9 11 2003
Слободане Журкићу
Жао ми је што не знам које ословљавање да Вам упутим. ГОСПОДИНЕ не могу, јер нема ничег
господственог у овоме што сте написали. ДРУЖЕ не могу пошто нема другарске осећајности,
другарског поштења у Вашем допису. Још ми је теже да Вас ословим са БРАТЕ СРБИНЕ. Ово што
сте написали, цитирам даље, ме приморава да Вам кажем:
ЗАР ВАС НИЈЕ СРАМОТА Слободане Журкићу
за поистовечивање србског сељаштва са простаклуком и примитивизмом:
"Пре десетак година, професор Данило Дача Марковић, рекао је једну велику истину: "Србија је
сељачка земља, много више сељачка, него што ми
мислимо!" И заиста, простаклук и примитивизам на све стране."
Србски сељак и србско сељаштво су понос наш. Није србски сељак ни простак ни примитивац.
Србски сељак је радан, частан, хранилац, родољубив, храбар, великодушан, изванредно гостољубив,
далековид домаћин, одличан економиста, достојанствен и трпељив до несхватања јер је његова
мудрост неисцрпна....
ЗАР ВАС НИЈЕ СРАМОТА Слободане Журкићу да тако пишете за србске сељаке и србско сељаштво
који вас, и све нас, хране радећи од зоре до мрака, за оне који никада немају годишње одморе, ...?
ЗАР ВАС НИЈЕ СРАМОТА Слободане Журкићу да поистовећујете простаклук и примитивизам са
србским сељаком и србским сељаштвом који су били цео Србски народ у Србији, укључујући и
србско свештенство, под османлијским ропством, који су сачували националну свест, Веру,
приврженост слободи, осећање за србску државност, који су васпоставили независну србску државу?
ЗАР ВАС НИЈЕ СРАМОТА Слободане Журкићу да поистовећујете простаклук и примитивизам са
србским сељаком и србским сељаштвом који су сачувалу народно предање, народне изреке, народни
фолклор, народну ношњу, народне песме, наш језик, ...?
ЗАР ВАС НИЈЕ СРАМОТА Слободане Журкићу да простаклук и примитивизам других приписујете
србском сељаку и сељаштву. Простаклук и примитивизан одликују оне Србе, без обзира на степен
завршене школе, који су се отпадили од домаће културе, од србског светосавског морала гајеног у
Србској православној цркви и поштованој у србској сељачкој породици, и који мисле да су тиме себи
створили слободу и обезбедили право на сву бахатност и безобзирност у понашању, у опхођењу, у
односу према људима, према народу и према држави?
ЗАР ВАС НИЈЕ СРАМОТА Слободане Журкићу да поистовећујете простаклук и примитивизам са
србским сељаком и србским сељаштвом од којих и Ви вероватно потичете, а онда тако оскрнављујете
своје сопствене претке?
Слободане Журкићу, Ви сте написали и следеће:
"Док је Тито био жив," ...
и даље је доле поновљено шта сте написали, али сте ме приморали тиме да се, овако спонтано, сетим
следећег.
ДОК ЈЕ ТИТО БИО ЖИВ:

° Прозивољно су створене границе Република.
° Одржани су избори за Републику или Монархију с ћоравом кутијом која је имала метално дно да се
чује када у њу гласач убаци куглицу и да се упише његово име да би се касније њиме позабавила
УДБА.
° Једино је Србија у целој ФНРЈ разбуцана у један неодређени део омеђен са две аутономне
покрајине.
° Прогнаним, од албанских фашиста у току II С. Р., србским породицама је БИЛО И ОСТАЛО ДО
ДАНАС забрањено да се врате на своја имања и у своје домове на Косову и Метохији.
° Држана је отворена граница за слободно усељавање албанских досељеника (и њихов пријем у
КПЈ/СКЈ тако да је и један од њих био Председник Председништва СФРЈ).
° Забрањено певање србских песама.
° Под Титом је било забрањено да се износи истина о албанском тероризму над Србима на Косову и
Метохији.
° Кажњени су Добрица Ћосић и професор Јован Марјановић зато што су 1968., као родољуби пре
свега, а потом као његови чланови, на затвореној седници ЦК СК Србије изнели истину о стању на
Косову и Метохији и о плану Албанаца, а који они ових година остварују врло ефикасно и
катастрофално трагично по Србски народ, а највише по србско сељаштво.
° Лично је Тито изиграо студенте 1968. год. Две недеље после датог уверавања студентима, после
чега су они певајући "Тито ми ти се кунемо" и сл., а верујући његовом јавном личном обећању,
прекинули демонстрације, Тито је почео да ради и спроводи све супротно ономе што је био јавно
обећао студентима.
° Организовано је предавање лажи на часовима историје о Србима оданим Монархији који су се
борили против фашиста као издајницима.
° Званично је укинуто постојање језика Србског народа - Србског језика 1957. год. Генерације србске
деце су учене да је језик Србског народа - српскохрватски језик. Србско писмо - србска ћирилица
је све више потискивана да би се дошло до тога да наша деца данас одбијају да пишу србским
писмом у Србији. Је ли Ви сматрате, Слободане Журкићу, да је сељачко дете Вук Стефановић
Караџић био простак и примитиван када је задржао ћирилицу за србско писмо? Ако сматрате, ЗАР
ВАС НИЈЕ СРАМОТА онда Слободане Журкићу, и треба да знате је 1971. год. (не знам како је
сада) била у библиотеци једног од најбољих универзитета - СТЕНФОРД ("STANFORD") у Пало
Алту, Калифорнија, лепо уређена соба посвећена том србском сељачету - Вуку Стефановићу
Караџићу. Њено уређење је финасирао Србин Полић из Херцеговине, такође сељачког рода. Цео
један зид је прекривала библиотека с Вуковим књигама објављеним на Србском језику, те самим
тим и на србском писму - србској ћирилици. На наспрамном зиду, друга такође велика библиотека,
с делима србског генијалног песника и филозофа Петра Петровића II - Његоша из Црне Горе,
такође на Србском језику.
° Тито је цепао Србски народ вештачки прокламујући нову нацију из њеног дела.
° Скупштина СФРЈ је противуставно сама себи продужила мандат и у том продуженом периоду
донела Устав 1974. год. Њиме је Тито остао Председник докле год хоће, а после њега нико није
могао да буде више Председник СФРЈ. Њега је заменило вртложно Председништво у коме су се
вртели по годину дана његови чланови на положају Председника Председништва.

