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Без обзира на резултате референдума, које (очигледно) никада нећемо
сазнати, у мају 2006. Црна Гора је и формално отцепљена из државне
заједнице са Србијом. Није се при том догодило ама баш ништа што иоле
озбиљни познаваоци „политике” у Црној Гори нису унапред, годинама већ,
знали и најављивали. У тој државици, у којој је тајна полиција најважнија
привредна грана и најсигурније „поље просперитета”, скоро да се „у главу” зна
како ће ко гласати. (По броју становника, Црна Гора је, не заборавимо, 3-4
пута мања од Београда.) Тако, блазирани и цинични господар Црне Горе
веома прецизно је знао колико људи мора купити, колико застрашити,
колики обим увоза становника из суседних земаља му је неопходан, колико
лажних личних карата наштанцовати и правих конфисковати, кога правно а
кога физички спречити да гласа, колико покојника из гроба мора изаћи да би
осигурало високу излазност, колико бирачких авети мора тог дана лутати
земљицом и гласати на неограниченом броју места, колико представника
„друге стране” у важним бирачким одборима мора бити притерано уза зид или
стављено у џеп. Знао је колико то кошта и у којим валутама: еврима, врећама
кртоле, мешинама скорупа, грлима стоке, опроштеним рачунима и порезима,
новим запослењима у оронулим фирмама, заборављању неких путера на
главама, широкогрудим обећањима, опаким претњама. Ни његово искуство у
трговини са опозицијом можда није било без значаја.
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И одлучио је да поплаћа, непоклебљиво задржавајући повремено сасвим
комичну монументалну гримасу принципијелности и демократичности.

Технике манипулације толико пута досад виђене и до детаља проучене.
Било је више него јасно да ће господар Црне Горе прогласити своју победу
непосредно по затварању гласачких места, и да ће проглашење бити брже што
резултат буде тешњи, а одмах затим извести распомамљене присталице на
улицу, онемогућавајући нормално довршавање бројања, доводећи Европу
пред свршен чин, а Црну Гору пред амбис грађанског рата. Ништа није смело
изненадити никога, поготову не лидере опозиције. Од тренутка када су
пристали да под тим абнормалним условима трче трку – трку која је за оваквог
господара Црне Горе била дословно борба на живот и смрт, у којој су
апсолутно сва средства допуштена – лидери блока за заједницу преузели су
на себе одговорност по старој формули: „Ко се у коло хвата, у ноге се узда!”

Детаљније анализе изложићемо на страницама које следе. Али већ овде
треба застати и дубоко удахнути. Србима и Србији потребно је много снаге и
мудрости, много самоконтроле и сабраности, да у колективном афекту (који
неки политички центри организовано подстичу) не би починили трагичне и у
суштини сaмопотируће историјске превиде.

Ако се сада направе таква далекосежна погрешна престројавања, и ако се
пропусти неочекивана епохална шанса да се новом креативношћу и новом
енергијом активирају капитални потенцијали Србије, који су и даље битно
изнад у односу на већину земаља у региону, ово наше несрећно поколење
онемогућиће својим потомцима ма какво исправљање катастрофалних
грешака које им остављамо у наслеђе. <

(Јун 2006)
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