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Замислимо следећу ситуацију, да Вучић остане на власти доживотно попут Тита?
Далеко било, 36 година на власти покојног маршала скупо је коштало српски народ, а
приликом устоличења у Београду 1944. био је старији него Вучић сада. Три деценије још
једног упропаститеља било би заиста катастрофално.

  Мислите да је немогуће? Мислио сам и ја, иако спадам у оне који верују да његов пад са
власти није нешто што би могло да нас обрадује у скорије време. Међутим, опозиција је
последњих месеци све више кренула да користи стратегију која би могла да му осигура
још много година (и деценија?) на власти. Реч је о проглашавању Вучићевог режима за
националистички и нападање истог на тој основи.   
  

Још са учествовањем у манифестацији „бурек солидарности“ 3. маја значајан део
опозиције окупљене у Савезу са Србију покушао је јасније да се представи као
антинационалистичка опција

    

Још са учествовањем у манифестацији „ бурек солидарности“  3. маја значајан део
опозиције окупљене у Савезу са Србију покушао је јасније да се представи као
антинационалистичка опција. Оно јесте, и на протестима „1 од 5 милиона“ могле су се
чути поруке најразличитије идеолошке садржине, између осталог и оне које би се дале
класификовати као другосрбијанске, али је и од стране тих личности више акцента
стављано на друге аспекте Вучићеве политике. Затим је 25. маја Странка слободе и
правде представила Дек
ларацију о помирењу Срба и Албанаца
. Даље је Сергеј Трифуновић, говорећи о Косову, оптужио ни мање ни више него 
Коштуницу
, да је пропустио „најсавршенију прилику“ у виду Ахтисаријевог плана (који је предвиђао
надгледану независност за јужну српску покрајину). Затим се 11. јула, који представља
својеврсни „Дан сећања“, за све они који желе да буду „добри антинационалисти“,
огласила Мариника Тепић, и довела у везу прекидање представе 
„Сребреница. Кад ми убијени устанемо“
са 
„Вучићевом вербалном агресијом“
. Не знам само како је одраз Вучићеве политике у већој мери ометање представе, него
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дозвола да се она одржи у Коларчевој задужбини, али то је већ друга тема...

  

Још директнији био је Балша Божовић, када је за Слободну Европу изјави како се
„власти у Србији и Републици Српској нису одрекле оног чувеног сна да сви Срби живе у
једној држави“ ( овде
). Такође је у истом интервју изјавио како верује да је „грађанима Републике Српске
много теже да се изборе са бруталношћу и бахатошћу, него нама у Србији“. Не знам само
на основу чега ова произвољна оцена, када је у Републици Српској својеврсни пандан
Пинку управо опозициона БН Телевизија, што њихову опозицију ставља у далеко
лагоднију ситуацију. Најдиректнија је пак била Весна Пешић, са тврдњом да би 
опозиција „могла да гради и формулише своју алтернативу лажљивој власти и њеном
малигном и експанзионистичком национализму који је типичан за Вучића. Што се види и
по томе што се он и даље свађа са свим државама у региону“ (
овде
). Ово ваљда представља похвалу најновијем деловању опозиције и препоруку да се тако
настави и даље.

  
  

Симулакруми су ту врло битна ствар, па тако повремено појачано србовање, оличено
рецимо у снимању патриотског документарног филма „Ратне приче са Кошара“, нужно
прати, а заправо служи као замена, за очигледно одустајање од Косова
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Све ове, и још многе сличне изјаве долазе од људи који дубински не схватају суштину
Вучићеве политике и формулу коју он користи за опстанак на власти. Она подразумева
кооперативност према захтевима страног фактора (већу него икада пре у модерној
историји Србије) и истовремено очување патриотског имиџа у јавном мњењу. Тако имамо
таблоиде који ће са једне стране примитивно грмети против Албанаца, док ће у исто
време бити пуни хвале за Вучићеву политику попуштања и несупротстављања истима,
оличену и Бриселском споразуму и свему што је уследило. Симулакруми су ту врло битна
ствар, па тако повремено појачано србовање, оличено рецимо у снимању патриотског
документарног филма „Ратне приче са Кошара“, нужно прати, а заправо служи као
замена, за очигледно одустајање од Косова. То изгледа да примећује чак и Весна
Пешић, која у горе поменутом тексту наводи како ЕУ и САД очекују од Вучића да ће
након „победе у пуном легитимитету он бити спреман да пресече 'косовски чвор'
признањем Косова, у неком аранжману који би могао да се прогура у Скупштини и на
референдуму, односно кроз процедуре које су потребне за промену Устава“. Али и
поред тога, она га проглашава за националисту...

