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Слобода и демократија могуће су само тамо где постоји увек жива u одлучна воља
народа да не дозволи даa њиме владају као стадом. (Макс Вебер)

  

Конвертитство прати политичку историју од самог њеног настанка. Можемо ra видети у
различитим епохама и облицима. Најпогодније тло за ширење и манифестацију
конвертитства су тоталитарни и диктаторски режими, јер они почивају на добровољном
ропству, послушности, удвориштву и притворности.

  

Али, ни тзв. демократски системи нису имуни на појаву конвертитства, јер оно постаје
ендемска појава у савременом политичком и друштвеном животу. У самом средишту
појаве конвертитства налази се све видљивији и присутнији недостатак елементарне
начелности и поштовања основних моралних принципа и демократских идеала и то не
само у политици.

  

Раздвајање морала и политике као делатности у којој се остварује опште добро и
стварају услови за настанак и одбрану врлине, константа је у политичком животу још од
времена Макијавелија. Зато и не треба да нас чуди што су лаж, мењање политичких
табора и општа негација моралних вредности постале уобичајена појава која више
никога не изненађује.

  

Ако јe оглашен крај свих идеологија и политичких идеала, онда је логична последица да
нема никакве уставе за огољено наступање конвертитства. Ми данас, у нашем
политичком животу, сведочимо на многобројним примерима, да је конвертитство у
потпуности нормализовано и да се проглашава за врхунско умеће у технологији вођења
политичких процеса и државних послова. Ситуација је тим гора у нашим условима, јер је
врховни политички арбитар, који је концентрисао сву власт у својим рукама, прави
пример и оличење безобалног и безобзирног конвертитства, a ни дворска свита и
његова клијентела не заостају много за њим.
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  Радоје Домановић је почетком двадесетог века, у својим сећањима на МилованаГлишића записао следеће речи:  „На овом вашару политичких коцкара, трговаца, класа и лиферација, продаваца части, увреви разних џамбаса, удворица, сујетних шупљоглаваца, масе политичких цигана ислепаца, што пред разним партијским шатрама богораде - данас пред једном, сутра преддрутом."  У овој књизи, прво поглавље посвећено је политичким догађајима и појавама, које суотвориле простор за долазак Српске напредне странке на власт. Јер, они су успели дана таласу огромног разочарења у демократске снаге, које су владале накондемократских промена у октобру 2000. године и изгубљене наде да је могућ темељнидемократски преображај и промена ауторитарног система владавине, заузму кључнепозиције у држави.    У другом делу књиге су текстови који се баве начином функционисања ауторитарногнапредњачког режима, који почива на конвертитству, непринципијелности,манипулацији и успостављању култа личности неприкосновеног вође, који делегитимишеи разара све демократске институције и принципе    У другом делу књиге су текстови који се баве начином функционисања ауторитарногнапредњачког режима, који почива на конвертитству, непринципијелности,манипулацији и успостављању култа личности неприкосновеног вође, који делегитимишеи разара све демократске институције и принципе.  У трећем делу књиге су текстови најприљежнијих конвертита, који су у службинапредњачке власти и служе да јој пруже такозвану "интелектуалну подршку". Онису прави пример како се лични и клијентелистички интереси и конвертитствоуграђују у напредњачки поредак, који је изнад свега оличење негације елементарнихдемократских начела, моралних вредности и принципа. Зато је одговорност овихтзв. подобних интелектуалаца тим већа.  Ова књига има, пре свега, за циљ да буде сведочанство једног времена, које је ИвоАндрић најбоље оцртао речима: „Дођу тако времена када памет заћути, будалапроговори, a фукара се обогати. Кад би људи знали са колико мало памети се управљасветом, умрли би од страха."  - Изражавам велику захвалност Бранимиру Нешићу, Николи Маринковићу и НевениЖупањац, без чије подршке и истрајног рада, ова збирка текстова не би била могућа. Савеликим поштовањем, ову књигу посвећујем Триви Инђићу, човеку који је свој животуткао у борбу за остварење слободарских идеала, социјалне правде, људске једнакостии националног достојанства.  (Књигу Маринка М. Вучинића Политичко конвертитство  издала је издавачка кућа„Катена мунди“ из Београда)
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