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Како је револуција спасла империју
Мајкл Роуз
пензионисани британски
генерал, командант снага УН
у БиХ од 1994. до 1995. године

О којим српским националним
проблемима је пре скоро једног
века писао Коста Н. Костић,
заборављени „културни историчар”,
а како изгледају данас

њига Десимира Тошића, „Српски национални проблеми”
Париз, 1952. године (ћирилица), у одељку „Закључак”, на
страни 221, указује на неке историјске грешке које су можда начињене, посматрано са данашњег становишта, а можда и нису:
„Са 27. мартом стигли смо потпуно касно. После априла
1941. године, почело се у специјалном стицају околности, са
невероватним расипањем физичких и духовних снага српског народа. Грађански рат између Михаиловића и комуниста развијао се, по европском схватању, прерано... Или рано или доцкан... за онај свет на Западу, ми штрчимо, ‘замарамо’ друге и себе ломимо.”
Тошић је у једној емисији Радио Београда 2007. изнео између осталог и податак да је његов ујак био Коста Н. Костић
„културни историчар”, данас сасвим заборављен, аутор књиге „Наши нови градови на југу”, штампане у издању СКЗ, 1922.
године.
Трагом ове узгредице, треба подсетити који су то били „наши градови на југу”, како су изгледали тада наши национални проблеми.
Из предговора који је написао чувени етнолог Тихомир
Ђорђевић, дознајемо да је тифус 1915. однео професора Костића са овог света, а књига је написана непосредно после
Балканских ратова.
Ђорђевић каже да се написано односи на градове „јужног
дела наше простране и лепе Домовине”. Књига је посвећена
„сенима оних честитих, родољубивих и храбрих синова нашег народа, који падоше за слободу наших градова...”
Историчар Костић, у својој занимљивој монографији, одељке о појединим варошима, започиње реченицама карактеристичним за српска национална осећања подстакнута победама у ратовима: „Наш славни Призрен, Цариград српских
царева... Битољ су, судећи по свему основали Срби... Прилеп
је данас познат широм целог нашег народа... Наш лепи
Охрид... Дебар спада у ред старијих вароши српских земаља...
Ђевђелија је од новијих вароши у Новој Србији... Штип је
један од најстаријих градова у српским земљама... У нашим
се споменицима, данас, широм наше целе државе, познато
Куманово, јавља у 14. веку...”
Међу „наше нове градове” уврштени су и описани Скопље,
Приштина, Струга, Велес, Тетово, Гњилане, Дојран, Ђаковица, Јањево, Кавадарце, Кочани, Митровица и други.
„Рукопис је наштампан и за који дан биће у рукама читавог нашег народа”, пише Ђорђевић. Била је тек створена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, будућа Југославија.
Мање више је познато каква је судбина задесила „наше нове градове” осамдесетак година касније. У речнику нове српске стварности нашао се „Дејтонски устав” 1999, а 2007. године Војислав Коштуница је изјавио поводом обележавања
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ада је у октобру 1781. поражена армија лорда Корнвалиса напуштала
Јорктаун у Вирџинији, прича се да је његов оркестар свирао мелодију познату
под именом „Свет се окренуо наглавачке”. Било је потпуно одговарајуће: Корнвалис, краљ Џорџ III и његови министри
били су убеђени да ће његова победа и
повлачење британских трупа из 13 колонија резултирати не само анархијом
у Америци, већ и колапсом целокупне
британске империје.
Наравно, стратешка процена Џорџа
III у вези са исходом пораза код Јорктауна – као и све друго за шта је био одговоран током рата за независност –
била је потпуно погрешна. Коначним
прихватањем пораза у тада релативно неважном делу света Британија је
успела да се усредсреди на оно што јој
је било важно – наставак изградње свог
утицаја и империје широм земљине кугле.
Окончањем непотребног рата у Северној Америци Британија је била у могућности да веома брзо поново формира армију и морнарицу, да коначно победи Наполеона и постане непобитна
надмоћна глобална сила.
Мало је било оних који су ово видели
1781. Током сурових година рата Џорџ
III је следио безнадежно погрешну стратегију. Никада није успео да схвати карактер или природу америчког народа
и у великој мери је потценио њихову одлучност да збаце јарам британске владавине. Рат за независност водио се за
слободу Американаца који су желели да
створе своје друштво на начин на који
су то они сами желели.
Американци још говоре исти језик и
на исти начин поштују бога као и Енглези, али више не размишљају на исти начин. Желели су да се укључе у слободну
трговину и своју империју прошире на
запад. За свет је била срећа да је америчка револуција успела јер под британском владавином Америка никада не би
постала велика земља, сила у свету за
сва времена, што на крају и јесте.
Џорџ III није био свестан промене
расположења у колонијама, па је 1775.
одлучио да научи памети радикале у Северној Америци.
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Призрен: „Од Цариграда српских царева” до погрома
у марту 2004. Фотодокументација „Политике”

