Нови образац српске политике

ФИЛОЗОФ ДРАГОЉУБ КОЈЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПОЛИТИЧКОГ САВЕТА ДСС,
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Нови образац српске политике

„Стрпљивост и поступност су менталитетни темељ сваког државотворног народа. У
студији о националном карактеру Срба, Слободан Јовановић критички указује да су
управо то особине које нам недостају и због којих се у одлучујућим моментима затичемо
неспремни. Онда кривицу пребацујемо на друге. Што би рекао Умберто Еко, када
систематски занемарујеш потезе својих непријатеља и ништа не чиниш да им парираш у
дужем временском периоду, онда оправдаваш себе тако што своју пропаст прогласиш
последицом завере. То је, дословно, наша прича”

НАЦИЈА ПРЕС

Један је од високообразованих „расних” Београђана генерације у пуној
зрелости који су, у окриљу различитих политичких и идеолошких опција,
најзад значајније ступили на сцену и приближили се могућности да стварно
спасавају ово српско „гнездо над понором”. Драгољуб Којчић (Београд, 1954)
представља све снажнији глас нове српске политичке разборитости који
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собом складно, без икакве подвојености, сједињује национално и
демократско, традицију и модерност, литургичко и информатичко. Глас оне
данас преко потребне разборитости која укида дириговану поделу на „две
Србије”, затвара фронтове и зацељује ране, нуди визију земље у којој има
места за све, а између „Гуче” и „Егзита”, или између Косова и Европе, не ставља
раставни него саставни везник.

Дипломирао је филозофију на Филозофском факултету у Београду. Бави се
политичком филозофијом, политичком теоријом и методологијом. Године
1990. учествовао је у обнављању демократског покрета у Србији. Крајем исте
године покренуо, заједно са Радославом Брацом Павловићем, лист Држава, а
1995. и 1996. био његов главни и одговорни уредник. Уредник је у
Српском књижевном гласнику
, аутор више одличних огледа и учесник бројних домаћих и међународних
стручних скупова на тему демократије и српског националног питања. Од
1996. до 2003. године био је председник Српске демократске странке у Србији.
После октобарских промена 2000. био је заменик министра за односе са
Србима ван Србије. Данас је председник Политичког савета Демократске
странке Србије и народни посланик.

• Као народ и држава опет смо у једној тешкој години која нам може
донети далекосежне последице (ако смо од краја осамдесетих
уопште имали неку друкчију годину). Колико наша судбина данас
зависи од нашег чињења или нечињења?

Ниједан озбиљан народ не сме да „прескаче” сопствену историју. Не одлучује се
о судбини народа само у великим и преокретним тренуцима, него се
стрпљиво и брижљиво, из дана у дан, изграђује његова снага и позиција.
Народи се столећима боре да стекну државу и изграде њене институције као
инструменте за остваривање својих интереса. Стрпљивост и поступност су
менталитетни темељ сваког државотворног народа. У студији о
националном карактеру Срба Слободан Јовановић критички указује да су
управо то особине које нам недостају и због којих се у одлучујућим моментима
затичемо неспремни. Онда кривицу пребацујемо на друге. Што би рекао
Умберто Еко, када систематски занемарујеш потезе својих непријатеља и
ништа не чиниш да им парираш у дужем временском периоду, онда оправдаваш
себе тако што своју пропаст прогласиш последицом завере. То је дословно
наша прича. Имали смо националну државу још пре двеста година, имали своју
војску, своју дипломатију, тајне службе, међународни углед, просвету, цркву,
културу и тако даље, а дозволили смо да нас надиграју комунисти и
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историјски аутсајдери које смо галантно ослобађали, школовали,
финансирали... Изненадили смо се када смо схватили да нам је прецизно
исплетена омча иза наших леђа.

Ова година је само довршавање затезања те омче и недвосмислена
последица једног предугог периода неодговорности. Остао је веома мали
простор да нешто учинимо. Уместо да смо самоуверено ослоњени на сопствену
снагу као најјачи аргумент у међународним односима, данас зависимо од
спремности великих сила да на наше питање примене правне норме.
Међународно право је ипак адут који отвара маневарске могућности у
преговорима. Премијер Коштуница и председник Тадић поставили су
државну стратегију очувања Косова и Метохије у оквиру Србије управо на
обавези међународне заједнице да се држи принципа непромењивости
граница насилним путем и тај став су доследно и квалитетно предочили
Савету безбедности УН. Али, уколико се истовремено не буде радило на
обнови унутрашње снаге земље, нису велике шансе да у будућности одржимо
оно што данас изборимо. То је ствар спремности не само елита него и читаве
заједнице.

