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Много се говори о томе да јавном 
простору недостаје објективна, умерена па 
слободно могу рећи и културна полемика, 
у којој се поштују различита мишљења,  
а износе непобитне чињенице. Окупили 
смо људе који су разумели потребу за 
квалитетним садржајем без обзира на којој 
платформи би он био пласиран и спојили  
знања из штампе и са интернета, чврсто 
убеђени да само синергијом свих средстава 
комуникације можемо утицати на друштво 
у коме живимо.
Kада кажем утицај, многи ће прво 
помислити на политику, али оно што 
је по нама далеко важније и где видим 
огроман простор и потребу за деловањем 
јесте повратак правог система вредности. 
Оног на ком смо ми одрастали (истина, 
у прошлом веку), где се знало тачно шта 
је добро, а шта лоше, и веровало да то 
добро негде на крају мора да тријумфује. 
Стога смо покреули „Балкан фокус“ 
магазин коме је циљ да омогући дијалог 
између различитих мишљења уз уважавање 
различитости. Магазин који спојем 
класичних и модерних медија интегрише 
публику свих генерација а изношењем 
различитих ставова надилази друштвене 
поделе.

Жељко Ињац

Реч
у едника

Инспирација
,,Није важна критика, нити особа која 
показује како је јак човек посрнуо или како је 
посао могао бити боље урађен. Заслуга припада 
особи која је у арени; чије је лице од прашине, 
зноја и крви; која је неустрашива… Која 
поседује велки ентузијазам, велику посвећеност 
и која има вредан разлог. Која зна тријумф 
огромног успеха када је на врхунцу, а у исто 
време, која, када падне, пада јер се усудила да 
нешто уради. Његово место никада неће бити 
међу хладним и плашљивим душама, које не 
знају ни за победу нити за пораз.”
- Теодор Рузвелт

,,Да бисте напредовали морате се мењати, а 
да бисте били савршени, морате се мењати 
често.”
- Винстон Черчил

,,Срце једног државника треба да буде у глави.”
- Наполеон Бонапарта

,,Мрак не може протерати мрак; само светло 
то може. Мржња не може протерати мржњу; 
само љубав то може.”
- Мартин Лутер Кинг
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БАЛКАНСВЕТ
                                  

Белоруско авио гусарство

 Белоруске власти су принудно приземљиле 
лет авио компаније Рајанер који је прелетао 
ваздушни простор ове државе на релацији 
Атина – Вилнус, наводећи да су примили дојаву о 
експлозивној направи у авиону.
 Тим летом је путовао белоруски 
опозициони новинар Роман Потрашевич (27) са 
својом партнерком Софијом Сапегом (23), који су 
након слетања на аеродром у Минску ухапшени. 
 Поташевича у Белорусији терете за 
организовање масовних антивладиних протеста 
који су се прошле године одвијали у овој држави, 
након наводне изборне крађе од стране власти. 
За ово кривично дело прети му казна до 15 година 
затвора.
 Потез дугогодишњег белоруског 
председника Александра Лукашенка, кога су 
западни медији, после пораза председника Мила 
Ђукановића на изборима у Црној Гори 2020. 
окарактерисали као  ,,последњег диктатора 
у Европи”, редом су осудиле западне државе, 
називајући га актом ,,државног тероризма”.
 Земље Европске уније забраниле су летове 
белоруских авиокомпанија над својим небом, тиме 
проширивши већ дугачак списак санкција које су 
увели овој бившој совјетској републици, која је 
иначе дугогодишњи руски савезник.

Политика ,,троје деце”

 Кинеске власти су најавиле да ће 
од сада дозвољавати паровима да имају до 
троје деце.
 Кина је 2016. године променила 
своју политику ,,једног детета’’, 
заменивши је политиком ,,двоје деце’’ 
у нади да ће надоместити оштар пад 
наталитета и раст средње старости 
становништва. Ова политика се није 
показала ефективном, махом због великих 
трошкова живота и великих пословних 
притисака на младе који живе у граду.
 Критичари најновије мере ,,троје 
деце’’ сматрају да је она ипак кршење 
репродуктивних и сексуалних људских 
права, те да ако претходна политика није 
дала резултате, неће ни нова.
 Цензус, чији су резултати 
објављени овог месеца, утврдио да је 
за разлику од 2016. када је рођено 18 
милиона Кинеза, ове године рођено 12 
милиона.
 Они који бране одлуку 
Комунистичке партије Кине сматрају да 
ће евентуално политика  ,,троје деце’’ 
допринети томе да парови који већ имају 
двоје, одлуче да добију још једно дете.