Видовдана „да се пред очима света одвија српско-амерички
бој” због Косова. Министар Самарџић је рекао да ће Косово
остати у Србији... чему се супротставио британски амбасадор Стивен Вордсворт јер његова држава сматра да је независност Косова у складу са предлогом Ахтисарија...
Наши „нови градови” са југа су обрисани са карте која је
приложена у Костићевој књизи из 1922. па су се сада „српски национални проблеми” појавили у сасвим другом светлу. Десимир Тошић као нова генерација у односу на ујака
Костића, у „Нацрту за демократску алтернативу”, 1982. у делу „Основе нацрта”, предлажући како да се избегне могуће
крвопролиће, предвиђа да „стварање посебних, самосталних
држава на начин који би задовољио већину Срба, Хрвата, Словенаца, Македонаца, и босанских Муслимана, може у току
разграничења изазвати кобне сукобе...”
Тако је стицај повесних околности приказао „српске националне проблеме” на којима су се нашла два рођака, један
на почетку националног успона у XX веку, Костић, а други,
на обронцима капитулације – Тошић.
Савременици уклештени у овој „породичној” историји, таоци догађаја на које нису имали утицај, могу да питају шта ће
данашњи политичари рећи, без демагогије, својим бирачима,
о победи или поразу Срба на почетку XXI века. Смеју ли да кажу, да је најбољи начин „да ломимо себе” и губимо време, ширење илузија да ће нам „браћа” са истока или запада, помоћи.
Као и у сваком бизнису, тако и у политици нема љубави. Постоје само интереси, а какав је данас наш национални интерес? „Косовски бој” или дефинитивно „косовски мир”, заувек.
Др Милан Стојадиновић један свој предизборни говор
1937. завршава речима: „Да смо овај збор држали прошле недеље, имали бисмо кишу. Данас имамо лепо време. То је најбољи доказ да је и сам Бог са нама. Наша је победа”.
¶
Ако је и данас Бог са нама – чија је победа?

Има ли лека за
недоследности у економији
У управљању економијом, једнако као и у
управљању другим делатностима, самозадовољство оствареним резултатима често води заблудама. Преиспитивање је
увек нужно. Због тога самозадовољство
оствареним резултатима у приватизацији цементара, фабрика цигарета, Сартрида, Соко Штарка, банака и мобилне телефоније мора бити попраћено и анализом слабости. Чувени мистер whistle blower, тј. лице које је задужено да информише надлежне о недозвољеним поступцима, указао би на некоректности, нарочито када су у питању цене, када купац није
располагао потребним капиталом, када
он није знао да управља приватизованим
предузећима и кад су стечајни судови уништавали здраво ткиво привреде због присутне корупције.
Након тих почетних успеха у приватизацији економском политиком је било предвиђено да се велики број предузећа приватизује путем стечаја. Није прошло дуго
и убрзо се схватило да нема купаца за посрнула предузећа. Није формирана ни развојна банка која би се бринула о њима и
која би их могла ревитализовати. Нису постојале претпоставке које би омогућиле
ефектирање оних предности које може
обезбедити само развојна банка.
Док државни развојни фонд поспешује
рад малих и средњих предузећа дотле надлежни министар саопштава да о посрнулим предузећима не може да брине држава јер је општепознато да је она увек
лош газда. И поред тога држава поново
одлучује да она газдује НИС-ом, Телекомом, Аеродромом „Никола Тесла” и слич-

ним привредним друштвима. Готово истовремено се игноришу потребе привреде
у коришћењу приватизационих прихода.
Та средства иду у инфраструктуру. У земљама којима са правом припада назив
азијског тигра показује се држава као добар газда.
Сећамо се, са усхићењем, владе Анта Марковића. Она је финансирањем друштвених предузећа преко државних банака,
које су имале потпуна својства развојних
банака, успела да оствари готово европски стандард живљења. Није јој сметало
ни што је систем менаџмента проглашен
непријатељем прогреса.
Данас смо у фази када се реформе спроводе скоро седам година, а видимо да се
њихов њихов заједнички резултат испољава у енормној армији незапослених и
осиромашених грађана. Бољи индикатор
о реформама не постоји?
Свако самозадовољство би било погрешно. БДП приоритетно расте на бази промета у трговинама, повећаног буџета,
енормних кредита грађанима и трошењем
приватизационих прихода приоритетно
за ванпривредне намене. НБС на своју руку примењује нужне мере да умири прегрејану и експандирану тражњу.
Све то води одржању и расту високих каматних стопа и прецењеном курсу динара који поспешује увоз и дестимулише извоз. Тада НБС преко већ познатог стандардног службеног микрофона шаље јавности поруку да је курс резултат и последица деловања тржишта и да на њега не
утиче централна банка.
Апстрахују се при томе истовремено и
многе истине, а занемарује се да НБС може прописати цензус и стандард банкама

