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Противприродни политички блуд 

Политичка промена која се у Србији одиграла 5. октобра 2000. године 
до данас оптерећује српску политичку стварност и тај баласт временом 
постаје све већа сметња друштвеном развоју. Проблем није у самом 
догађају као таквом, већ у његовој природи, суштини и последицама. На 
жалост, о петооктобарским догађајима неки учесници објављују само 
одређене чињенице, док друге негирају или прећуткују или износе само 
личне утиске, док они који у тим догађајима нису учествовали не 
показују озбиљнији интерес за њихову потпуну анализу. Учесници 

петооктобарских дешавања и данас се споре о њиховом карактеру. Победници их 
називају демократском револуцијом. Поражени тврде да се радило о пучу, који је био 
споља планиран и финансиран. И једни и други су данас сагласни да се радило о 
својеврсном преврату. Насилно је оборена једна власт, а успостављена друга. Они који 
то бране, кажу да није било другог начина да се промени режим који је изгубио на 
изборима, а који је одбијао да преда власт. Овде није тема да ли насилно треба мењати 
власт која изгуби поверење грађана, а неће сама да одступи. Право питање је: Каква је 
сврха насилног уклањања режима који изгуби поверење већине грађана, ако га замени 
други, подједнако жељан владања, подједнако спреман да се бори за опстанак на власти, 
без обзира на резултат своје владавине? Када власт грађанима почне да пласира тезе да 
њена политика нема алтернативе, она индиректно обавештава грађане да ће свој останак 
и опстанак бранити свим средствима. Ако пре 5. октобра одбрана независности и 
територијалне целовитости Србије није имала алтернативе, то је значило да је власт 
себи дала право да зарати, па и са целим светом, у одбрани те политике, а када је рат 
био изгубљен режим је сматрао својом патриотском обавезом да не одступи са власти, 
јер они који су против те власти истовремено су и против одбране независности и 
целовитости државе. После 5. октобра нови режим је, макар декларативно такође 
бранио независност и целовитост Србије, али одрицањем од војних средстава и 
политике силе, па је Србији “демократски” одузето Косово, а већи број земаља је, такође 
“демократски”, независност Косова признао. Очигледно је да данашњој српској власти 
независност и целовитост нису циљеви који немају алтернативу, али зато постоји нови 
циљ – евроинтеграције, који је без алтернативе. Дакле, и актуелна српска власт 
поставила је циљ за који се вреди борити свим средствима, па ако треба и одбијањем да 
се одступи са власти. 

Након петооктобарских промена политичка сцена у Србији доживела је прекомпозицију. 
Политички субјекти – странке, остали су непромењени, али су њихове улоге промењене. 
До тада доминантни, социјалисти су тешко поражени и неко време налазили су се близу 
границе опстанка. Радикали су имали у протеклих осам година плиме и осеке, али су 
остали ван власти. Ипак су константно били респектабилна политичка снага. Када су 
крајем пролећа ове године одржани ванредни парламентарни избори, чинило се да је на 
помолу скупштинска већина коју ће доминантно чинити странке – петооктобарски 
губитници. Великим напором снага које владају Србијом од 2000. године ова 
“демократска контрареволуција” је спречена и Србија је добила владу континуитета са 



политиком вођеном последњих осам година. То је морало бити учињено, јер “Европа 
нема алтернативе”. Пошто петооктобарски победници нису могли да у Скупштини 
обезбеде, како један од њих рече “некакву математичку већину”, легалитет новој влади 
дали су социјалисти, који су се тако исписали из губитника и учланили међу победнике 
“петооктобарске револуције”. Оваквим развојем догађаја, српска политичка сцена, 
иначе богата апсурдима, почиње да показује знаке озбиљне политичке кризе. 

Ако су 5. октобра социјалисти непопустљиво одбијали да предају власт, а опозиција 
непопустљиво инсистирала да је преузме и због обостране непопустљивости изгубљени 
су људски животи, изгорела је Скупштина, а Београд је демолиран; ако су победници 
потом, без законског основа, ухапсили и изручили међународном суду у Хагу 
некадашњег председника државе и председника поражене странке; ако је председник 
победничке странке убијен, по мишљењу његових најближих сарадника, у организацији 
“хашког лобија”, дакле поражених снага; ако су победници припаднике поражених 
притварали због сумњи које никада нису судски доказане, отпуштали с посла без 
разлога и образложења и “лустрирали” где год су стигли, и ако су поражени, док су још 
били власт, данашње победника такође прогањали и онемогућавали – како се десило да 
се лета 2008. године и једни и други нађу у истој влади? Шта је то могло да минимизира 
претходно трагично искуство међусобних сукоба, а да максимизира евентуалне будуће 
политичке користи сарадње? 