° Тито је био: Председник државе, врховни командант Ј(Н)А, Генерални секретар/Председник
КПЈ/СКЈ, врховни наребодавац ССРНЈ итд. Он је припремио да после њега осмочлана екипа
постане врховни командант Ј(Н)А, а која није испунила своју основну и најсветију дужност:
очување државне територијалне јединствености и заштите Устава и уставног уређења.
° Тито је увео ротацију свима. Себи је обезбедио Устав по коме је био Председник докле хоће.
° Под Титом су стваране политичке фабрике (Обровац, Фени, Смедерево, Севојно, ....). За то је
немилице позајмљиван новац из иностранства.
° Други део позајмица је Титу омогућио баснословни луксуз.
° Под Титом је србско сељаштво десетковано. То је био основни политички мотив стварања
вештачких фабрика у Србији, а и у другим деловима Југославије. Економске оправданости није
било.
° Под Титом је увожено жито (и јаја и други пољопривредни производи) да се не би србском сељаку
откупљивало по економској цени.
° Под Титом су србска сељачка деца извожена на рад у иностранство. Само у овом Белфору има око
200 србских породица. Скоро сви су тако дошли. Родитељи су у преко 90% радници. Њихова деца
овде рођена највероватније неповратно остају овде, у Француској.
° Југославија је имала дуг од 1,5 милијарду долара, под Титом створен од 1945. год. до 1971. год.
° Под Титом је даље повећала на преко 20 милијарди долара основног дуга 1980. год. Плус камате је
било преко 40 милијарди долара. Тада је напустио овај свет дубоко нас задуживши.
° Под Титом су створене све правне основе да Републике стекну својство државности. Тада су га и
стекле. Тиме је под Титом суштински уништена јединствена југословенска држава. Тиме је
створена основа за трагедију и катастрофу која се одиграва у Југославији од 1991. год.
° Тито се представљао као слободољубив владар. На Правном факултету у Београду су наставници,
доктори правних наука, а ко је стручнији од њих, организовали (затворену за јавност) дискусију о
предлогу тог Устава. Због својих дискусија је професор Ђурић (ако нисам заборавио име) био
осуђен на двогодишњу тешку робију, а др Војислав Коштуница истеран са Факултета. Први судија
(заборавих са жаљењем име том часном и храбром човеку) коме је било наређено како да суди - је
одбио да прихвати. Потом је био одређен други судија који је прихватио.
° Народ је извођен с радних места, студенти и ученици основних и средњих школа су извођени из
клупа са наставе, да би најмање четири сата чекали да им прохује луксузни замрачени мерцедеси.
У једном од њих је био Тито на повратку с једног од својих хисторијских путовања (обично
двомесечних) мира. Пратила га је југословенска флота. Морало је да буде преко 400 000 људи на
улицама сваки пут. То је било најмање милион и шестохиљада радних сати.
° Тито се залагао за мирољубиву коегзистенцију у свету. У Југославији је стрељао човека (1946.
год.), који му је у току рата три пута лично спасао живот, оптужујући га лажно за највећег
издајника у нашој историји. За партијске неистомишљенике је организовао Голи оток.
° Тито се залагао за мир у свету. У Југославији је створио све правне услове који омогућише овај
грађански рат.
° Тито је одмах после II С. Р. говорио да се бори за напредну интелигенцију, сељаштво, раднике,
омладину, за народ. Касније је говорио "Ми горе и ви доље". Из имена државе ФНРЈ је избацио