 Најновији оружани сукоб између Израелаца и Палестинаца окончан примирјем 21. маја, 
започео је након што су протести широм Израела, поводом очекиване одлуке Уставног суда о исељењу 
шест палестинских породица из својих домова, прерасли у насилне уличне борбе између арапских 
демонстраната и израелске полиције.
 Непосредни повод за даљу ескалацију насиља био је упад израелских жандарма у ограђени 
простор око Џамије Ал Акса, једне од најважнијих богомоља исламске религије.
 Упад, приликом кога су коришћени сузавци, шок бомбе и гумени меци, догодио се током 
протеста, након што су Палестинци засули полицајце каменицама, а затим се повукли у комплекс око 
светилишта.
 Палестински покрет Хамас на упад је одговорио лансирањем стотина ракета из појаса Газе, 
палестинске енклаве која је под њиховом непосредном контролом, да би затим Израелско ваздухопловство 
на то одговорило са преко 1,500 ваздушних напада на то подручје.
 Израелски систем противваздушне одбране ,,Гвоздена купола’’ успео је да обори 90% лансираних 
ракета, које су по први пут пале на Тел-Авив, изазивајући страх Израелаца, што због чињенице да су 
потценили борбени потенцијал Хамаса, који је у петнаест дана сукоба лансирао око 4.360 ракета, што 
због чињенице да главни израелски ривал у региону, Иран, има капацитет да такве нападе изврши у више 
стотина пута већем обиму.
 Сукоб је однео 256 палестинских живота, укључивши и 66-оро деце, док је са израелске стране 
страдало 13 људи, од тога двоје деце.
 Политички противници израелског премијера Бенјамина Нетанјахуа тврде да је он намерно 
допринео ескалацији сукоба наредбом да се изврши упад у ограђени комплекс око џамије, проценивши 
да ће тиме ојачати своју позицију код традиционалистичког и десно оријентисаног бирачког тела, пошто 
му јавно мнење није наклоњено, јер се тренутно против њега воде три кривична поступка у вези са 
корупцијом.
 Очигледно је да је план који му се приписује обио о главу, с обзиром да је Нафтали Бенет, 
Нетанјахуов коалициони партнер најавио да ће направити договор са Јаиром Лапидом, вођом опозиције у 
израелском парламенту, са циљем да га смени са места премијера.

Нови предах у хиљадугодишњем рату

БЛИСКИ ИСТОК

БЕЛОРУСИЈА КИНА

ПРЕГЛЕД

Д.Б.

Д.Б. Д.Б.
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Бајден и Трамп се коначно сложили 

 Амерички председник Џозеф Бајден 
наредио је обавештајним службама ове државе да 
спроведу истрагу поводом навода да је КОВИД 19 
потекао из лабораторије Института за вирологију у 
Вухану, у Кини.
 Овај потез, који је додатно погоршао 
већ затегнуте односе две суперсиле, представља 
драстичну промену у политици Бајденове 
администрације на ову тему, која је до сада 
била да истрагу препусти Светској здравственој 
организацији.
 Кинеске власти су реаговале тврдњом да је 
овај потез део ширег геополитичког надметања, те 
да америчке обавештајне службе имају ,,злогласну 
репутацију’’ у контексту истраге о наводном 
поседовању оружја масовног уништења у Ираку, који 
су и довели до америчке агресије на ову државу 2003. 
године.
 ,,Обавештајна заједница’’, кровни назив 
за агенције које се баве шпијунажом за САД, је 
подељена у две струје, од којих две трећине сматра 
да је вирус настао преносом са животиње на човека, 
а једна да је случајно пуштен, људском грешком 
запослених у лабораторији вуханског института за 
вирологију.
 Обе струје своје процене оцењују као ниско 
до средње вероватне.
 Занимљиво је да ова одлука представља 
континуитет са политиком претходне 
администрације, што ово чини једним од ретких 
примера таквог поступања када је у питању 
политичко наслеђе бившег председника Доналда 
Трампа.
 Питање које се природно намеће је да ли 
ће то бити и случај са Вашингтонским  споразумом, 
потписаним између председника Србије и Америке, 
и Америке са премијером самопроглашене републике 
Косово 4. септембра 2020. године.

АМЕРИКАтоп5

сликанедеље

Острво у Њу Јорку “Little Island”

Принц Хари и Меган Маркл
И поред тога што су краљица и краљевска 
породица, на оптужбе  Меган Маркл (39) 
да су се  према њој односили расистички 
реаговали образложељем да питања 
расизма схватају веома озбиљно у јавност 
је дошао документ према коме
од 196-их година па до данас   постоји 
пракса забране запошљавања „обојених 
миграната или странаца“, на чиновничке 
положаје у краљевском домаћинству. 

Борис Џонсон
Британски премијер Борис Џонсон (56) 
и његова вереница Кери Симондс (33), 
венчали су се у Вестминстерској палати. 
На венчању су били  само чланови  
породице и блиски пријатељи, који су 
позивнице добили неколико сати пре 
церемоније.  Џонсон коме је ово трећи 
брак, тако је постао први премијер 
Британије који се венчао на тој функцији 
после 200 година. 