Осећајући да је коалиција демократа и социјалиста већини грађана Србије потпуно 
неочекивана, председник Тадић је 7. јуна 2008. године на седници Главног одбора своје 
странке изговорио реч – помирење. Говорећи о својој странци и будућим коалиционим 
партнерима, говорио је о два бола, о два лидера који више нису живи и о сличном 
погледу на европску будућност Србије. Најављено је брзо потписивање декларације о 
политичком помирењу ДС и СПС, али то до данас није учињено. Надајмо се да 
демократе и социјалисти причу о помирењу нису лансирали само као маркетиншки 
трик, да делу чланства обе странке, шокираном овом коалицијом, обећају у наредним 
данима каквотакво објашњење свог поступка и тако одложе и избегну отворене 
негативне реакције. Надајмо се да ћемо декларацију о помирењу ипак видети, како 
бисмо се уверили у оно што већ наслућујемо. Да ће “историјско” помирање бити гомила 
фраза и шупљих речи, које ништа не значе и никог не обавезују. Ако тако буде, још једна 
историјска прилика биће бесповратно пропуштена. 

Како се термин “помирење” у последње време интензивно политички експлоатише и 
када се говори о међунационалним односима на Балкану, али и о односима унутар 
српске нације, појаснићемо шта подразумевамо под помирењем које доприноси бољој 
будућности. Реч “помирење”, просто речено, значи поновно успостављање мира између 
две стране. Из овог произилази да је у историји односа две стране постојао период 
мира, да је затим наступио период сукоба, а након тога, јавља се потреба за поновним 
миром, што се постиже помирењем. Логичка анализа показује да сваком помирењу 
претходи сукоб, а сукоб је увек однос у коме су обе стране активне. Сукоба нема 
уколико једна страна не пружа отпор. Дакле, ако је постојао скукоб, обе стране су му 
дале свој допринос, независно од тога ко га је изазвао и како је ко прошао. Пошто без 
учешћа обе страна нема сукоба, ни помирења нема без обостране жеље. Како је до 
сукоба и дошло убеђењем сваке стране да је она у праву, то свака страна има своју 
истину и о сукобу и о ономе што му је претходило. Истинско помирење подразумева да 
обе стране заједно и пажљиво размотре своје “истине”, да једна другој признају истину 
засновану на чињеницама, да одбаце “истину” засновану на предубеђењима и 
емоцијама и да, на крају процеса помирења, дођу до једне једине и праве – истине. Тиме 
ће елиминисати разлоге дотадашњих сукоба и утврдити методологију избегавања 



будућих. На тај начин, истина ће заиста значити спас. Али, на овим просторима никоме 
није стало до истине, политичарима најмање. Међународна заједница, политички и 
војно значајно присутна на овим просторима, форсира помирење без истине. Такво 
помирење не доприноси разрешењу конфликта, већ само његовом замрзавању, до 
следеће прилике. Наглашавајући потребу за међунационалним помирењем Срба, с једне 
стране, и Хрвата, муслимана и Албанаца, са друге стране, међународна заједница 
условом помирења сматра српско прзнање кривице за све лоше што се десило и кајање 
адекватно томе, након чега би Срби замолили остале народе да им опросте. Не могавши 
да у овакву “истину” убеди већину народа, који зна да то није истина, међународна 
заједница подстиче појединце и групе у Србији да шире овакву “истину”, а ови се 
утркују ко ће више наружити сопствени народ, па стигну и до тога да Србима нема 
напретка док се не денацификују. Јасно је да на овој “истини” никаквог помирења не 
може бити, већ оптуживање сопственог народа једино интензивира покрете појединаца 
и група који се окупљају на националној и религијској основи. Прво озбиљније јавно 
представљање ових све бројнијих организација гледамо ових дана на протестима против 
национално понижавајућег хапшења и изручења Радована Караџића. На којој ће 
заједничкој истини да се помире демократе и социјалисти, сем политичке 
усаглашености према Хашком трибуналу, до које је дошло неочекиваним заокретом 
сцијалиста и напуштањем њихових предизборних обећања одн. преваром сопствених 
бирача? 

