
Путинова посета Београду или - није баш све тако једноставно

Пише: Никита Бондарјев
среда, 16 јануар 2019 00:55

  

У Србији ће се 17. јануара одржати државна посета председника Русије Владимира
Путина.

  

Та посета је требало да се догоди још у октобру прошле године, на још једну годишњицу
ослобођења Београда 1944. године заједничким снагама југословенских партизана и
совјетске армије. Међутим, јесења посета Путина Србији је отказана, без званичног
образложења разлога. Стручна јавност, како у Србији, тако и у Русији, повезивала је
одлагање посете са кризом на Косову, која се у том тренутку налазила на тачки опасно
блиској почетку грађанског рата. У таквој ситуацији долазак Путина у Београд и сусрет
са српским руководством могао је испровоцирати неповратне последице.
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  Током претходна три месеца ситуација у Србији, благо говорећи, није се ни најмањепоједноставила. Српско-албански сукоб прешао је из фазе звецкања оружјем у фазупасивне агресије — власти самопроглашене „Републике Косово“ увели су додатнустопроцентну царинску таксу на све производе које се у покрајину увозе из Србије,укључујући и лекове. А то је, фактички, увођење ембарга против српског становништваКосова, и ако са прехрамбеним производима за Србе још постоји какав-такав маневарскипростор, лекови који се увозе из Србије једноставно немају чиме да се замене. Албанциили одбијају да испоручују лекове српским болницама и апотекама (које нисуинтегрисане у „косовски“ здравствени систем), или траже за њих цену која је три путавећа од тржишне. Представници међународног Црвеног крста издају инсулин задијабетичаре, за којим влада велика несташица. При свему томе, Београд на ове потезеАлбанаца нема чиме да одговори, јер се давно одрекао полуга којима би могао даутиче на ситуацију на Косову…  

  О ширењу протеста у Србији већ смо писали. Констатујемо да народни протести противфизичког насиља, корупције, и одсуства слободе говора који су почели у децембру непоказују тенденцију осипања. За свих ових месец и по дана, сваке суботе на улицеБеограда излази најмање 50 хиљада људи (сами демонстранти тврде да их има 70-80хиљада, а српска полиција, са упорношћу достојном сваке хвале, износи цифру од 10-12хиљада — иако је довољно само једном погледати снимак протеста да би се видело да јереч о десетинама хиљада људи). Имајући у виду то да у српској престоници живи свега1,2 милиона људи, то значи да је на улицу, фактички, изашао сваки двадесетиБеограђанин. При томе се пароле демонстраната све више радикализују, што је, упринципи, и логична ствар код сваке протестне делатности — потребно је сталнопојачавати степен негодовања, како се протести не би почели осипати. Али темапротеста, међутим, полако али сигурно прелази са „општељудске“ (слобода говора,права мањина и сл.) на чисто патриотску раван (територијални интегритет Србије,непризнавање Косова).    Тема протеста полако прелази са „општељудске“ (слобода говора, права мањина) начисто патриотску раван (територијални интегритет Србије, непризнавање Косова)    Индикативно је како Александар Вучић реагује на народне немире. Његове дословнеречи су: „мене не занима колико је људи изашло на улице. Нека их је десет хиљада, некаих је сто хиљада. И пет милиона да се скупи, ниједан захтев нећу испунити“. Након теизјаве, званични слоган протеста је са „Стоп крвавим кошуљама“ промењен на „Ти сиједан од пет милиона“.  И управо у овом крајње компликованом тренутку на Балкан долази Владимир Путин. Патриотске организације које сарађују са владајућом Српском напредном странком(СНС) већ су најавиле да ће пред Храмом Светог Саве, који ће посетити рускипредседник, да га дочека „70 хиљада људи“. Бројка није случајна, и непосредно сеодноси на број демонстраната на улицама.  При томе ће присталице Путина (и, подразумева се — српске владајуће партије) такођеда прошетају центром града, од Трга републике до Храма Св. Саве, који се налази наободу центра града. Очигледно је да је реч о Вучићевом „утуку“ на протесте, у комеглавну улогу не игра толико сам Вучић, колико високи руски гост. Демонстрацијомблискости са Путином српски председник потпуно очигледно покушава да превазиђекризу поверења у односу са бирачима, и да за себе тако обезбеди што већулегитимност.      Да би добио већину гласова на изборима, и да би оправдао своју политику према Косовуграђанима, Вучић у свом изворном облику више није довољан, потребан је неки хибридни„Александар Александрович Путин“ или „Владимир Владимирович Вучић“    Узгред, кад већ говоримо о легитимности: у октобру прошле године Александар Вучић јеизјавио да су Србији неопходни нови ванредни парламентарни избори. То ће битинајбољи одговор злим језицима који тврде да су он и његова Напредна странка изгубилиподршку народа. Од тог тренутка су за ванредне изборе стигле да се изјаснемногобројне утицајне личности — чланови политичког савета владајуће странке,градоначелници и др. Буквално пре неколико дана министар спољних послова Србије илидер српских социјалиста (СПС) Ивица Дачић изјавио је да ванредни избори не доносеништа добро јер „ремете редовне изборне циклусе“ и дезоријентишу бираче, али „постојеситуације када се они не могу избећи“. Другим речима, и Вучићев савладар је на тајначин подржао идеју ванредних избора.  
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У таквој ситуацији, 70 хиљада људи пред Храмом Св. Саве који кличу Путину иВучићу могу и морају се тумачити, не толико као испољавање руско-српскеблискости и узајамних симпатија, колико као почетак предизборне кампањеАлександра Вучића. Са Путином у главној улози.  За крај — један куриозитет. Аутор ових редова је ове јесени учествовао у једнојмеђународној конференцији у Београду, коју је отворио свеже изабрани градоначелникБеограда Зоран Радојичић. У свом обраћању присутнима, градоначелник (разуме се,представник владајуће партије) изнео је мноштво високопарних речи о блискости Руса иСрба, да би два пута — на нескривено весеље присутних — руског лидера назвао„Александар Александрович Путин“. Лично мислим да градоначелника Београда томприликом речи нису издале, већ су га управо — одале. Да би добио већину гласова наизборима, и да би оправдао своју политику према Косову грађанима, Вучић у свомизворном облику више није довољан, потребан је неки хибридни „АлександарАлександрович Путин“ или „Владимир Владимирович Вучић“.  Питање је само — да ли је то потребно Русији?  Никита Бондарјев је доктор историје и доцент на Руском државном хуманистичкомуниверзитету, аутор многобројних књига и чланака о историји Србије и руско-српскимодносима, од којих је на српски преведена „Мистерија Тито – московске године“.  Оригинал текста на руском објављен на порталу Balkanist.ru .  Превео са руског Никола Танасић. 
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