Ангела Меркел
Обавештајна служба Данске (FE),  
сарађивала је са америчком Националном 
безбедносном агенцијом (NSA) у 
шпијунирању европских политичара. 
Међу њима је била и немачка канцеларка 
Ангела Меркел (66) у периоду од 2012. 
до 2014. године. Шпијунирани су и 
званичници Француске, Немачке, Шведске 
и Норвешке. Наводи се у  саопштењу 
данског јавног сервиса Danmarks Radio.

Ђанлука Ваки
Италијански милионер Ђанлука Ваки 
(52),  дошао је у Београд да прими другу 
дозу Фајзер вакцине. Захвалио се Србији 
што му је омогућено да се вакцинише у 
Београду. Најавио је да ће, након што 
се мере против корона вируса ублаже, 
организовати концерт на Калемегдану, 
где ће он пуштати музику.

Мелинда Гејтс
Развод  Гејтсових учиниће Мелинду (56)  
другом најботатијом женом на свету, 
али то није толико интересантно колико 
да су се мејнстрим медији окренули 
против Била (65) и поред тога што их 
он на различите начине финансира. 
Најпознатији светски медији тако доносе 
текстове о  вези Била Гејтса са Џефријем 
Епштајном, америчким финансијером 
и регистрованим  педофилом, као и о 
његовим могућим неверствима.

Д.Б.



8

БАЛКАНУ

Одржавање десетог Самита 
процеса Брдо-Бриони у 
Словенији, као осмишљавање 

хрватско-словеначке идеје за сарадњу и 
поверење међу суседима потврдило је 
ипак да се земље Западног Балкана не 
разумеју. То нас упућује на аналогије 
са некадашњим дешавањима на 
овим просторима када су шесторица 
председника бивших југословенских 
република преговарали о решавању 
политичке кризе мирним путем. 
Преговори нису били довољни и дошло 
је до избијања крвавог грађанског 
рата. Ни данас Самит није донео 
охрабрујуће закључке у вези горућих 
проблема дијалога између Београда и 
Приштине, донети су само закључци 
који говоре о потребном убрзању 
евроинтеграција простора Западног 
Балкана који се данас први пут гледају 
као једна целина. 

Главна тема је била питање граница на Западном 
Балкану што је уједно и судбина ових суседних 
држава, питање које их прати и трагично одређује. 
И Декларација која је донесена на Самиту није 
могла да реши несугласице поводом питања 
граница. Нон пејпери који су кружили у медијима 
пре Самита, нудили су такође решења везана за 
границе на простору Западног Балкана.
Није ни чудо, с обзиром да је поред осталих тема, 
ипак доминирала тема о границама, да је Самит 
више био полигон за расправе него за конструктивна 
решења. Следи закључак да су његови домети слаби 
и да заправо није донео ништа ново, само назнаке 
да ће и будући дијалози на овим просторима бити 
тешки и да ће се, на тако потребан компромис, још 
дуго чекати – балканска прича без краја. 

Самит су обележили супротстављени ставови 
председника Србије Александра Вучића и 
председнице привремених институција Косова 
Вјосе Османи. Став Србије је да се мењање граница 
мора одвијати једино у складу са Повељом УН, а са 
овим се нису сложили остали учесници јер њихов 
став је да је промена граница Србије свршен чин.
Осим БиХ све остале земље региона су признале 
независно самопроглашено Косово. Једино 
Председавајући Председништва БиХ -  Милорад 
Додик подржао је Вучића.

На Брду код Крања пре 30-так година окупљали су се лидери тадашњих 
југосовенских република, њихови састанци довели су до рата, поставља се питање 
да ли нова окупљања могу извући Балкан из блата 

БалканскиБалкански
путујући
циркус

ФОКУСУ

Пише: Данијела Чанковић
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Није само Вучић био усамљен у вези свог става 
поводом граница, него и  Вјоса Османи, јер  њен  
амбициозни  план није прихваћен у целини због  
геноцидних оптужби на рачун Србије у погледу 
Косова.

И онда се говорило о непроменљивости 
граница, тачније комисија Европске 
заједнице је истицала да границе не 
смеју бити једнострано мењане, а 
посебно не насилно, а ипак се распала 
једна суверена држава. Иза проблема 
граница стоје нерешени национални 
проблеми још из бивше СФРЈ који су 
довели до њеног распада. 

Став Србије је да се мењање граница мора 
одвијати једино у складу са Повељом УН, нису 
попдржали остали учесници јер су они мишљења 
да је промена граница Србије свршен чин

Вучић : “није ми на памет пало да попустим око 
питања Косова, јер би то било гажење Србије, 

наше државности, грађана...”