ОБЈАВА СРБИЈЕ ЈЕЗИКОМ НОВЕ ЕПОХЕ

• Да сте у позицији да пресудно утичете на српску стратегију у
преговорима о КиМ и у вези са расплетом у Црној Гори, у околностима
какве јесу у оба та случаја, шта би били основни постулати Вашег
деловања?

Из овога што сам рекао јасно је да верујем у методу која стрпљиво и активно
припрема ствари, па онда последице не могу да изостану. Није лако данас
решавати питања која су се нагомилавала током једнога столећа. Ми
немамо greenfield полазну основу за решавање тако важних питања. У овоме
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часу државни тим за преговоре о Космету ради све што је могуће. Постоји и
релативно усклађени однос релевантних чинилаца када је у питању државна
заједница. Али, Србија мора да постане свесна својих предности и својих
капацитета за политичку утакмицу по правилима нове епохе. То су економија
и култура. Стратегијски осмишљеним позиционирањем Србије и Београда у
епицентар региона добија се престиж који не само да омогућава нове
интеграционе процесе у нашем народу него стабилизујуће делује и на
укупно геополитичко окружење. Да је Србија данас престижна земља,
никоме озбиљном у Црној Гори не би пало на памет да се одваја или да се одриче
нашег језика и културног наслеђа. На другој страни, албански сепаратизам не
би лако обезбеђивао мећународну подршку. У задњих годину-две дана доста
се чини да се створе предуслови за јачање економије. Нисам задовољан
културним аспектом националне политике.

• Зашто?

Да овом приликом кажем само о спољнополитичком потенцијалу културе који
нисмо користили. Не могу да верујем да наша кинематографија није у стању
да направи филм који ће на уметнички висок и убедљив начин да баци другачије
светло на грађански рат у Босни и Херцеговини. Док ми и даље правимо
комунистичке симетрије о одговорности за рат и за злочине, дотле Јасмила
Жбанић иде по фестивалима са политичким памфлетом који сатанизује Србе.
Тај филм више утиче на формирање међународног јавног мнења него десет
експертских политичких тимова и хиљаду књига које у очају објављују
добронамерни људи о своме трошку.

Нико се није нашао да позове људе који су према нама показивали наклоност
или су барем били објективни усред антисрпске хистерије. Зашто није
уприличен разговор са Харолдом Пинтером, Хенријем Кисинџером и Ноамом
Чомским? Нико није позвао у званичну посету председника Чешке Републике
Вацлава Клауса, што је не само политички пропуст него и показатељ културне
ускогрудости.

Прошле године Кен Расел је тражио средства да сними филм о Николи Тесли.
Можете мислити какво би то интересовање изазвало у свету и једном заувек
отклонило дилему о Теслином националном пореклу. Расел није снимио филм
јер није добио паре, а Јасмила Жбанић је глатко реализовала свој
пропагандни пројекат. Да ли је некоме пало на памет да Милу Јововић, једну од
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најзначајнијих холивудских звезда, доведе у Србију и јавно се захвали што је
током НАТО бомбардовања придобила Џека Николсона, Ноами Кембел и
друге старове да уложе протест америчкој администрацији. Ми смо зато
прошле године довели циничну Катрин Данев да јој подастремо црвени тепих,
а она је један од главних пропагандиста антисрпске хистерије у Француској.

Због чега у Београду није организован концерт светске мега-групе Guns and
Roses
чији
фронтмен је током распада Југославије говорио да су Срби у праву и носио
мајицу са нашим грбом?
Bono Vox
је сарађујући са Мухамедом Шаћирбејом дао већи допринос политици Алије
Изетбеговића него професионални дипломати и лобисти у америчком
Конгресу. Петнаест година никако да укапирамо шта је полуга која покреће
свет. Култура је данас моћно политичко оруђе, а ми је још увек видимо на
провинцијални начин, као „опште образовање”.

