Јазавац пред (вашингтонским) судом

БРИТАНСКИ ПОСЛАНИК ЏОРЏ ГАЛОВЕЈ, ИЗЛОЖЕН ЛИЦЕМЕРНИМ АМЕРИЧКИМ
ОПТУЖБАМА, ПРЕЛЕТЕО ОКЕАН И СВЕ СКРЕСАО У БРК ТУЖИОЦИМА

Јазавац пред (вашингтонским) судом

Легитимност западне власти на судском плану донедавно је оспоравана само у Хагу,
колонијалном трибуналу за човечанство „нижег степена”. Но Хаг је постепено упутио
десетине честитих правника и сведока ка глобалном, моралном оспоравању западног
система. Случај Галовеј показује да бахатост иследника није само хашка специфичност,
него општа карактеристика једне разуларене свевласти

Пише: Слободан Деспот

Крајем маја 2005, широм англосаксонског говорног подручја, почео је преко
интернета да кружи видеоснимак и транскрипт једног сасвим неуобичајеног
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суочавања.

У важним тренуцима инстинкт увек преузима кормило од опрезног и тромог
разума. Тог јутра сам довршавао један хитан посао, и пошто сам с тим у вези
очекивао нечију поруку, на брзину прегледах своју електронску пошту.

Прелетевши погледом преко десетина непрочитаних вести, око ми одједном,
ко зна зашто, запе за неупадљив наслов: „FW : Video of Galloway’s Evidence”.

Поруку ми је прослеђивао неко ко се не јавља будзашто. Отворих је. Упућивала
је на вебстраницу на којој се у видео-прозорчету видело пуначко лице
дотичног Галовеја, проћелавог и бркатог Енглеза у беспрекорном тамном
оделу, како се припрема да сведочи пред микрофоном.

Најављено сведочење траје 47 минута. Испод снимка је и транскрипт.

Никад дотле нисам чуо за Џорџа Галовеја. Овлаш прочитах да је посланик и
прозван од стране специјалне комисије Сената САД у оквиру анкете о
наводном „дотирању” западних лобиста за ирачку ствар. На америчком списку
„агената” чије је услуге Садам Хусеин, наводно, плаћао барелима сирове
нафте, Британац је био у друштву истакнутих европских фигура попут Шарла
Паскве и Владимира Жириновског, али и безазленијих грађанских
антиратних активиста.

Упркос грдном временском шкрипцу, опет ко зна зашто, пустих видео-снимак и
стадох да пратим исказ са транскрипта, да ми не би ниједна реч промакла.
Ускоро увидех да тих 47 минута није протраћено. 1
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ОПТУЖНИЦА КАО „ЂАЧКА СПРДЊА”

Британски посланик Џорџ Галовеј (George Galloway) важи за амбициозног и
убојитог полемичара, али и за разметљивца који је многима стао на жуљ.
Године 2003. је избачен из владајуће странке Лејбура због сукоба са Тонијем
Блером око напада на Ирак. Отада се прочуо на све стране. Створио нову странку
звану Респект, која непосредно с левог крила конкурише Блеровом лажном
социјализму. Добио кључни судски спор против „Дејли Телеграфа” због
клевета — спор ради ког је сву имовину ставио на коцку. Дрско преотео
посланичко место у источном Лондону од Блерове ударне „црне звезде”, Уне
Кинг.

У оквиру свог антиратног активизма, који вероватно подразумева и извесну
демагогију према муслиманским беспризорнима Енглеске, Галовеј је основао
удружење „Маријамин вапај” (Mariam Appeal), у циљу прикупљања и
омогућавања лекарске помоћи за ирачку децу. У том подухвату га је новчано
подржао Фаваз Зурикат, кога је сам Галовеј називао „крупним играчем у
ирачком бизнису”.

За Сенат САД, такав политички профил је био довољан повод да се
громогласни Шкот уврсти у списак Садамових европских плаћеника. То је
наменски поткомитет учинио, и објавио.