Вучић је истакао да „Косово хоће своје границе и 
да то други прихватају, а да њему није на памет 
падало да попусти око било ког питања, јер би то 
било гажење Србије, наше државности, грађана“. А 
Вјоса Османи је истакла: „Србија идејама мењања 
граница руши косовску независност“. Овакви 
непомирљиви ставови Србије и Косова сигурно не 
обећавају да ће се у будућности донети решења и 
колико ће онда још читав регион бити заправо у 
једном стању које не води никуд, а камоли напред. 
Стално нам се враћа слика Самита шесторице 
председника бивших југословенских република и 
неуспелих преговора о мирном раздруживању и 
намеће се питање: да је можда било више слуха у 
тражењу мирних решења, можда се рат не би ни 
десио – или су иза тога ипак мрачне идеје великих 
сила, јер опомиње она мисао да нема прекрајања 
граница на Балкану без учешћа великих сила.

Нон пејпери који данас круже говоре 
о прекрајању граница јер никако да се 
смире тензије на Западном Балкану, а 
као да је  некоме је потребно да овај 
регион што пре постане део ЕУ и део 
НАТО-а. И опет је Балкан уплетен 
у геополитичке игре и кораке да се 
заузме што више сфера утицаја и да се 
прошири НАТО и утицај Америке на 
Балкану.  Данијел Сервер, амерички 
стручњак за Балкан истиче у свом 
нон пејперу да се ширење америчке 
демократије може постићи управо 
смањењем утицаја Русије и Кине 
на овим просторима (а познате су 
нам последице „извоза“ америчке 
демократије у свету). Други нон 
пејпер, наводно Јанеза Јанше, говори 
о прекрајању граница на етничком 
нивоу – да се Срби приближе једни 
другима, а такође и Хрвати и тако 
оформе нове границе, а да Албанији 
припадне Косово. Сви би тиме 
добили: Србија велик део Републике 
Српске, Хрватска хрватски кантон, 
Албанија Косово. Али Србија губи 
Косово, а претпоставља се да ће га 
лакше преболети јер добија Републику 
Српску.
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БАЛКАНУФОКУСУ

Закључак овог нон пејпера је да ће 
и БиХ бити бити боље јер ће бити 
суверена и независна, а тиме ће се 
сузбити утицај Турске и радикалног 
ислама који би за десетак година могао 
донети хаос на овим просторима. 
Мирно раздруживање је оно што 
предлаже и сам Милорад Додик.

Нон пејпери, поред испробавања 
деловања на политичком плану, имају 
и психолошки утицај. Потребно је 
убрзати ствари на Западном Балкану, 
али то можемо једино ако понудимо 
решење за све учеснике – али у том 
добијању можемо и неосетно изгубити 
– зато морамо бити врло пажљиви кад 
их анализирамо јер у међународној 
политици нема доброчинстава, 
постоје само интереси. 

Тако идеја новог нон пејпера, за кога 
неки извори истичу да иза њега стоје 
Немачка и Француска, (иако су оне то 
демантовале), о могућностима решења 
дијалога Београд – Приштина, може 
да заинтригира.
Овај нон пејпер је управо и објављен 
уочи овог Самита у немачком часопису 
Zuerst, његов аутор је наравно 
непознат, а пренели су га и неки 
руски медији што је иницирало нека 
размишљања да се заправо иза ове 
објаве крије руска иницијатива.

Овај документ има 16 тачака повољних, како 
наводе неки извори, и за Београд и за Москву јер 
воде смањењу утицаја и војног присуства САД 
на Косову. Оно што је извесно – овај документ 
доноси заиста нешто радикално и како примећује 
Млађан Ђорђевић, „први пут се не ради о класичној 
примени силе над Србијом“.

Овај нови нон пејпер предвиђа много тога о чему 
могу размишљати обе стране као нпр: слободно 
кретање роба и услуга између Србије и Косова, 
сувереност Србије, али и аутономију Косова које 
ће имати свој грб и заставу, повратак српских 
безбедносних служби у складу са Резолуцијом 1244, 
повлачење КФОР-а и Еуропола у наредних пет 
година, Митровица ће бити  заједничка економска 
зона, предвиђа се посебан статус СПЦ...  Пуно тога 
се може разматрати али за Србију је неприхватљиво 
прекрајање граница које значи и независност 
Косова. Једног дана ће и Србија и Косово морати 
наћи решење, а ако то не учине биће све јачи 
притисци од стране ЕУ која је сада потпомогнута 
и америчким утицајем. Сигурно ће бити уцена, 
притисака и санкција онима који се не желе или 
не могу повиновати у тражењу компромиса. Нон 
пејпери нас подстичу да покушамо и на други начин 
да размишљамо – само питање је колико се наши 
интереси поклапају са оним интересима ствараоца 
нон пејпера – каква је сразмера или несразмера 
између онога што добијамо и онога што дајемо. 
Балканска прича и даље опстаје, балкански циркус 
и даље путује јер тешко је дати одговор на тешка 
питања која задиру у историју, у континуитет и 
егзистенцију држава и сам идентитет народа. 