И ДРЖАВА И ЕВРОПА

• Својевремено, док сте били уредник часописаДржава, са солидном
аргументацијом тврдило се да је „српско национално питање
заправо
др
жавно питање
”
, да би се данас дошло до тврдње, такође озбиљно образложене, да ми у
ствари живимо „у бездржавном стању
”
?

Када смо 1990. године Радослав Браца Павловић и ја покретали овај лист,
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инсистирао сам да се зове Држава јер је било очигледно да сви наши проблеми
проистичу из чињенице да немамо своју државу и своје институције власти.
У међувремену, променило се много тога. Један део наших сународника
етнички је очишћен са подручја где је живео. Мали број је успео да остане на
својим огњиштима, али под суверенитетом новостворених држава и у
статусу националне мањине. Најзначајнија промена догодила се у самоме
бићу државе. Суверенитет данас много више зависи од интегрисаности у
шире политичке целине или асоцијације него од класичних инструмената
моћи. Није залагање за чланство у Европској Унији само због перспективе
вишег животног стандарда, него је то добра прилика да се зауставе
дезинтеграциони процеси и омогући Србима који живе изван граница
матичне земље да поново буду под истим политичким кровом.

Због свих ових промена неопходан је модерни политички сензибилитет и
пројекти у складу са новом стварношћу. То значи избалансирану политику
која ће кроз класичне надлежности државе осигуравати један део интереса,
а кроз чланство у међународним асоцијацијама други део, пре свега гаранције
безбедности и услове економског раста. Није безначајно ни то што ће успешно
довршавање интеграционих процеса довести до спуштања тензија у нашем
региону, а грађанима донети тако неопходну релаксацију. Намучили су се
људи од неизвесности.

Дакле, и држава и Европа! А онда паметно. Ако у уједињеној Европи поделимо
судбину са моћним и успешним народима, онда смо избегли ужасну и свирепу
казну за своје историјске промашаје и, говорећи у метафизичкој равни,
осмислили, оправдали и посветили све жртве наших предака које су и
направљене за срећнију будућност нових поколења.

ЉУДИ КОЈИ КОМПРОМИТУЈУ ИДЕЈЕ
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• Недавно сте, у једној упечатљивој беседи, рекли да је велики српски
проблем у „провалији која постоји између државе и друштва”, да се
оно што је у друштву и у нашим нормалним размишљањима свима јасно
замагљује и губи у сфери политичке операционализације, или чак
претвара у своју потпуну супротност. Како премостити ту провалију?

Најбоље је када институције власти органски следе налоге које добијају из
вредносног система друштва. За то је потребно да елите израстају из свога
народа. Код нас један део политичких предводника има своје утемељење у
марксизму и 1968. години. Они људи који су критиковали Броза због тога што
није довољно комуниста постали су заговорници демократије. Комунисти
који су, попут Живорада Ковачевића, били највиши функционери Титове
самоуправне Југославије данас су промотери европског пута! Какви
промотери, такав и пут – неаутентичан. У Европу идемо не да би нас
префарбани комунисти тамо дотукли и испунили завет из Дрездена да треба
сломити српске „хегемоне”, него управо супротно – да у новим околностима
остваримо своје националне интересе и искористимо предност да смо бројан
и добро распоређен народ. Е, за тај посао потребна је аутентична елита која у
пола ноћи зна шта је добробит за Србију.

• Ушли сте у практичну политику са јасним теоријским и филозофским
представама о њој. Шта сте сазнали изнутра о покретачким силама
политике и политичке технологије које карактеришу ову епоху?

Тужно је сазнање да је код већине учесника у нашем политичком животу
политичка теорија terra incognita. Људи преко ноћи од комунисте постану
социјалдемократи, као да између ове две доктрине нема два метра књига које
треба проучити и као да у Европи у међусобним окршајима припадника ових
табора нису проливени хектолитри крви. Или, дојучерашњи члан
Демократске странке, која је мимо сваке логике члан Социјалистичке
интернационале, опет преко ноћи направи Либералну партију! Бого мој.

И шта да се каже за учене људе који су чланови Крунског савета а питање
монархије нису ни један једини пут представили на политички начин него
искључиво као сјај дворских пријема и мрак династичких сплетки.
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• Који сегмент Вашег образовања, које лектире или увиди су Вам
највише помогли у практичној политици?

