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Пише: Ана Радмиловић
субота, 06 јул 2013 20:35

  Да ли ће слобода уметида пева   

Као што су сужњи певали о њој

  

Неће умети, али покушаћу да извештај са „Општенародног протеста“ у петак лишим
нихилизма, у оној мери у којој је то могуће.

  

Два су утиска која сам стекла, и сасвим су у супротности један с другим. Али, како је све
почело.

  

Можда недељу дана пре протеста један студент антропологије Лазар Вељковић
предложио је или, како се то на Фејсбук језику каже, направио ивент, где је позвао „све“
да се окупе и искажу своје општенародно незадовољство.

  

Из разговора са њим, схватам да се ради о човеку који би се на првом месту борио
против либералног капитализма, који прати сличне протесте у свету, који не жели да
буде некакав вођа.

  

Након недељу дана свакаквих коментара на рачун позива на исказивање
незадовољства, од пријављених седам хиљада дошло је око 500–600 људи, и то је, према
Вељковићевим речима, успех.

  

Успех је, према речима културних радника, било и нешто мање од хиљаду људи, а према
речима Милице Краљ, која је била у организацији овог „ивента“, успех би био и да их је
(нас) дошло пет.
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  Најуспешнији протест (постали су све учесталији и тај се феномен не би смеоигнорисати) био је протест научних радника. Али ниједан од ових наведених није, сам посеби, тема.  Тема, или питање, могло би да буде шта је заједнички именитељ свих ових, још увек„елитних“ протеста и да ли ће доћи тренутак када ће им се прикључити они мањеелитни, мање тихи и мање „фини“? И шта ће се, уколико тај тренутак дође, десити?  И други утисак, причам о „општенародном протесту“, јесте подршка Бразилу, Турској,Египту, Грчкој. И брисање коментара или напади на исте када се помене најскупљасрпска реч Косово. На питање зашто је то тако, Вељковић објашњава да се Косовом увекманипулише у националистичке и патриотске сврхе и да партије и разне групе скупљајупоене бавећи се Косовом, те да косовско питање не спада у социјално питање.  

  Кажем Вељковићу да је баш данас у Франкфуртским вестима изашао текст како сеизбеглицама с Косова одузима социјална помоћ (у вредности од око 8000 динарамесечно) и како то спада у социјално питање. Не национално. Егзистенцијално. И заштоје протест, ако је општенародни, из те општенародности избацио Србе с Косова изстраха од националиста. Млађи пишу „Немојте Косово, доћи ће нам оне патриоте“. И сад,ново питање које се намеће јесте следеће. Зна ли неко од тих људи искрено жељнихпобуне и промена разлику између патриотизма и национализма? И та сатанизацијатермина патриотизам, као тужан показатељ непознавања језика и идеолошкеиндоктринираности која се језиком служи само у сврси памфлета.    Не мислим да ови протестанти, углавном млади, имају лошу намеру када подржавајуБразил, али не и Косово. Мислим да се ради о збрци појмова. О, што би рекао левичарБрехт, вавилонској пометњи.  На питање шта је Лазара Вељковића понукало на овакав чин [1] , позив, вапај, свеједно,овај студент антропологије одговара да је, наравно, пратио вести. О култури, науци,библиотекама, о третману слепих и слабоводих, особа са инвалидитетом, различитих...Разлог запостављања свега наведеног види у мерама штедње које намећенеолиберализација. Уз то све веће сиромаштво, уништено здравство и школство којепостаје прескупо и привилегија богатих, омражени „Бус плус“, поново уведена Ђиласовапрохибиција према којој се алкохол у радњама сме купити до 22 часа.  

  Каже, једна група људи донела је огроман транспарент где је на белој подлози исписанооко педесет имена затворених фабрика. Питам га да ли је на протесту било радника.Није, каже. Наравно, они који су уопште привилеговани да буду радници немају временаза то и свакако не прате „ивенте“ на Фејсбуку.  У једном тренутку је, каже, хтео да подржи протесте у Сарајеву јер их је схватио каограђанске. Затим је схватио да се ипак ради о националној причи и скинуо то са подужелисте. Напали су га да је сарадник Наташе Кандић, муслиманског лобија и којечега.Након што је склонио, каже, Сарајево с дневног реда – тензије су се смириле. Исто каокада је склонио оне који су питали „А где је ту Косово?“.  Нада се да су протести без вођа могући, без тога да неко инвестира у њих, безлогистике. Можда и јесу, ја за сада за такве нисам чула.  

  Можда ова прича у свом почетку делује наивно, као и тај тренд протеста у Београду.Можда још увек свако мисли на свој случај, па уметнике не занима социјални проблемкасирке у „Горици“ или оних момака који раде на градилиштима, а имали су дара занешто боље, а научнике не занима Косово, а људе са Косова баш брига за проблем„културњака“ у Београду (њих разумем, из њиховог угла то заиста делује, најблажеречено, цинично); тек као такви, свако у свој проблем загледани, тешко да можемо иштада назовемо „општенародним“. Овде нема општенародног, иако се  сви проблеминабројани у позиву на општенародни протест – тичу свих нас. Ми и даље умишљамо дапостоје неки левичари, десничари, ми још увек нисмо схватили да се ради о лошојпредстави која је досадна и која исцрпљује. Управо ону снагу која је потребна за билокакав озбиљан помак. Ми још увек замишљамо да нас деле неке идеологије и нисмосхватили да ово није век идеологија него новца. Можда једном схватимо.  