по коме би оне биле дужне да најмање 60
одсто пласмана усмере у производну привреду, а остатак у друге намене. Онда би
иста та наводна улога тржишта довела до
реалног курса, до раста извоза и консолидације трговинског дебаланса. А када
банке у тим условима остваре профит ми
ћемо са задовољством посматрати његов
ток из земље у иностранство.
Ради отклањања видљивих нагомиланих
дилема, противуречности и недоследности у вођењу економске политике јавља
се реално могући исход у виду тражења решења у ангажовању светски познатог експерта који би имао улогу консултанта за развој економије и друштва.
Сведоци смо колико је било успешно
улагање владе Анта Марковића у услуге
Џ. Сакса.
Поред толико одливеног капитала у руке
тајкуна и по основу бројних случајева богаћења мимо рада најмање је велик издатак за ову земљу да уложи неколико десетина милиона долара у правцу преиспитивања постојећих заблуда и ради формирања оних решења која ће убрзано довести до смањења незапослености и трговинског дефицита.
Dr sci. Срећко Угрин,
специјалиста у области банкарства
Београд

Заборавност, али чија
„Шта је заменик директора
заборавио”, 14. 7.
Изгледа да је у мом спору са г. Гецом само о заборавности реч. Па је тако г. Гец
заборавио да у свом писму „Шта је заме-

На несрећу по Британију, покушао
је да води конвенционални рат против побуњеника и послао веома мали број војника преко океана да изврше мисију.
Иако су на самом почетку заузели
Њујорк и Филаделфију, Британци касније нису успели да ускладе стратегију са начином ратовања који је Џорџ Вашингтон почео да примењује после пораза код Џермантауна, у Пенсилванији, у октобру 1777.
Британску армију ускоро су почели
да сматрају окупационом силом. Вашингтон је успео да преживи сурову зиму 1777-1778. и обнови војну снагу. Када су се Британци окренули јужним колонијама Натанијел Грин, вероватно
најуспешнији вођа у војној историји до
Мао Цетунга, успео је да исцрпи Корнвалисову војску коју је затим Вашингтон, уз помоћ Француза, дотукао у бици код Јорктауна.
Био је то заиста погрешан рат, на погрешном месту, у погрешно време. Како се онда Британија опоравила? Рат
је извор илузија и први корак да се рат
заврши јесте да се те илузије сломе. Треба бити храбар и прихватити пораз и визију да добро може да се појави из нечега што личи на катастрофу.
Британија је била на ивици банкрота
када је са Америком званично потписан
мир. Вилијам Пит постао је премијер
1783. и упустио се у стварање неопходних економских услова у којима је Британија требало да постане светска радионица.
Што је најважније, Пит је обновио
британску морнарицу и војску, јер му је
било јасно да се ближи рат против Француске.
Данас се Сједињене Државе налазе
у сличној ситуацији као Британија
1781. Узнемирена и ометена ирелевантним, скупим ратом у Ираку, који
вероватно не може да добије, Америка би на крају могла да се нађе у ситуацији да је изазову земље као што су
Кина и Индија.
Уколико не пронађе лидера са моралном куражи као што је то био Пит, постоји велика могућност да буде приморана да своју позицију глобалне суперсиле препусти вероватно режиму који нема исту преданост правди и слободи за које су се Сједињене Државе и
Британија предано залагале и шириле у целом свету током протекла два
века.
Oбјављено 5. јула

ник директора заборавио” каже заинтересованим читаоцима и широј јавности
да су надлежне инспекције, које је он издашно позивао, већ боравиле у Библиотеци у последњих годину дана и да никакве неправилности у мом раду нису установиле. Ваљда и у односу на уговоре чији садржај г. Гец покушава да преприча на
свој начин. Зашто г. Гец и даље изнова
призива исте те инспекције остаје помало нејасно, осим што другог посла очигледно нема.
За читаоце које овај наш спор занима ваља споменути да је г. секретар већ једном,
пре неколико година, безуспешно тужио
Библиотеку поводом висине својих примања. Вероватно је у сталној бици коју води за повећање своје плате мене коначно одредио за главног кривца на кога ће
свалити свој праведнички бес. Остаје ми
само да стоички поднесем све даље изливе овог борца за личну ствар.
О томе колика је моја заслуга што је Библиотека у последње три године доживела свој препород што се унутрашњег уређења и обнове просторија тиче могу свој
суд да дају било други запослени, било
многобројни посетиоци и корисници Библиотеке.
Тај суд је и једини меродаван. Што се г. Геца тиче, он се давно искључио из текућег
рада своје установе, као што се искључио
и из синдикалне организације Библиотеке, па његова брига о чувању преосталог угледа Универзитетске библиотеке
остаје само провидна флоскула.
Богољуб Мазић,
заменик директора Универзитетске
библиотеке,
Београд