Са становишта политичке анализе, Србија је од 1990. године потпуно нови
континент. Науживаће се будући истраживачи. Недостаје нам једна студија
која би дала типологију карактера на нашој политичкој сцени, отприлике
онако како је то урадио Чеслав Милош у Заробљеном уму. То би било забавно
штиво за долазеће нараштаје.

Много више од директних порука или „упутстава за употребу” које су писали
велики магови политичке праксеологије, на формирање мојих политичких
ставова утицала је осећајност према људима коју је хипнотски убедљиво
човечанству у аманет оставио Достојевски. То је тај сугестивни лук између
етике и политике и социјална операционализација хришћанства.

Политичку филозофију и политичку теорију код нас је дуго било неупутно
јавно исказивати, јер постоји широко распрострањена фама о наивним
интелектуалцима и намазаним интуитивцима којима не треба школа јер „све
знају”. То нас је и коштало. Политички савет Демократске странке Србије
управо је и формиран да политика у Србији добије своје онтолошко
утемељење и достојанство политичког ума.

КРАЈ СТИХИЈЕ И ДИЛЕТАНТИЗМА

• Савремени „постдемократски свет”, сложили смо се, ушао је у једну
сасвим нову епоху, друкчију од свих досад познатих, са друкчијим
појмовником, моралом, правом, координатама, управљачким
филозофијама, империјалним претензијама. Утисак је да то у
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Србији или није схваћено, или је схватано са тешко поправљивим
закашњењем?

Политички процеси, политичке поларизације и опредељења у нашој
средини још увек зависе од стихије и дилетантизма. Дугогодишње
апстинирање од слободног мишљења и борбе идеја учинило је своје. Ми смо се
тек недавно изборили за вишестраначки парламентаризам. Није се ни могло
очекивати да ће одмах и прецизно бити примењене озбиљне политичке
доктрине. Проблем је што ми политици приступамо на конфликтни начин: ко
није са нама он је против нас. Срби су сувише малобројан народ и у тако тешкој
међународној позицији да би смели да се на тај начин такмиче у борби за власт.
Потребно је да пре свега постоји национална солидарност као основно и
одговорно осећање, затим јасно дефинисање националних и државних
интереса, па тек на крају борба да гласачко тело препозна која је странка
компетентна да све то спроведе у дело. За такав редослед потеза неопходно
је да се уобличи политичка елита, а не да се простор препушта
медиокритетима. Потребан је и осећај за реалност, а не да се држава сваки
час супротставља тенденцијама које су владајуће у нашем времену. На
пример, овде се борба за српске интересе често поистовећује са борбом
против Запада, против мондијализма и томе слично, а да се уопште не зна тачно
шта то значи и због чега смо ми према томе у непријатељском односу. Не прави
се разлика између мондијализма и космополитизма и не уочава сличност
између мондијализма и комунистичког интернационализма. Никоме не
пада на памет да размисли да ли је за Србе можда било боље да су користили
моћ и енергију доминантних сила нашег доба да остваре своје виталне
интересе. Испоставило се да су Албанци и Хрвати успели да неке ствари
схвате на време и окрену западне војне ефективе против нас. Да смо пре 1990.
године били политички промућурнији и да нам нису бивши комунисти водили
националну политику, на позиционој и опозиционој страни, ствари би се
свакако другачије развијале.

Као и свуда у свету, кључ нашег опстанка налази се у препознавању шта је за
нас добро а шта лоше, и у способности прилагођавања. Нема простора за инат,
пркос и празне претње. Речју, за нас је спас у стрпљивом и одговорном
управљању земљом. Најопаснија је демагогија јер она у себи носи оно што су
Грци звали хибрис, или унутрашња казна која се аутоматски догађа ономе ко
прекрши логику. Национални интерес не сме да се употребљава да би се
дошло на власт. Обрнуто, на власт се долази да би се остварио национални
интерес.
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ВРЕМЕ ЗА КРЕАТИВНЕ ОДГОВОРЕ

• Чак и ако бланко прихватимо све приговоре изречене на рачун
српске политике деведесетих, ипак, у потпуно једностраном
приступу балканској драми кључног центра „светске власти” остаје
нејасно нешто крупно, нешто
тамно и
недоречено, што измиче уобичајеној геополитичкој и
стратегијској аргументацији. По Вашим сазнањима или
интуицијама, постоји ли скривени корен те тако често нескривене
антисрпске острашћености, нарочито код представника америчке
демократске и британске администрације?