  Не знам да ли ће се и када то десити, добра је вест што маске јако брзо падају и вишенико не верује ни у шта (не пропагирам нихилизам, али веровати у лаж је горе него неверовати ни у шта), добра је вест што су општенародни проблеми једнаки и лево и десно(без обзира на то што то лево и то десно одавно не постоји); можда ће се десити оногтренутка када људи – без вођа – почну да упадају у банке, радње прехрамбенихпроизвода, када почне оно што је у Грчкој направило хаос. А тај хаос је опет изнедриоГрцима непримерен нацизам, мржњу према имигрантима (и не само у Грчкој) и тако јехаос у Грчкој постао један контролисани хаос.  Тај тренутак, ако до њега дође, а предвиђају неиздрживу беду с јесени, плаши и бодри.Бодри зато што још увек нико не сме да дигне главу, оно мало запослених није лудо даштрајке, ово је држава у којој је највећи број пријављених на социјалној помоћи, младељуде издржавају пензионери, а запослених је најмање.    Ево шта на то каже Ками: "Да! Ја сам добро разумео ваш СИСТЕМ! Дали сте им бол,глад и одвојеност да заокупите њихову побуну. Исцрпљујете их, испијате њихове снаге ипрождирете њихово време да не би имале ни снаге ни времена за гнев! Они тапкају,будите задовољни... Али ја, који сам поробљен као и они, понижен с њима, ја вам ипакобјављујем да сте ништа.   Не смејте се! Не смејте се, будало... Кажем вам, изгубљени сте. Већ сте побеђени, укрилу ваших најзначајнијих победа, зато што постоји у човеку - гледајте мене - нека силакоју ви нећете укротити, нека бистра лудост, дело страха и смелости, незнана и заувекпобедничка. То је снага која ће се дићи и онда ћете знати да је ваша слава била оддима."  Не бих да опет будем дефетиста, али овај ме цитат у свом последњем пасусу мучноподсећа на монолог лудака у Чеховљевом „Павиљону Шест“ где се овај, држећи се зарешетке, дере о томе како ће сванути сунце „и у нашој улици“ и доћи тај дан када ћеслобода...      [1]  Говор Лазара Вељковића са „Општенародног револта“!  Ово је борба против организованог напада на народ, који је још познат под именом “мерештедње” и “криза”, а од стране Државе и капиталиста. Организатори овог напада сумеђутим заборавили да је “криза” у Србији одвајкада, и да народ после непрестаногсиромашења и разочарања нема више ни могућности ни воље за нове жртве.  Већ много година сведоци смо уништавања привреде и индустрије уз масовносиромашење и стални раст незапослености. Сада више ни радници запослени укултурном и научном сектору нису поштеђени последица “мера штедње”. Док се радниции раднице експлоатишу под све бруталнијим условима (радно време и преко 12 сати, безслободних дана, за бедну надокнаду), Држава тренира строгоћу кроз идиотскоимитирање “западних стандарда” у виду бесмислене забране куповине алкохола после22 часа у Београду, увођења конкурса за уличне свираче, новог пљачкања народа Бусплус системом контроле продаје карата у јавном превозу, не изостављајући из новихрепресивних мера чак ни оне најсиромашније који су принуђени да просе на улицама илиживе у страћарама и баракама које је власт означила као “илегалне”.  И док се богати све више богате, спрема се и нови закон о раду који ће докрајчити и ономало преосталих радних права, “експерти”, па чак и синдикални лидери, каопомахнитали понављају мантру о “лењој радничкој класи која мора да стегне каиш” и то утренутку у ком храна и све остале неопходне потрепштине постају све скупљи, ауништавају се и последњи остаци социјалног система (пре свега у школству и здравству).  Политичка класа (а све партије су део истог владајућег система), паралелно са гореописаним мерама, уводи све већу контролу над народом у виду притиска на медије,задирања у приватну комуникацију (интернет, телефонија) и кроз све израженијуполицијску бруталност.  И док одбијамо овај напад, одбијамо и све оне поделе које су нам наметнуте од државечије освновни стратешки циљ "завади па владај". Стога осуђујемо све поделе унутарнарода које су истом том народу наметнуте као поделе које нас раздвајају. Ми смо свиексплоатисани колико год различити били, те самим тим нећемо дозволити да се делимопо пареметрима који су наши експлоататори одредили, и због тога морамо са свим својимразличитостима бити заједно и борити се као најопаснија усмерена претња мноштвапрема онима који нас екслопатишу, искоришћавају, надгледају и усмеравају!  
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