"Н" = "Народна". Заменио је са "С"="Социјалистичка". Тиме је и симболички исказао суштину:
интерес партије коју је водио је стављен изнад интереса народа.
° Забранио је све политичке странке и партије, осим своје: КПЈ/СКЈ. Једино је марксизам била
истинита и исправна идеологија. Једини је комунизам био добар за људско друштво. Једино је
његова КПЈ/СКЈ била меродавна за све идеолошко политичке одлуке и за сва лична питања,
укључујући унапређења по предузећима, постављања на радна места, доделу станова на
коришћење, добијање пасоша до 1970.год. итд. Једино је његова КПЈ/СКЈ имала стварно право да
одлучује у наметнутом тзв. самоуправном социјалистичком уређењу. Она је прокламовала да
преузима сву друштвену и политичку одговорност за друштвено-политички развој Југославије.
° Док је Тито био жив, у људима се широм Југославије развијао, па потом гајио, двоструки морал:
пљескање на састанцима и кукумавчење мимо састанака.
° Док је Тито би жив није било масовног просјачења. Постављао је људе без стручности на стручна
места. Развио је потказивање. Лакташење је постало ефикасан метод за напредовање.
° Док је Тито био жив започело је исељавање из Србије, које је настављено под његовим
наследницима, какво никада није постојало у историји Србије.
° Док је Тито био жив извршене су све припреме и остварена су сва задуживања која су омогућила
распадање Југославије и која су довела, под руководством Титових следбеника, Србски народ и
Србију у садашње стање о коме Ви пишете.
Посустао сам да се даље присећам.
Љубомир Т. Грујић
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Daleko smo od Evrope
"Kada æe Srbija u EU", 27. 10.

Konstantin Babiæ u pismu od 27. oktobra pita kad æemo u Evropsku uniju? Lako
je odgovoriti na ovo pitanje: kad budemo imali vlast sposobnu da nas tamo
odvede. Kad shvatimo da smo iskljuèivo sami krivi za sve nevolje koje su nas
sna¹le. To nikako ne shvatamo.

Ironisanje na raèun " najveæeg sina na¹ih naroda", ¹to èini Babiæ, neukusno
je i uvredljivo. Dok je Tito bio ¾iv, Beograd i Srbija nisu bili
preplavljeni prosjacima i sirotinjom. Nije bilo nijednog rata, poru¹enih
gradova, spaljenih sela, desetine hiljada pobijenih, stotine hiljada
proteranih... Nijedan premijer nije ubijen, nije bilo zemunskog, ni drugih
klanova, milionske inflacije, opljaèkanog naroda... Cela Jugoslavija tada je
imala spoljni dug koliko sada Hrvatska, a 1989. godine bili smo na pragu
Evropske unije. I poslastièarnice su bile prijatna mesta, a travnjaci u
Beogradu mnogo bolje odr¾avani, na ¹ta se sada ¾ali Babiæ.

Ali, ka¾e Bizmark - kad se veliki kamen pomeri, crvi se razmile. Mi ne bismo
bili mi, da nismo stvorili " jo¹ veæeg sina na¹ih naroda". Gde je sada,
znamo. ©ta nam je uèinio znamo, ali kasno. Posle bitke svi su generali...
(neki pobegli, neki u Hagu), ali kakva korist od toga. Slovenci, nauèeni
radu i zakonu, nisu se ¾alili na ovo i ono, u biv¹oj dr¾avi. Bilo im je
dobro tada, dobro im je i sada. Iduæe godine æe u Evropsku uniju. Rumuni su
imali stra¹nog Èau¹eskua, Bugari Todora ®ivkova, za tri godine æe u Evropsku
uniju. A mi tonemo u afere i kriminal, i glo¾imo se ko je pobio vi¹e
nedu¾nih ljudi, èetnici ili partizani?

Pre desetak godina, profesor Danilo Daèa Markoviæ, rekao je jednu veliku
istinu: "Srbija je seljaèka zemlja, mnogo vi¹e seljaèka, nego ¹to mi
mislimo!" I zaista, prostakluk i primitivizam na sve strane. Srbija je danas
jedna velika deponija. Smeæe oko zgrada, po ulicama, po parkovima, pored
puteva, potoci i reke su ¾ive deponije... U Beogradu postoji ulica Zeke
Buljuba¹e i ostalih hajduka, ali nema Mocartove, Rembrantove, Remarkove,
Hemingvejeve ulice... To je nivo na¹e svesti. Ali... ne treba oèajavati.
Gadafi ubrzano stvara Afrièku uniju.

Slobodan ®urkiæ
Loznica
http://www.politika.co.yu/
[Non-text portions of this message have been removed]
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