Да ли ће демократе признати да је политика социјалиста до 2000. године, без обзира на 
све мањкавости, била законита, а да је противправно оборена 5. октобра 2000? Хоће ли 
демократе признати да су у петооктобарском преврату имале значајну помоћ споља, али 
и изнутра од Милошевићевих тајкуна, полиције и кога све не, и да су, зарад те подршке, 
склопљени одређени аранжмани који су и данас важећи? Хоћемо ли сазнати какви су ти 
аранжмани и колико су штетили народу и држави? Хоће ли се рећи коначно ко је 
запалио Скупштину? Хоће ли демократе признати да је њихов режим без посла оставио 
десетине хиљада људи само зато што су их оценили као представнике старог режима. 
Хоће ли у декларацији стајати признање да од 5. октобра наовамо нико није постављен 
нити изабран због стручности већ због политичке подобности? Хоћемо ли напокон 
дочекати признање да у Србији данас није на власти демократија него партократија? 
Хоће ли из те истине произаћи признање за учињене грешке и обећање да оне неће бити 
понављане? 

Да ли ће социјалисти признати да су до 5. октобра водили политику, која је у неким 
случајевима била штетна по интересе народа и грађана, а у другим, недемократска и 
ауторитарна? Да ли ћемо чути како је политика српских социјалиста о очувању 
Југославије била нереална (ма колико племенита) и колико су српски народ и држава 
пострадали услед такве политике? Да ли ће социјалисти напокон признати да је њихово 
поимање патриотизма често скупо коштало и овај народ и ову државу? Хоће ли објавити 
да је немилосрдна политика међународне заједнице економски изоловала Србију и 
функционисање њене привреде гурнула у област кријумчарења, црне берзе и 
криминала, из чега су, након једне деценије, никли нови српски бизнисмени: шверцери, 
црноберзијанци и криминалци, а да је тадашња социјалистичка власт такве пригрлила и 
прогласила пионирима српског капитализма? Да ли ће демократе признати да нису, 
намерно или не, изградили правну државу у којој би свако морао да докаже порекло 
свог богатства и где би постојали други ефикасни механизми да приватизација не 
постане оно што је постала – обична пљачка и да у њој једино учесвују некадашњи 
пионири капитализма из времена владе социјалиста? Хоће ли социјалисти признати 
своју грешку и извинити се грађанима Србије за највећу светску хиперинфлацију, за 
коју и лаици знају да није била никакав спонтани монетарни слом, него контролисана 



прерасподела богатства у корист оних који су били ближи топчидерској штампарији 
новца (читај: власти) а на штету оних који су били даље од ње. 

Хоћемо ли, на крају, чути да су се социјалисти и демократе одлучиле на овај корак 
вођени једнино осећањем одговорности за будућност свог народа, па су свесни 
историјског тренутка одлучили да проговоре језиком реалполитике о тежини нашег 
данашњег положаја, што је последично довело да језиком истине говоре и о нашој 
блиској прошлости? То што и поред договореног политичког савеза још нико ни речи 
истине није прозборио о нашој економској ситуацији, указује на чињеницу да се од 
грађана крије истина. Ако се крије истина о овоме сада, зашто би неко говорио истину о 
ономе некада? Зна врло добро власт у Србији, и социјалистичке и демократске 
провинијенције, да је, по једном критеријуму Светске банке Србија високо задужена 
земља са спољним дугом од 28 милијарди долара, што је 2,2 више од њеног извоза робе 
и услуга. Управо због те непријатне истине, српски гувернер Јелашић стално понавља 
да је Србија средње задужена земља, јер је наш спољни дуг испод 80% бруто 
друштвеног производа, али прећуткује да је то само један од два обавезна критеријума 
задужености. Гура се под тепих чињеница која непрестано позива на узбуну: колико је 
негативан салдо девизног прилива и одлива – 120,7 милиона долара за прва четири 
месеца ове године и да наилази период великих тешкоћа у сервисирању спољног дуга. 

Да су демократе и социјалисти заиста одлучили да учине историјско помирење, 
мотивисани интересом грађана за бољим животом, свакако би до данас већ објаснили да 
никакво домаћинско пословање не може бити разлог радости српских министара, док 
саопштавају колико смо нових кредита добили, колико ће нових страних инвеститора 
купити преостала друштвена предузећа и слично. Ако ће вам најнеобразованији српски 
сељак за комшију који продаје, једну за другом, наслеђене њиве да би имао новаца за 
потрошњу, рећи да је нерадник и распикућа, да ли ће грађани заиста веровати да су 
другачији српски министри који из приватизационих прихода државе попуњавају рупу 
без дна која се зове српски буџет. Као што недавно рече Млађен Ковачевић, сарадник 
Института за међународну политику и привреду: “Нема земље чији буџет зависи од тога 
колико ће продати имовине странцима, а поготову ако у толикој мери зависи од тих 
прихода као што је случај код нас.” 

Очигледно, домет помирења демократа и социјалиста неће превазићи значај 
маркетиншког потеза креираног да увери грађане да заједничка влада ове две странке 
није само потивприродни политички блуд. 


