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Одговор на текст Верана Бакотића "Довршен пројекат српске постмодерне"

Господин Бакотић у тексту објављеном на сајту Нове српске политичке мисли под
насловом "Довршен пројекат српске постмодерне" наставља да безобзирно клевеће
идеолошке неистомишљенике. То чини у најбољој традицији коментатора некадашње
"совјетске Правде".
То што ме је прошли пут без икаквих аргумената назвао фашистом, прећутао сам пре
свега због тога, што процењујем да полемика овог типа, понекад дозвољава и прејаку
реч, којој сам покаткад и сам склон. Медјутим, када Вас неко попут Бакотића у кратком
времену, онако успут и без икаквих доказа, назове и расистом онда то свакако
заслужује озбиљнију реакцију. Поготово што за разлику од поменутог господина, моја
маленкост има прилично завидну публицистичку  и новинарску репутацију, о којој се овај
ловац на "српски фашизам и десницу", очигледно није информисао. 
Јер да јесте претпостављам да би макар изоставио, ову врсту јадног и бедног покушаја
дискредитације мојих професионалних и моралних карактеристика, о чему ваљда
најпотпуније говори податак да сам у претходних 8 година објавио преко 600
телевизијских интервијуа, као и два књиге, које  су посвећене истраживању феномена
глобализма, који је по мом уверењу фашизам у модерној технолошкој верзији.
Коначно, ако изнесете тако тешке оптужбе на нечији рачун, у обавези сте да макар
коректно цитирате наводе из текста, који су вас толико иритирали. На овом месту
читаоцима НСПМ а, дугујем и једно појашњење . 
Наиме, потпуно је некоректан и нетачан закључак , да сам у одговору Бакотићу показао
спремност, да "депортујем" њега и Мариа Калика у Хрватску. Моја констатација била је
само реплика на претходно изречену Каликову тезу да за "комунисте
интернационалисте није довољна слобода заснована на етницитету", као и Каликова
спремност да попут Брозових комуниста поново диже револуције по Србији. И данас не
видим шта је спорно у томе што сам поменуту двојицу позвао да своју борбу против
фашизма започну у Хрватској, која је иделан полигон за доказивање чврстине њихових
идеолошких антифашистичких уверења. 
И још нешто. Бакотић је стварно досадан са том својом заверолошком теоријом о тајној
сарадњи "Друге Србије и српске деснице", који се међусобно подржавају. То вам је исто
као када би сте рекли да постоји једнорог. Њега можете замислити, можете нацртати,
али њега у стварности нема, баш као и Бакотићевог стваралачког опуса.
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