Осионост је извор свих кардиналних грешака силника овог света. Своју тешку
оптужбу амерички сенатори нису се ни потрудили да поткрепе чињеницама,
већ одавно проваљеним „паткама” из британске штампе и непровереним
изјавама искамченим од заробљеника у злогласном затвору Абу Храиб!
Оптуженог нису ни покушали да контактирају у оквиру своје „истраге”, која је
до те мере неозбиљно вођена да, на пример, Галовеја терети да је
профитирао од УН програма „Нафта за храну” чак пре него што је тај програм и
створен... Укратко: оптужница коју је Галовеј ликујући отписао као пуку „ђачку
спрдњу” — а која би хашким оптуженицима могла доћи као нека врста утехе,
доказујући да светска власт својим немуштим клеветама не блати само
проказане Балканце, већ и истакнуте личности западних средина.
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Но разлике у опхођењу, ипак, постоје. За европским „лобистима” Садама
Хусеина нису сместа упућене потернице ни маскирани специјалци. Истрага
Сената за сада има само информативну снагу — иако није тешко замислити
шта у животу једне јавне личности стварно значи бити на (ма колико
произвољном) црном списку највеће светске силе.

Зато Галовеј није чекао да се гласине загноје и претворе у полицијске
потере, већ је на своју руку одлетео у Вашингтон да се расправи са
сенаторима. Аудијенција је снимљена, и одмах пуштена у свет — наравно, не из
Сената, где је то сведочење, како смо накнадно сазнали, изостало са списка. 2

ЧОВЕК-ЛИЧНОСТ НАСПРАМ ЧОВЕКА-ПАЦОВА

Шта је, заправо, толико упечатљиво у целој овој сцени?

Упечатљиво је, пре свега, усхићење и нека горка сласт коју човек осећа
гледајући и слушајући ту нову верзију Давида и Голијата, Сократове
одбране или, нама ближег, „Јазавца пред судом”. Галовејев исказ није само
његова лична одбрана, иначе бритка и беспоговорна. Не: Галовејев исказ је
један од оних ретких тренутака у којима се истина јавља у најогољенијем и
најнеоспорнијем облику, не само кроз оно што је речено, већ и кроз
непомирљиве супротности које се, попут магнетне одбојности, осећају у
сваком детаљу суочавања.

Супротност између уњкавог монотоног гласа сенатора Колмена, и храпавог
шкотског нагласка оптуженог.
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Супротност између ситничаве (а у ствари лажне) прецизности оптужбе и
згуснуте харанге у којој свака реченица циља суштину ствари: што
неозбиљност оптужбе, што зликовачку природу власти која смишља такве
намештаљке.

Супротност између правно-техничког речника сенатора и једноставних и
крупних појмова Галовеја: истина, лаж, глупост, подвала...

Супротност између наоко опрезне и објективне, безличне, судске реторике и
громког, довитљивог стила полемичара коме ниједна реч није прејака.

Галовејево добровољно суочавање са Сенатом зато вреди видети и чути,
макар човек и не схватао енглески језик. То суочавање зрачи једним духом
коме језици нису препрека. Пред опскурне судије је иступио човек који нема
ни трунке бојазни, па ни поштовања, према њиховој свемоћи, и који им је то
ставио на знање. „Цар је го!” Сви то виде — и ћуте. У оном тренутку кад се неко
дрзне да то разгласи, сви закони и хијерархије који наизглед управљају
светом бивају суспендовани, титуле и одликовања падају, и однос сила се
своди на однос човека према човеку.

Тог 16. маја је, у Вашингтону, цивилизовани човек наступио у својим
најопречнијим својствима: у својству браниоца поретка, коме је истина пуко
оруђе власти, и у својству сведока, философа, коме је истина крајња и једина
вредност. Иступање тог сведока нас испуњава једном дубоком људском
солидарношћу која превазилази све разлике у идејама и интересима: јер
знамо да он ту говори за све живе и свесне људе, а да наспрам њега седи
оличење вечне глупе силе, била она римска, турска, совјетска или америчка. Јер
се ту човек-личност бори против човека-пацова, човека-мрава, човека-броја.