Нон пејпери нас подстичу да покушамо и на 
други начин да размишљамо – само питање 

је колико се наши интереси поклапају са 
оним интересима ствараоца нон пејпера 

– каква је сразмера или несразмера између 
онога што добијамо и онога што дајемо
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Рајко Петровић
истраживач 

Института за 
европске студије 

у Београду 

Први у низу нон-пејпера  за који многи 
тврде да је ,,пробни балон“, а који је наводно 

словеначки премијер Јанез Јанша  наводно 
доставио Бриселу, засигурно није део 

словеначке спољнополитичке стратегије. Јанша 
је, нема сумње, нечији гласноговорник, а чији, 
тешко је утврдити, с обзиром на чињеницу да 

нон–пејпер предвиђа решења која се, у целини 
посматрана, не уклапају у спољнополитичке 

агенде водећих европских и светских земаља.

Са друге стране, 
негативно је то што 
се сада већ отворено 
говори о реализацији 
пројекта Велике Албаније 
и што нема ни речи о 
будућности Црне Горе 
и Северне Македоније, 
као две мултиетничке 
и мултиконфесионалне 
државе и више него 
оптерећене унутрашњим 
несугласицама. Проблематично је, наравно, и 
то што нам се нуди наше за наше. КиМ јесте 
војно окупирано и Србија нема фактичку 
контролу над њим, али нам, чак и ако оставимо 
по страни историјски, културни и духовни 
значај тог простора за Србе, оно де јуре 
припада, где је Резолуција СБ УН 1244 сасвим 
солидна основа за реинтеграцију КиМ у 
уставноправни поредак Србије. У Републици 
Српској Срби чине преко 82% становништва 
и имају значајну политичку аутономију и 
могућност за тесну сарадњу са Србијом као 
добру основу за одбрану српских националних 
интереса на том простору. Српско национално 
питање у овом тренутку би морало да обухвати, 
поред територије Србије са КиМ и Републике 
Српске, и Црну Гору, где у овом тренутку 
између 35–37% грађана чине Срби. Српски 
народ Црне Горе се осећа угроженим у тој 
земљи, где није пропорционално заступљен 
у структурама власти и где му се негира 
национални идентитет, а да притом нема 
институционалне механизме за своју заштиту 
и развој. Као такав, природно је оријентисан 
према Србији као својој матици, док је уставна 
обавеза политичког руководства у Србији да се 
стара не само о свим грађанима Србије, већ и о 
свим Србима у региону и свету. 

КОМЕ ЈЕ
ПОТРЕБАНнови дејтон

БАЛКАНСТАВ

Нон–пејпери који се тичу прекрајања граница на простору 
Западног Балкана, непрестано изазивају јаке и опречне 
реакције, како домаће, тако и регионалне и међународне 
јавности

Нон–пејпер предлаже решавање српског 
националног питања припајањем 

већег дела Републике Српске Србији, 
албанског националног питања 

припајањем тзв. Косова Албанији 
и хрватско национално питање 
припајањем већински хрватских 

кантона у БиХ Хрватској
 

Укратко, нон–пејпер поручује да је постојеће 
стање на Западном Балкану неодрживо и 
да, овакав какав тренутно јесте, он нема 

европску перспективу. Као решење предлаже 
се решавање српског националног питања 
припајањем већег дела Републике Српске 

Србији, албанског националног питања 
припајањем тзв. Косова Албанији и хрватско 

национално питање припајањем већински 
хрватских кантона у БиХ Хрватској. Сасвим 

случајно или намерно, наводи се и пример 
аутономије коју ужива Јужни Тирол, 

италијанска аутономна област са специјалним 
статусом, као модел за решавање статуса 

већински српских средина на КиМ, те као 
резервна опција за хрватско питање у БиХ. 

Најзначајнија порука овог документа јесте да 
је целокупном Западном Балкану потребан 
,,нови Дејтон“ и да на том простору једино 

могу да функционишу националне државе. Баш 
зато документ препознаје Србију, Хрватску и 

Албанију као једине стабилне и функционалне 
земље у региону. Овај папир по нас носи више 

негативних неголи позитивних опсервација. 
Позитивно је то што се признаје да српско 
национално питање није решено и што се 
у обзир узимају и српски интереси, што се 

признаје да је Србија важан фактор у региону 
без кога нема свеобухватних решења, што се 

прихвата могућност да се већи део Републике 
Српске припоји Србији, што се Рашка област, 
Војводина и тзв. Прешевска долина не доводе 
у питање као део Србије, те што су Бошњаци, 

за разлику од претходних деценија, препознати 
као део проблема, а не део решења.

