САДРЖАЈ

Предговор.............................................................................................................. 5

КОНВЕРТИТСКИ ИДЕНТИТЕТ
Примери радикалне конверзије
из српства у друге идентитете........................................................................ 11
-- Српски народ Црне Горе	

11

-- Српски народ и етничка истоветност на динарском
јужнословенском простору	

14

-- Психолошке особине Срба у Црној Гори (Црногораца)	

17

-- Фантазије, бајке и басне црногорских сепаратиста	

23

-- Конверзија, енантиодромија, културни комплекс,
малинчизам, патологија	

26

-- Конверзија, србофобија, расизам, издаја	

31

Хрватски оквир за црногорски идентитет................................................. 39
-- Хрватизација цариградских Црногораца у 19. веку	

39

-- Бискуп Штросмајер, праваши и
хрватске претензије на Црну Гору	

42

-- Покушај хрватизације Краљевине Црне Горе
у Првом светском рату	

47

-- Фра Леополд Мандић и претензије хрватског праваштва
на Црну Гору после Првог светског рата	

51

Наци-фашисти и прво рађање
црногорске нације као изданка фашизма.................................................. 57
-- Немачки нацисти и њихови помагачи	

57

-- Италијански фашисти и њихови помагачи	

60

-- Хрватске усташе и њихови помагачи	

68
337

Александар Раковић, Црногорски сепаратизам

Комунисти и друго рађање црногорске нације
као изданка српства...........................................................................................75
-- Црногорство као магловит вид
српског сепаратизма почетком 20. века	

75

-- Зеленашко-федералистички покрет и комунистички утицај	

78

-- Комунисти и црногорска нација као изданак српства	

81

-- Јагош Јовановић и црногорска нација српског корена	

86

-- Одбрана става о црногорској нацији као изданку српства	

88

АНТИСРПСТВО И СРБОФОБИЈА
Од Маспока до Либералног савеза................................................................ 95
-- Хрватски идеолошки упливи у
социјалистичкој Црној Гори пре Маспока	

95

-- Вељко Милатовић, склоност Маспоку и
намере за преобликовање идентитета Црне Горе	

99

-- Хрватски идеолози и њихови настављачи у Црној Гори	

105

-- Политичко наметање изричитог расрбљавања Црне Горе	

113

-- Либерални савез као одговор на Антибирократску револуцију	

117

-- Римокатоличка црква у Црној Гори,
хрватски национализам и „дукљанизација“	

121

АБ револуција и нова власт као брана сепаратизму,
антисрпству и србофобији.............................................................................125
-- Антибирократска револуција у Црној Гори	

125

-- Однос новог руководства Црне Горе
према српству и црногорском сепаратизму	

128

Oд Либералног савеза до Демократске партије социјалиста................135
-- Смернице Запада и конвертитски преображај
Демократске партије социјалиста	

135

-- Примери србофобије	

140

-- Институције система и расрбљавање Црне Горе	

146

-- „Нација с грешком“ и „црногорски домовински идентитет“	

150

-- Одговор Срба на расрбљавање Црне Горе	

154

-- Нове српске установе, организације и штампа	

163

338

Садржај

„Црногорска православна црква“ и расрбљавање Црне Горе...............168
-- Српски идентитет Православне цркве у Црној Гори	

168

-- Игре око „Црногорске православне цркве“
од распада социјалистичке Југославије
до расколничког „рукоположења“ у Софији	

171

-- Црногорске власти у конфронтацији
са Српском православном црквом	

176

-- „Црногорска православна црква“ и хрватске новоусташе	

183

-- Пребацивање проблема „Црногорске православне цркве“
у Републику Србију и остваривање претњи против
Српске православне цркве	

186

-- „Нацрт закона о слободи вјероисповијести“ у Црној Гори	

192

АНТИДРЖАВА
Црна Гора од кријумчарења до немачке марке.......................................199
-- Антидржава као паралелна економска творевина	

199

-- Почеци политичке антидржаве	

203

-- Раскол у Демократској партији социјалиста
и Булатовићев пораз на председничким изборима	

206

-- Први физички обрачун црногорског режима
са српским народом Црне Горе	

210

-- Савезна држава и црногорске власти у клинчу	

213

-- Црногорска платформа и монетарни сепаратизам	

215

-- Пад Слободана Милошевића	

220

Црна Гора као анти-Србијa............................................................................ 223
-- „Црна Гора ће сахранити идеју о Великој Србији“	

223

-- Разграђивање СР Југославије и стварање
Државне заједнице Србија и Црна Гора	

227

-- Разбијање Државне заједнице Србија и Црна Гора	

234

-- Подршка црногорског режима албанским сепаратистима
на Косову и Метохији	

239

-- Реакција црногорског режима на обележавање
сто година уједињења Србије и Црне Горе	

244

-- Још нешто о антидржави	

251
339

Александар Раковић, Црногорски сепаратизам

Отцепљење Црне Горе (2006): новостечена,
а не обновљена државност............................................................................254
-- Критеријуми, елементи и симболи државности	

254

-- Становништво: изворна народност
и доцнији идентитетски инжењеринг	

255

-- Територија и власт у односу према
заветном косовскометохијском питању	

257

-- Језик и писмо	

258

-- Православна црква	

258

-- Застава и грб	

260

-- Химне и новац	

261

-- Закључак	

262

Црна Гора и НАТО............................................................................................264
-- НАТО и могућност сукоба у Црној Гори	

264

-- Покушај Русије да Црну Гору привуче себи	

272

-- Улазак Црне Горе у НАТО	

275

-- Лични поглед као учесника у догађајима	

278

-- Елаборат за председничку администрацију, сенаторе
и конгресмене Сједињених Америчких Држава	

281

Закључак............................................................................................................ 285
Summary.............................................................................................................291
Извори и литература...................................................................................... 293
О аутору.............................................................................................................. 323
Индекс имена................................................................................................... 327

340