Политика подразумева да постоји и „друга страна”, да се та страна руководи
својим интересима и да нам је понекад супротстављена. Ако је та страна
несразмерно моћнија од нас, треба пронаћи начин да наше интересе препозна
као своје или као саставни део својих будућих интереса. Ако то није могуће,
онда треба обезбедити да њој конкурентска сила увиди корист од партнерства
са нама или открије латентни квалитет у нашој позицији. Али, недопустиво је
да се ништа не ради у изградњи сопственог имиџа и успостављању политичких
партнерстава. Пасивност која је проистицала из наше нереалне слике о
сопственој снази скупо нас је коштала.

Управо англо-америчка доктрина међународних односа не познаје природне
пријатеље и непријатеље. Нема вечних савезника. Нема идеолошких
партнера. Колико само недемократских друштава подржавају САД? Колико
земаља у којима се још увек примењује казна сакаћења? Колико разноразних
Норијега, Тачија и Харадинаја? Па шта да се ради? Да ли да мењамо Америку
или да гледамо како да максимално осигурамо своје идентитетне вредности и
истакнемо своје партнерске предности. Филозофским језиком говорећи,
политика је комуникација са друго-бићем и aletheia, суштинска отвореност.
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У стриктно геополитичком кључу посматрано, постоји једна противречност у
нашем положају. Можда је најбоље да то покажем у историјском оквиру. Срби
су током столећа живели у најближем суседству аустроугарске метрополе и
били сматрани руским клином под њеним меким трбухом. А од руске подршке
била је слаба вајда. У најмању руку, Русија није могла да нас сачува од
покрштавања и демографских губитака. Сада је тренутак да дамо врло
креативне одговоре на проблеме са којима смо суочени. Уверен сам да не
морамо да одустанемо ни од једног суштинског аспекта нашег националног
битисања, али да би се то постигло морамо да применимо најмодернију
политичку технологију и заборавимо методе из претпрошлог века. Па ни
госпођа министарка не може више да се игра онако како ју је играла Љубинка
Бобић.

• Средином деведесетих, на Другом сабору култура словенских и
православних земаља, у свом изванредном саопштењу заложили сте
се за збијање редова и сабирање снага, не против било кога него у
корист самих тих народа, у једном раздобљу великих ломова и
њихове заједничке уздрманости. Ништа ни налик томе се није
десило?

Е, то искуство ме је највише и подстакло да у ревидираној методологији
почнем да тражим решења за наше тешкоће. Свака захвалност и свако
поштовање добрим људима и добрим православцима који су протестовали
када је наша земља на различите начине масакрирана, од економских
санкција, преко изопштавања из међународних институција до бруталног
убијања из ваздуха, али ниједна влада није категорички и до краја стала уз
Србију. Чак ни данас, када се одлучује о статусу Косова и Метохије и када су
сви правни и морални аргументи непорециво на нашој страни, не чујем ни један
јасни глас подршке. Србија ће показати највећу оданост и посвећеност
духовним темељима васељене ако их сама буде чувала. Наравно, врата за
дијалог остају отворена свима.

ТЕЖЕ БЕЗ КУЛТУРЕ НЕГО БЕЗ ДРЖАВЕ
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• Убрајају Вас у нову генерацију сазрелих политичара који би
требало да најзад буду иницирани у језгро моћи и одлучивања.
Постоји ли у српској политици генерацијски проблем (који је и
питање образовања, сензибилитета, разумевања духа времена,
комуникацијских и културолошких кодова...)?

Главни проблем данашње политичке елите је што већина није била ни
демократски ни српски оријентисана током Брозове владавине. Требало је да
падне Берлински зид, па да почну да се занимају за другачији поглед на свет.
Изузетак су Коштуница и Чавошки који су још пре тридесетак година заједно
објавили студију о страначком плурализму. А ми сада доживљавамо да нам
некадашњи најтврђи марксисти „соле памет” о европском путу, цивилном
друштву и реформској политици.