УБИЛАЧКА ГРИМАСА ПУРИТАНИЗМА
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Наравно, Галовејево сведочење је већ сутрадан прекривено медијским
муљем сумњичења, релативизма и материјалистичких тумачења: „Ехе, он то
намигује ка муслиманским бирачима”... „Добро је прикрио своју игру”... „Напад
уместо одбране — стари трик”... „Бесплатна светска реклама”, итд. Сваку појаву
суште људске истине савремени свет прима као што је пуританска Европа
примала голотињу: саблажњу и цензуром. На огољено тело се брже-боље
баца ћебе да „невине очи” случајно не би угледале ту гадост...

Британски политичар никад не би добровољно изашао на мегдан са Сенатом да
није био сигуран у своју исправност и у несувислост оптужби које га терете.
Оптужбе не само што је раскринкао, него их је и преокренуо против иследника:
„Против мене наводите Г. Дахара Јасина Рамадана. Ту имате предност нада
мном: ја, наиме, никад нисам срео тог Рамадана, док ваш поткомитет изгледа
јесте. Само знам да је он ваш заробљеник, и то, чини ми се, у затвору Абу Храиб.
Чини ми се и да је под оптужбом за ратне злочине, који се кажњавају смрћу. У
таквим околностима, знајући што сав свет зна о томе како ви третирате
заробљенике у Абу Храибу, у ваздушној бази Баграм или Гвантанамском
заливу, не видим какву би веродостојност ико могао да прида икаквом исказу
искамченом од заробљеника у таквим околностима. Али ви наводите 13 речи
Дахара Јасина Рамадана кога никад нисам срео. Ако је тај и рекао оно што је
тврдите да је рекао, онда је рекао неистину.”

Сваком трезвеном посматрачу је одмах јасно да оптужба склепана од таквих и
сличних доказа и није ништа друго до „ђачка спрдња”. Али до тог закључка се
може доћи само изравним посматрањем и читањем изворних докумената.
Све што је прошло кроз медијско решето већ је сутрадан жигосано
релативизмом и приземним коментарима на рачун „личних побуда”
британског политичара. Чињеницу да је овако силовитим нападом на светску
силу Галовеј ставио живот на коцку, или да се у најмању руку испрсио као жива
мета за сва подметања и клевете америчких „псај-оп” 3 мајстора, новинари
просто нису узели у обзир. Шта човеку вреди „бесплатна реклама” ако ће сутра
због ње добити метак у главу... или намештену медијску кампању о, рецимо,
својим педофилским наклоностима?
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ГЛОБАЛНА „ДИМНА ЗАВЕСА”

Истина је, дакле, на трен синула у свету дијалектике, смицалица и „паблик
рилејшна”, то јест уљудне лажи. Море корисних заблуда се на неколико минута
раскринуло... и опет стровалило на оног ко га је својим чврстим иступом натерао
да устукне. Моментално запањени чувари поретка брзо су се прибрали и
згуснули редове пре него што је одсјај допрео и до залуђених маса. Но упркос
свим предострожностима, чудо није остало без сведока...

И, ето, опет се враћамо на библијске алегорије које су у ХХ веку карактерисале
судбину истине под тоталитарним режимима. Случај Галовеј подлеже истим
оним законима који су вредели за Михајла Булгакова, Замјатина или
Солжењицина: истинита људска реч је најопаснији скандал; пред њом се и
најгордији поредак срозава на — беду и фукару; њена победа је апсолутна,
али у овоземаљском царству краткотрајна: јер силу истините речи већина
људи не може и не жели да осети; и на крају, како је то приметио Зиновјев (да не
спомињемо Јеванђеља много пре њега), сами људски робови потказују оног ко
је покушао да их ослободи окова лажи.

То ће се неминовно десити и одважном Шкоту који је вашингтонским
силницима у нос одбрусио да њихова власт није ништа друго до „гомила лажи”
и „мајка свих димних завеса” — то јест оно што сваки врабац зна, а што ниједан
западни апаратчик не би смео ни да шапне. Његово сведочење неће ни у чему
уљудити понашање западне империје — оно ће је, напротив, нагнати ка још
већој тајновитости и још грубљој безобзирности.

