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ПРЕДГОВОР
Поштовани читаоци, пред вама је прерађен и проширен
текст другог издања моје књиге Етика западних медија
(ИК Зорана Стојановића – ИДН, Сремски Карловци/Нови
Сад – Београд 2014). Када сам рукопис привео крају, испало је да нема ниједног поглавља које није претрпело радикалне измене, уз позамашна проширења. Ова верзија, такође, садржи сасвим нова поглавља, дочим је један број поглавља знатно измењен, будући да је већ приложена аргументација морала бити допуњена и подупрта новим, која
ми у време рада на претходној верзији није била доступна.
Поједина поглавља су углавном иновирана на основу допунске грађе.
У овој верзији књиге покренута су нова и битна питања
и на њих је новим тумачењима одговорено. А да не би било
забуне код читалаца, ваља рећи да сам и наслов публикације променио у Срби у наративу Запада.
Разлог за промену наслова садржан је поглавито у простој чињеници да је претходна верзија била у великој мери
заснована на анализи извештавања евро-америчких медија
о југословенској кризи и НАТО агресији на СР Југославију.
У ову верзију монографије, поред нове литературе и разноврсних медијских прилога, унесени су и важни државни
документи и програмски прилози плахих и срачунатих западних званичника и њихових пропагатора – произвођача
кризе на Балкану – из којих се јасно види да није било реч о
наглом и тренутном блеску експлозије беса и немилости у
делу Европе, који је мање-више делио судбину свих оних
који су били принуђени да историју трпе. Дакле, наратив се

о Србима није мењао дуже од једног века (осим у кратким
периодима, предасима такорећи, када је то диктирао интерес западних сила). Није се мењао битно, само је са новим
кризама у Европи и/или на тврдом Балкану, повремено иновиран новим флоскулама и анимозитетима, попримио све
нејаснију и страшнију форму, незапамћену у досадашњој
историји Европе.
Претходна књига претежно се заснивала на анализи узајамног преплитања веома тесно повезаних тема – у време
тешког колапса социјализма, распада Совјетског Савеза и
геостратешких претумбација у смутној Источној Европи –
које се провлаче кроз цео текст: почев од (1) жестоке антисрпске и антијугословенске пропаганде на Западу, обилато
потхрањиване старим непријатељствима, која се под притиском нагло нарасле моћи Немачке, након уједињења, проширила на цео Запад, а све с јасним циљем да се разбије
друга Југославија, а Срби изведу на оптуженичку клупу
ради правдања учињеног и, коначно, због лакшег дробљења
српског етничког простора; преко (2) немачког реваншизма,
који је покренут пошто су Немачка и Аустроугарска тешко
изгубиле два рата, чијим су исходима Срби знатно допринели, након готово једновековних аустријских претензија
на продор на југоисток. А све то у контексту брижљивог
стварања допунског привредног простора, те политичке,
економске и војне контроле српских земаља, а самим тим и
југословенских, па и целе Југоисточне Европе, до (3) дослуха највише рангираних западних званичника, разних „аналитичара“ од угледа и заната и мејнстрим медија, односно
слугерањства водећих западних медијских посленика економским интересима Запада; заправо прокламованој државној политици.
У понуђеној новој верзији ове монографије дат је нагласак на међузависности оних друштвено-историјских околности које су Србима наметнуте од стране Запада, оличеног
у НАТО алијанси, а које су одлучиле о стварању погубне,
срозавајуће слике о Србији и Србима у очима Западног света. А та слика ће, стално допуњавана све гнуснијим домишљањима, послужити и као оправдавајућа платформа за разбијање друге Југославије, а уз то и да у јавном дискурсу оправда агресију НАТО-а на Србију.
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Настојања на старим етничким и верским сукобима на
Балкану од стране Запада, ради ефикаснијег и потпунијег
остварења властитих интереса отпре више од једног века па
све до данашњих дана, покренута од тадашњих европских,
а касније светских сила и Римокатоличке цркве у садејству
с домаћим чиниоцима – довела су до највећих покоља цивилног становништва на овим просторима.
Стављање Србије у жижу интересовања глобализације и
мултинационалних компанија ради контроле природних ресурса и економија балканских земаља и преобликовање интереса Запада у Источној и Југоисточној Европи, као одскочној дасци за остварење старих планова за напредовање
према истоку Европе.
Редефинисање „Новог стратешког концепта“ НАТО пакта и његово преобликовање од одбрамбеног у освајачки
савез – без ограничења његовог деловања на целој планети.
Маргинализација Уједињених нација (посебно Савета
безбедности), ради пренебрегавања евентуалне блокаде западних војних ангажмана у циљу нових освајања и инсталисања својих доминиона широм планете.
Рушење старих основних (Вестфалских) начела међународног права о неповредивости државног сувернитета европских земаља (потврђених у два светска рата и одлукама
КЕБС-а) и наместо њих успостављање на глобалном нивоу
нових правних норми по мери и интересу Запада (земаља
удружених у НАТО алијансу), којима се крњи и руши њихов суверенитет и промовише право на „хуманитарну“ војну интервенцију Запада (ради поробљавања и/или довођења
послушних режима) против стратешки значајних и непослушних и/или земаља са богатим енергетским и другим
привредним ресурсима.
Представљање Србије у наративу Запада као предстраже
Русије на Балкану и етикетирање најмањег српског интереса као руског, а све то ради лакшег пропуштања Србије
кроз медијску машину за блаћење, србофобија је једном заобилазно, а други пут директно, преведена у русофобију.
Блаћење Срба и поистовећивање Срба и Србије са појмом Зла у јавном дискурсу Запада, уз њено политичко, морално и економско исцрпљиваље, а све ради лакшег спровођења, поред политичких и економских интереса, прозели7

тске политике Римокатоличке цркве, односно прекрштавања православних у католике.
На крају, изражавам пуну захвалност рецензентима ове
књиге – Љубодрагу Димићу, Милану Брдару и Ђорђу Игњатовићу, на примедбама и сугестијама које су ми помогле
да бољем сагледам расположиву аргументацију при обликовању задате теме. Захвалност дугујем и мојим пријатељима Владимиру Милосављевићу, Зорану Обреновићу, Драгиши Калезићу и Љубомиру Кљакићу за ишчитавање рукописа, те Милу Ломпару, Душану Т. Батаковићу и Слободану
Антонићу који су претходну верзију књиге бриљантно
представили јавности, и тако ми дали ненадокнадив подстрек за даље истраживање у нашој друштвеној и хуманистичкој науци недовољно обрађене проблематике. Захвалан
сам и пријатељу Луки Бренеселовићу, чијом сам пожртвованошћу добио један део у Србији недоступне немачке
штампе из 1991–1992. године. И, наравно, Весни Јовановић
библиотекарки Института друштвених наука на чију сам
несебичну помоћ могао да се ослоним у тражењу и набавци
неопходне литературе. А за све евентуалне пропусте и недостатке одговорност искључиво пада на мене.
У Београду, маја 2018.
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