  

Ту западамо у посебан парадокс, да Вучићев јефтини таблоидни
лажнопатриотизам, намењен слабије образованом слоју бирача, који се у политику
не разумеју претерано, утиче и на ставове и деловање одређених интелектуалаца и
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лидера опозиције! На прве тако што за њега због тога гласају, а на ове друге тако
што му се због тога противе. Али и једнима и другима је заједничко то што не умеју
да разликују битно од небитног и пропаганду од праксе. С тим што се таква грешка
опозицији теже може опростити него гласачима, јер њима је политика ипак занимање
и требало би да боље примећују ствари.

  
  

Погубност ситуације у којој опозиција напада Вучића да је националиста није само у томе
што такве оптужбе представљају увреду за здрав разум. Њихова главна штетност је што
тиме Вучићу директно чине услугу зато што му додатно омогућавају да се, и поред свих
својих (не)дела и издаја, у очима јавности и даље легитимише као патриота!

    

Погубност ситуације у којој опозиција напада Вучића да је националиста, није само
у томе што такве оптужбе представљају увреду за здрав разум. Њихова главна
штетност је што тиме Вучићу директно чине услугу тако што му додатно
омогућавају да се, и поред свих својих (не)дела и издаја, у очима јавности и даље
легитимише као патриота! Јер то што ће читава плејада ботовских интелектуалаца
да брани Вучићеву политику њему заиста користи, али и негативна реклама има
своју улогу, јер уколико неко тврди да се у &#160; Сребреници догодио геноцид
и у исто време напада и Вучића – тиме заиста као да црта ореол изнад његове главе.
Тако да на својеврстан начин 
Пешчаник 
постаје део истог фронта са 
Новим Стандардом
и Националном Авангардом, а Весна Пешић са Владимиром Ђукановићем. Били они
тога свесни или не.

  

Неки из опозиције можда рачунају да ће уколико понесу бакљу антинационализма
отупети подршку коју Вучић добија од страног фактора? Ово је изузетно наивно, јер не
умеју да изведу прост закључак да ће Вучић истима увек бити кориснији од сваког
другог, ма колико идеолошки антинационалиста тај који жели да га замени био, јер је он
једини који може за своју сервилну политику да обезбеђује гласове патриотски
опредељене популације, чиме нужно обавља још један важан задатак – а то је
онемогућавање стварања и јачања патриотске алтернативе. Тај вид пацификације
страном фактору не би могла да обезбеди ни Наташа Кандић када би била председница
Србије, јер када би она повукла неки потез налик на Вучићев, то би онда – са разлогом –
било доживљено као издаја.
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  Али добро, неки из опозиције можда рачунају како је Вучић својом медијскоммашинеријом ипак везао превише патриотски опредељених грађана за себе, да су онитрајно изгубљени, те да је боље циљати на оне који су више грађански опредељени. Иова рачуница је танка. Прво, зато што и огромна већина оних грађана Србије којима јестран сваки национализам ипак није на линији истовремене осуде Додика због жеље зајединством свих Срба и подршке признању Тачијевог „Косова“ због жеље зајединственом свих Албанаца. Наравно, постоји и једно тврдо другосрбијанско језгро, алиЂилас њихову љубав тешко да ће моћи да купи, јер су то чврсто идеолошки формираниљуди, којима је он, заједно са Вуком Јеремићем, био један од најомраженијих члановаДС-а, и који га већ одавно гледају као бившег градоначелника који је „иселио Цигане“ икоји није подржавао „Параду поноса“. Сетимо се. уосталом, графита „Ђилас тајкун“,којима су ЛДП-овци својевремено ишарали цео Београд.  Да ли то значи да је напад на Вучића могућ једино са националистичке позиције и да бисви који нису на тој линији требало да одступе? Да би се одговорило на то питање,најпре они који су на тој линији треба себи да одговоре на једно друго питање – а то је,да ли им је важнија борба против национализма или борба за слободу и демократију.Свако од њих коме ово друго није приоритет, већ предност даје овом првом, заистатреба да одступи и да се прикључи Вучићу. Поменута Весна Пешић је у једном свомстаром тексту из 2006. ( овде ) изразила жаљење што опозција „у својим програмскимопредељењима припремљеним за октобарске промене 2000. године, није развилакритику српског национализма“. И слажем се, у Србији и до дан данас није успела да серазвије критика национализма, и за то кључан допринос има и сама Весна Пешић и њениистомишљеници. Зато што би искрена критика српског национализма била критиканеких његових аспеката који су се показали као штетни - док код наших другосрбијанацаимамо морално осуђивање саме идеје да би Србија и Срби могли да имају националнеинтересе. Сви они који су раније сатанизовали Коштуницу, о коме се може мислити иовако и онако, али кога нико не може оптужити да није био искрени демократа, а који уисто време бране Мила Ђукановића - такви заиста неће нећи никог бољег од Вучића заостварење њихових идеала.

  А они који нису националисти, али којима је главни идеал ипак изградња модерне идемократске државе, у критици Вучића би требало пре свега акценат да стављају нанеслободу медија, корупцију и лошу економску политику. Све друго ће их само додатномаргинализовати и учврстити његову власт.
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