза

(2) Слом "идиле", рађање хаоса

(3) Демонтирање свих одбрана

(5) Име руже боје новца
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