Сходно томе, овакав предлог за српске 
националне интересе није прихватљив из 
простог разлога што сада време ради за 
нас. Инцијатива Мини Шенгена се у датим 
геополитичким и регионалним околностима 
чини прикладнијом за очување територијалног 
интегритета Србије и истовремено чвршће 
политичко, економско и културно везивање 
Српске и Црне Горе за њу. 

Инцијатива Мини Шенгена се у 
датим геополитичким и регионалним 
околностима чини прикладнијом за 
очување територијалног интегритета 
Србије од предлога изнетим 
 нон-пејперима
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Утапање СПАС-а у СНС 
главна је политичка тема већ 
недељама. Најпре посавља 

се питање да ли је ово спајање добро 
или лоше за СНС јер су напредњаци 
овим трансфером добили појачање 
у Београду, где стоје лошије него у 
остатку Србије. Колико је то појачање 
није још увек сасвим јасно, јер се не 
зна да ли ће и у којој мери  Шапић из 
власти пренети гласове Шапића из 
опозиције.

Од њега се очекује да донесе свежу крв, и подршку 
млађе урбане популације, која је постојећој СНС 
СПС коалицији потребна. 
Шапић који се показао као добар председник 
општине Нови Београд, очигледно има амбицију да 
буде градоначелник Београда. Једини пут за ово је 
управо онај који је одабрао.

Шапић ватерполиста, који је у другом плану 
већ више од једне деценије помогао је  Шапићу 
политичару да бриљира у прелазном року и 
направи трансфер деценије. СПС који није имао 
такво спортско искуство губи идентитет у загрљају 
великог брата, не добијајући адекватну позицију. 
За политичке савезнике али и ривале Александра 
Шапића, не би било лоше да проуче његову спортску 
каријеру.

ПОЛИТИЧКИ ТРАНСФЕР ГОДИНЕПОЛИТИЧКИ ТРАНСФЕР ГОДИНЕ
Од спортисте Шапића, политичар Шапић научио је како се прави добар 

трансфер, бриљирајући приликом уједињења малог СПАС-а са великим 
СНС-ом. СПС који није имао спортско искуство губи невероватан 

идентитет у загрљају великог брата, оно што остаје да видимо је да 
ли ће изражени карактер нашег врсног спортисте променити идилу 

политичког меденог месеца.
Пише: Јелена Симић
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Ватрполиста Шапић био је најбољи стрелац 
у историји бивше Југославије, многи га и 
данас сматрају  за једног од најбољих светских 
ватерпослита свих времена, за шта је званично и 
био проглашен. Са репрезентацијом Југославије, 
Србије и Црне Горе освојио је 20 медаља, од којих 
5 на Европским првенствима, четири на Светским и 
три на Олимпијским играма.

Иако је тренирао више од свих, 
тренери га нису волели, јер је имао 
став да они могу бити ауторитет за 
њега док је у базену, али ван базена не. 
Било је због оваквог његовог каректера 
успона и падова, промена клубова, 
а неки селектори га нису желели у 
репрезентацији иако су знали да је 
најбољи. 

Поред тога што је успео да буде на 
самом врху спорта којим се бавио 
он је успео нешто што ником пре и 
после њега није. Трансфером у руски 
ватерполо клуб Штурм он је остварио 
такав уговор о коме могу и данас да 
сањају спортисти који нису фудбалери 
или кошаркаши. Преговарајући са 
Русима он је био у позицији да заправо 
и не жели да иде из Италије у којој је 
тада играо и био ситуиран.

ПОЛИТИЧКИ ТРАНСФЕР ГОДИНЕПОЛИТИЧКИ ТРАНСФЕР ГОДИНЕ

Шапић који се показао као добар председник 
Општине Нови Београд очигледно има амбицију да 
буде градоначелник Београда. Једини пут за ово, је 

управо онај који је одабрао

Један је од најтрофејнијих и најуспешнијих 
спортиста у историји срспског спорта, који је у 
целокупној играчкој каријери постигао 2675 голова.
Да ли ће му спортска и политичка знања бити 
корисна у трци за градоначелника Београда ако се у 
њу упусти и да ли су му до сада помогла у политчкој 
каријери тешко је рећи. Оно што је сигурно навикао 
је да побеђује и никада није прихватао аутроритете.

Они који га познају из времена када се бавио 
ватерполом за њега кажу да  је увек био другачији. 
Показивао је карактер и није пуштао на себе, што га 
је пратило кроз целу спортску каријеру и због чега 
је имао проблем са свим тренерима и ауторитетима. 