Најважније је да на политичку сцену буде уведен модел који није „блоковски”,
који није само борба против, него је борба за, који окупља а не фрагментизује
народ, који разлике не види као непријатељство него као здраву
конкуренцију, модел који није производ идеолошке уобразиље него управљач
и менаџер у друштвеним процесима и, изнад свега, промовише компетентност
уместо демагогије. Био бих задовољан ако постоји мој допринос
успостављању таквог обрасца нове српске политике. А за учешће у власти
борим се да бих могао да утичем на бољу будућност свога народа и своје земље.

• Један сте од веома ретких српских политичара који је изјавио да би
радије био министар културе него премијер, због изузетне важности
коју, у овом времену поготову, има култура?

Све је култура. Чини ми се да је теже без културе него без државе. Или, барем,
једно без другога не иде. То су знали и наши стари. Шта је данас историјска
вертикала Србије ако не оно што је културна заоставштина Немањића, од Зак
оника
,
Номоканона
,
Житија
,
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Слова Љубве
, па до Милешеве, Сопоћана, и тако редом. За нашу генерацију био би највећи
државотворни успех да у Немањићима препозна парадигму и нову Србију
настави да гради као да није било пет стотина година дисконтинуитета са
светородном династијом.

Или, нешто новија историја. Београд данас свакоме странцу изгледа као
препознатљиви европски град управо због културне сензитивности његових
градитеља пре стотинак година. Карађорђевићи су врло луцидно
подстицали уобличавање визуелног идентитета земље у храмовној и
споменичкој архитектури.

То се може и мора радити и данас. Границе између држава све мање ће бити
опажане по караулама и рампама а све више по стилским особеностима у
примарном перцептивном простору.

Речју, Србија само треба да организује сопствено наслеђе и посебност, а они
су фасцинантни. Министарство културе је надлежна адреса.

ОСНОВА ЗА ОПТИМИЗАМ

• Нашем поколењу остварила се она стара кинеска клетва: „Дабогда
живео у занимљивим временима! ” Сматрате ли да ћемо, после свега
што нам се догодило, смоћи снаге да покренемо
унутарње
обновитељске енергије?
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После ленствовања код друга Тита можда је све ово било неопходно, као казна
и као поновно сабирање. Плаћена је прескупа цена, пре свега у људским
жртвама. То боли и то се не може никако сместити ни у једну рачуницу, па ни
ову историјску. Много је села и градова у којима нема више српске душе а било
је претходних хиљаду година. То се може вратити на старо ако постоји воља и
стратегија. Наравно, новим средствима. Нама ће глобални демократски
процеси и „идеологија” људских права ићи на руку. Али, ми морамо да их
прихватимо и да са њима хендлујемо у своју корист. Свакако ће бити потребно
да дискретније излажемо своје политичке циљеве и да постепеност
уградимо у основе свога политичког деловања. У извесном смислу и
унутрашња политика, комуникација и решавање конфликата морају да се
урбанизју. На тај начин проблеми се лакше решавају а друштвена енергија
мање се расипа.

Ако бих покушао да некако крстим историјско поглавље које се управо
окончава, онда бих се одлучио да као најпримереније и нежно аутоиронично
изаберем назив једног романа Војислава Лубарде, а он гласи Гордо посртање
.

Код нас Срба много тога недостаје, али енергије увек има довољно. Питање је
само како је каналишемо. Општа је црта националног карактера, а то су
уочили и Дворниковић и Слободан Јовановић, да смо пријемчивији за велике
подухвате и славна дела него за мали, упоран и свакодневни рад и за мале
помаке. У протеклој декади наше прегнуће није довело до великих
резултата, а друштвена ситуација још мање је била подстицајна за стрпљиво
предузетништво и методологију малих корака. Неопходна је нова визија
Србије и барем неки повољан знак који би обновио ентузијазам код људи.
Упркос свим овогодишњим искушењима и неизвесностима, мислим да се нешто
озбиљно покренуло. Траума протеклих ратова, сећање на кризе и невоље
постепено се потискују и људи се окрећу будућности.

• Најзад, генерално, да ли сте оптимиста?

Да. Све циљеве можемо да остваримо, али морамо да им приђемо на нови
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начин. <

(Април 2006)
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