Али опет: тајновитост и отворени цинизам су скупљи и несигурнији начин
владања него лицемерна „демократичност” зачињена хедонизмом која је
донедавно била на снази. Власт која почива на полицији и цензури брже се
троши од власти која рачуна на општу сагласност, макар она била површна и
постигнута „димним завесама”.
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ЦАРЕВО СТАРО ОДЕЛО

И затим: колико год било заташкано, Галовејево иступање је доспело на све
стране света. Оно обнавља континуитет живе људске речи чак и тамо где нам
се чини да је најдубље закопана: у Британији и Вашингтону, у самој
престоници империје која размишља само новцем и силом.

И најзад: својом жестином ово сведочење најављује дубок прелом унутар саме
западне номенклатуре. Галовеј своје иследнике не третира као уважене
сенаторе који ту и тамо претерују и греше, него као пуки олош. Кодекси који су
гарантовали суштинско једноумље западне политичке класе озбиљно су
начети овом одбраном коју би велики француски адвокат Жак Вержес назвао
„раскидном одбраном”, то јест тоталним непризнавањем суда и поретка који
иза њега стоји.

Легитимност западне власти на судском плану донедавно је оспоравана само
у Хагу, колонијалном трибуналу за човечанство „нижег степена”. Но Хаг је
постепено упутио десетине честитих правника и сведока ка глобалном,
моралном оспоравању западног система. Случај Галовеј показује да
бахатост иследника није само хашка специфичност, већ општа
карактеристика једне разуларене свевласти.

Као што се својим сведочењем уврстио у историјски след дисидената и
политичких „пророка” модерне, Џорџ Галовеј је и своје иследнике пред свешћу
човечанства поставио у одговарајући, супротни, табор: табор Торкемаде,
Гебелса и Вишинског. И тако, бришући временску и културну раздаљину,
порука британског социјалисте одговара посланици Патријарха српског
изреченој на Ускрс 1999. под британским бомбама, где се заједнични
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непријатељ реско отписује као „старо зло у новом руху”! <

(Јун 2005)

НАПОМЕНЕ

(1) Види: http://www.informationclearinghouse.info/article8868.htm

(2) Из поруке дописника из Америке: „На вебсајту Сенатовог Комитета за
Унутрашњу сигурност и Владине послове, једино сведочење које недостаје
јесте Галовејево. Кажу да је то зато што им он није доставио писмену изјаву, а
имају стенограм. Све опет у „984” стилу.”

(3) Psy-Op, или „психолошке операције”: део редовних ратних техника америчке
војно-политичке силе. У њих спада и „ненасилно преузимање власти” од
лабилних режима, успешно опробано у Србији, Грузији и Украјини. Друштвени
систем у коме манипулација маса лажима и клеветама ужива достојанство
политичке науке и улази у предавање високих школа, више се ни у чему битно
не разликује од Лењинове и Стаљинове империје.
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ИЗВОДИ ИЗ ОДБРАНЕ ЏОРЏА ГАЛОВЕЈА

Несагледива моћ истине

„Сто хиљада људи је платило главом, 1.600 америчких војника је погинуло,
15.000 рањено, небројено њих су заувек остали инвалиди — на основу гомиле
беспризорних лажи”

Сенаторе, ја нисам, нити сам икад био, трговац нафтом, нити је то ико био за
мене. Нисам никад видео, поседовао, купио или продао буре нафте — нити је
ико то учинио за мене.

Наравно, знам да су се стандарди последњих неколико година срозали у
Вашингтону, али Ви сте, премда адвокат, необично бахати према свакој
представи о правди. Ја сам овде данас, али Ви сте ме већ прошле недеље

10 / 13

Јазавац пред (вашингтонским) судом

оценили кривим. Ви сте моје име пронели широм света а да ми нисте никад
поставили ниједно питање, да ме никад нисте контактирали, писали ми или
телефонирали, укратко, без икаквог покушаја да ме контактирате. И Ви то
зовете правдом.