Тако је представницима Штурма 
затражио цифру за коју је био сигуран 
да ће је одбити. Кад су они то на 
његово изненађење прихватили био је 
у проблему како да их одбије. Тад им 
је рекао да је дошло до неспоразума 
и да је оно што су му наменили за 
трогодишњи уговор заправо “плата” за 
једну годину.

Десило се опет нешто неочекивано 
– Руси су пристали и на то. Тако је 
Шапић остварио најјачи финансијски 
трансфер у историји ватерпола.

Да ли је успео и са Вучићем да направи 
једнако добар дил као са Русима,  и 
постане градоначелник Београда и 
високи функционер владајуће странке 
сазнаћемо вероватно на јесен. 

Оно што се већ, само неколико дана 
после уједињења, намеће као питање 
јесте да ли ће изражен карактер 
новопеченог напредњака, који се 
већ манистефује кроз чудне изјаве у 
различитм медијима којима је рекао да 
му је Тадић пријатељ, а да је Ђилас био 
добар градоначелник,   пореметити 
идилу политичког меденог месеца.

Они који га познају из времена када се бавио 
ватерполом за њега кажу да  је увек био 
другачији. Показивао је карактер и није 
пуштао на себе, што га је пратило кроз целу 
спортску каријеру и због чега је имао проблем 
са свим тренерима.
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Месецима трају у опозиционим 
медијима спекулације о тензијама 
у врху СНС-а. Као најзначајнији 
део те приче је однос између 

Вучића и Стефановића. Афера „прислушкивање 
председника“ је кроз медије потенцирана 
кроз улогу високих функционера МУП-а у 
неовлашћеном прислушкивању кључних људи у 
држави на челу са председником и водила је по 
командној одговорности ка самом врху полицијске 
хијерархије – тадашњем министру полиције 
Небојши Стефановићу.

Сада је у том погледу актулно 
унутарстраначко изјашњавање о 
позицији Небојше Стефановића или 
прецизније против тога да он има 
политичке позиције. Одговор Небојше 
Стефановића на негативно мишљење 
већине одбора о њему је да њему није 
битан суд његов партије већ какав 
одговор ће добити од председника 
своје странке.

Без обзира како се ова прича заврши 
то јесте најзначајнији догађај у СНС-у 
од времена оснивања 2008 или од 
момента кад је Николић препустио 
вођство странке Вучићу 2013. године.

Неша на конкурсу за
вођу опозиције

Без обзира каква судбина чека Небојшу Стефановића, да ли ће остати у партији, 
повући се из политке или окренути  опозицији,  сведоци смо најзначајнијег догађаја 

у Српској напредној странци од времена оснивања 2008. или од момента када је 
Николић препустио вођство странке Вучићу 2013. године 

Пише: Василије Мишковић
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Каква може бити политичка судбина 
Небојше Стефановића после свега овог 
што се десило до сада? Прва могућност 
је да све остане по старом и да дође 
до трајног компромиса. Друга опција 
је привремени статус кво због избора 
на којима је императив да политички 
актери буду јединствни и без терета 
унутрашњих тензија и подела. После 
избора би се ова „ситуација“ расчистила 
на овај или онај начин. Трећа опција 
је да убрзо дође до одласка Небојше 
Стефановића са свих политичких и 
државних функција да ли његовом 
сменом или добровољном оставком 
због става странке. Сва је прилика 
да је мала шанса да се ствари врате у 
нормалу и да све буде по старом. Исто 
тако „читајући“ изјаву Стефановића 
о негативном суду партије то њега не 
погађа много а још мање обавезује. 
Тако испада да је најреалнија друга 
опција - да ће до разрешења ове 
ситуације доћи после избора.

Може се претпоставити и да би му постепено 
пришли неки незадовољни кадрови из владајуће 
коалиције али и из опозиције. Са ресурсима које 
поседује као човек који је годинама у језгру власти 
он многе ствари може лакше одрадити у смислу 
позиционирања на политичкој сцени.

И поред тога што свари стоје лоше 
по њега, као човек који је обављао 

високе функције у безбедносној сфери 
Стефановић поседује поверљиве 

информације о другима које би могао 
искористити у политичкој борби

Тек после неколико година доказивања да је прави 
опозиционар, а не некакав Вучићев тројански коњ 
могао би да  онкурише на упражњено место вође 
опозиције за које је расписан трајан конкурс

Уколико би дошло до тога да Небојша 
Стефановић остане без станачких 
И државних позиција да ли би он 
постао опозициони политичар, то 
јест да ли би сам или са неким правио 
своју странку. Јасно је да не може 
рачунати да ће у овом моменту одвући 
значајнији број кадрова СНС-а са 
собом. Исто тако је јасно и да је остао 
прилично усамљен не само у странци 
већ и мимо ње у структурама које 
би му могле помоћи око политичког 
ангажовања у опозиционим редовима. 
Поред тога Небојша Стефановић нема 
политичку харизму која би му помогла 
да се лако политички позиционира на 
опозиционој смени и повлачења са 
собом дела напредњачких кадрова и 
бирачког тела.

