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ОКУПАЦИЈА КАО СУДБИНА

Покушавам да пишем “недуховито”, како би било “озбиљно”, мада не знам 
колико ћу издржати. Но, држим се “задате” теме о окупацији, која премоћ но 
диктира овај напис, пошто је делатна и камелеонски се преобличава. Из 
облика у облик. 

Важно је да је целовита, јер је окупација савршена. Окупација која нас је 
окупирала. Плеоназам? Није! Окупација је наша историјска судбина. 
Актуелно. Одасвуд, смо окупирани: од стране Америке, од стране Русије, од 

стране “страних плаћеника”, од стране “домаћих издајника”, од стране “тајкуна”, од стране 
медија, културне и економске политике, жирирања, награђивања, кланирања и клонирања, од 
стране лепоте и здравља, цркве и државе, државе без цркве и обрнуто, од стране територије 
без територије и управе без управе, од стране породице, свете породице, банака, кредита, 
камата, као и гејпопулације. Не да смо окупирани, већ смо преокупирани! Ко не постоји, 
ваља му помоћи да постане. То “мисле” наши окупатори. Зато што хоће да нам узму таман 
толико, њиховом помоћи стекнутог постојања, да од њега остаје само, без “п” о(д)стојање. 
Близу њиховим интересима, а далеко од наших, што је, у ствари исто... За њих. 

Зато је окупација наше стање слободе. Без окупације бисмо били поробљени, а то нама не 
сме бити циљ. Шта бисмо чинили и да ли бисмо уоп ште нешто чинили без наших 
окупатора? Били бисмо, можда, КРЕАТОРИ, а овако смо КРЕМАТОРИ сопствене 
будућности. Те нам је последња инстанца – урна. Због урнисања које је у току. Дозволили 
смо да нас “урнишу”. И, “кремирају”, нудећи нам разне креме против историјске нужности, 
односно, против старења, јер нам не допуштају да остаримо, зато што хоће да нас 
конзумирају у цвету мондијалистичке младости. Зато се и баве толико козметиком. Пошто је 
производе и злоупотребљавају. Пошто је на нама ПРИМЕЊУЈУ, у експеирименталне сврхе 
свога пакленог циља, који има бити племенит. 

Окупација којој подлежемо, без драговољности, али са сопственим учинком, појављује се у 
три слоја, односно на три нивоа, где се “тројка” Окупација као судбина 11 класицистички 
претаче у код. Најпре смо окупирани собом самима, јер нас савест гризе “што служимо 
споља шњем окупатору”, али нам и налаже додатну (штетну) дрчност у домицилу, којом 
нечисту савест блажимо међусобним зађевицама. До урнебесне трагедије једни друге 
блатимо, чак и преко мере реалних разлога за то, јер тиме искупљујемо нужну подложност и 
инфериорност према “споља”. Први ниво САМООКУПИРАНОСТИ је, дакле, последица 
већинске инфериорности спрам Уније, Поретка, Уједињених нација и осталих мондијалистич 
ких институција, које се у на шим етаблираним пројекцијама појављају као “спас” и 
“извињење”. 

Дефинитивно ни један српски политичар, укључујући и оне на врховним функцијама, није 
склон поменутим насловима, али мора да се дефрустрира производњом драматургије унутар 
мале земље Србије, како би постигао хармонију, динамику, ритам... Од страха и из бића 
наших властодрж аца, исијава лажна моралност према “унутра” и отуда раскринкавање 
“афера” етц. Све због инфериорности према страним медиокритетима који служе Поретку и 
он њима. Други ниво окупираности долази од стране тзв. “алтернативних” центара моћи 
(невладине организације и остале секте), којима се уљудно има указати поштовање, али се 
изнутра дакако доживљавају као непријатељ бр. 1, у сагласју с непријатељем бр, 2, спољаш 
њим, али у дипломатској копрени узајамне толеранције, што нужно доводи до “цепања”, 
односно политичке полифреније, за коју је шизофренија вулгарис – чисто здравље. Јер се 



рачва у два дела, те делује “благотворно” у односу на мултипликовану основану сумњу у све 
што нас вреба “из вана”, пошто је њихова, “вањска" равноду шност гора од отворене претње. 
Јер потоња, “претња” мобилизује, а равнодуш ност демобилизује снагу и обликује је као 
услужност, коју народ трпи као несвесну ускраћеност у бићу. Па, стога и не постоји, већ само 
опстаје. 

Трећи ниво окупираности је свеколика неухватљива корумпираност система вредности, а не 
пука и једнознач на поткупљеност појединачних система, као што су економски, здравствени 
или културни, Свака поједина чна афера је код нас теоријски доказива, осим што је 
недоказива глобална “митоманија”, односно “митост” система вредновања, У Србији, 
окупираној корупцијом вредности, не можете бити ништа, уколико нисте учесник система 
корумпирања. Овај “рафинирани” систем се не ослања искључиво на новац, већ и на 
криминогена лобирања политичких вредности и “величина”, економских трендова , 
здрављачких “достигнућа“ и културних домета, Да бисте били извоћ ен писац, “продаван” 
прозни, изложбен ликовни уметник или “одсвиран” музички стваралац – морате служити 
окупатору. Тај културни окупатор је у нужној спрези са претходна два система окупације 
(“самоокупираност” и “рад за странце”), али је наизглед њима супротстављен, како би се 
постигла привидна равнотежа у наводној борби против корупције, која је само мимикрија за 
унапређивање исте, богаћење и “прослављање” етаблираних медиокритета. 

И, најзад, Четврти ниво окупације као судбине је РЕАЛНА ОКУПАЦИЈА од стране већине 
страних амбасадора, који скупа крше прво правило дипломатије, а то је, по дефиницији, 
мирнодопско. Пребацујући окупираној Србији спорадичне “ратнохушка чке” гласове, они, 
заправо, својим “преговарачким” плановима, елаборатима и виртуелном историјском 
перспективом – хушкају на немире у односу на које су равнодушни, све до часа када би могли 
узреаговати каквим атаком типа рушилачко бомбардовање. 

На жалост, окупирани су и наши водећи политичари, а њихово “ослободилач ко” и 
“суверено” владање, само је релативизација степена окупираности, са два циља; њиховим одр 
жањем на власти и лажирањем футуристич ких рокова за припадношћу Унији, којој се, у 
овом стању ствари и у овој ситуацији духа, не може бити нити наклоњен, а, камо ли, 
припасти, Те да елаборирамо: када се еманципујемо од самоокупираности и наши ће се 
окупатори суочити са тежим задатком окупације нимало подложног национа, државе и 
територије. “Од нас зависи”, што би рекао један од њихових. 