Ја сам свету изјавио да Ирак, супротно Вашим тврдњама, не поседује оружја
масовног уништења.

Ја сам свету изјавио да Ирак, супротно Вашим тврдњама, нема никакве везе са
Ал-Каидом.

Ја сам свету изјавио да Ирак, супротно Вашим тврдњама, нема никакве везе са
злочином 11. септембра 2001.

Ја сам свету изјавио да ће се ирачки народ, супротно Вашим тврдњама,
одупрети британско-америчкој инвазији своје земље и да пад Багдада неће
бити почетак краја, већ само крај почетка.

Сенаторе, у свему што сам рекао о Ираку испоставило се да сам ја био у праву а
ви у криву, и 100.000 људи је то платило главом; 1.600 америчких војника је
послато у смрт на основу гомиле лажи; 15.000 истих је рањено, међу којима су
многи заувек остали инвалиди, на основу гомиле лажи.

Сад хоћу да се расправим са страницама које се односе на мене у овом досијеу
и да назначим делове у којима се налазе — хајде, да будем милосрдан, рећи
ћу: грешке. Затим хоћу да све то ставим у контекст у ком мислим да би то требало
да стоји.

На првој страници вашег документа о мени ви тврдите да сам имао „више
састанака” са Садамом Хусеином. То је погрешно.
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Имао сам два састанка са Садамом Хусеином, један 1994, и један у августу 2002.
Никаквим изопачењем енглеског језика то не може бити описано као „више
састанака” са Садамом Хусеином.

Ја сам, заправо, срео Садама Хусеина исто толико пута колико и Доналд
Рамсфелд. Разлика је у томе што га је Доналд Рамсфелд срео да му прода топове
и да му преда мапе не би ли боље циљао с тим топовима. Ја сам га срео да
покушам да укинем санкције, патње и рат, а последњом приликом сам га срео не
бих ли га убедио да поново прими у своју земљу др Ханса Бликса и инспекторе
наоружања УН — чиме сам ваљда боље искористио своја два сусрета са
Садамом Хусеином него што је Ваш државни секретар искористио своје.

Ја сам био противник Садама Хусеина када су британска и америчка влада и
пословни људи њему продавали топове и гас. Ја сам демонстрирао пред
ирачком амбасадом кад су британски и амерички званичници тамо улазили
ради трговине.

Видећете из званичних парламентарних записника, од 15. марта 1990.
наовамо, да имам углавном бољи педигре као опонент Садама Хусеина него
било који члан британске или америчке владе.

(...)

На вашем списку је у старту било 270 имена. То је некако сведено на имена
којима сте решили да се бавите у овом комитету. Међу тим именима налазимо
бившег секретара Њ. Св. Јована Павла Другог, бившег начелника
председничке канцеларије Афричког националног конгреса, и многе друге
који имају једну заједничку карактеристику: да су сви устали против политике
санкција и рата коју сте ви громогласно спроводили и која нас је довела до ове
катастрофе.

(...)
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Да је свет слушао Кофи Анана, чије сте смењивање ви тражили, да је свет
слушао председника Ширака кога бисте желели да осликате као каквог
корумпираног издајника, да је свет слушао мене и антиратни покрет у
Британији, не бисмо били у пошасти у којој смо данас. Сенаторе, ово је мајка
свих димних завеса. Ви покушавате да одвучете пажњу од злочина које сте
подржали, од крађе милијарди долара ирачке имовине.

Погледајте само прави скандал „Нафте за храну”. Погледајте оних 14 месеци
када сте владали Багдадом, и када је 8,8 милијарди ирачке имовине нестало
под вашим надзором. Погледајте само „Халибартон” и остале америчке
корпорације које нису украле само ирачки новац, већ и новац америчког
пореског обвезника.

(...)

Погледајте прави скандал који данас излази по новинама, и који је разоткрио
претходни сведок пред овим комитетом. То да главни рушиоци санкција нисмо
били ја и руски и француски политичари. Прави кршитељи санкција су биле
управо ваше компаније, уз саучесништво ваше сопствене владе. <

(Јун 2005)
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