Но и поред тога ствари не стоје лоше 
по њега. Као човек који је обављао 
високе функције у безбедносној сфери 
он поседује поверљиве информације о 
другима које би могао искористити у 
политичкој борби. Поред тога високе 
позиције омогућавају формирање 
свог лобија и своје мреже утицаја 
што је евидентно Стефановић успео 
да створи. Иако су га сад многи од 
„његових“ напустили то може да 
се промени уколико самостално 
уплови у политичке воде са агендом 
која амбициознима може деловати 
перспективно.

Но најзначајнија шанса за Стефановића у опозицији 
лежи у чињеници је да праве организоване опозиције 
и нема. Бојкоташка опозиција се расула и изгубила у 
маглама бојкота и међусобица. Исто тако евентуална 
предност Стефановића што он нити би хтео нити би 
могао да удара директно на власт јер је донедовано 
био део ње. Такав посредан и флексибилан приступ 
је много успешнији од радикалног антивучићизма 
који троши подршку коју постојећа опозиција има. 
Исто тако такав приступ би могао у перспективи 
уколико је довољно одмерен да доведе до тога да 
Стефановић као бивши напредњак преузме и део 
неопредељеног и напредњачког бирачког тела.

Но за све ово има доста „ако“ – ако успе да 
неоштећен изађе из власти, ако успе да направи 
ефикасан политички тим и привлачну политичку 
агенду и сл. Тек тад би се после неколико година 
доказивања да је прави опозиционар а не некакав 
Вучићев тројански коњ могао и да конкурише на 
упражњено место вође опозиције за које је расписан 
трајан конкурс.
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Стална прича о уједињењу српске 
опозиције, подгрејана је ових дана 
писањем медија блиских Драгану 

Ђиласу, који тврде да се спрема савез два 
бивша и једног садашњег председника 
Демократске странке. Говори се о могућем 
савезу странке Слободе и правде Драган Ђиласа,  
Социјалдемократскае странке Србије Бориса 
Тадића и Демократске странке Зорана Лутовца. 
Како овај последњи фигурира само као чувар 
печата Деморкатске странке и нема политичку 
аутономију, реч је о савезу између Ђиласа и 
Тадића. 

Ову идеју наводно промовише немачки 
опозициони парламентарац социјалдемократа 
Кнут Флекенштајн.  Јасно је да запад и 
Немачка желе да ојачају опозицију кроз њено 
укрупњавање, али и да два бивша председника 
ДС који су годинама у лошим односима могу 
сада бити поново тим.

ФРАНКЕШТАЈНА

Иначе ова двојица полтичара нису политчки 
комплементарни јер је Борис склон политичком 
теоретисању , док је Драган чист технократа.

Сарадња ове двојице би била могућа да 
постоји Демократска странка организационо и 
кадровски на нивоу оне, коју познајмео до 2012. 
године, у којој разлике међу њима не би биле 
толко видљиве.  Данас, када они воде различите 
партије, и бивши су председници ДС-а тешко 
је замислити њихово заједничко деловање.  
Чак и да замислимо да може доћи до њиховог 
помирења, постоји проблем постојаности 
њихове коалиције, као и чињеница да њихово 
удруживање не може бити прост збир њихових 
присталица, већ се може очекивати њихово 
осипање. Све то у тренутку када су и један и 
други на пар процената подршке.

Ипак, иако ово не може бити победничка опција  
на националном нивоу, може бити тактички 
потез за београдске изборе на којима опозиција 
није без шанси.

Флекенштајн прави

Пише Василије Мишковић

Да ли је на помолу нова опозициона коалиција коју би водили Ђилас и 
Тадић са још неколико „лидера“ или је реч само о продужавању сапунице 

уједињавамо се да се никада не би ујединили.

Оно што овде  још штрчи је одсуство Вука 
Јеремића који је очигледно напустио Ђиласа 
јер је проценио да га овај маргинализује. Стога 
убацивање у игру Тадића има и за циљ да се 
пошаље порука да „Ђилас није сам“ и да може 
без Вука. Све ово делује као покушај спасавања 
Ђиласа који у опозиционим круговима губи и 
оне позиције које је имао.

Традиционално лоши односи Ђласа и Тадића 
датирају од 2012. године, јер је Тадић убеђен да 
га је Ђилас продао на председничким изборима 
како би му преотео странку.

Оно што би за опозицију било добро за сада 
изгледа немогуће, а то је да се Ђилас кандидује 
за градоначелника престонице на челу 
уједињене опозиције где би имао реалне шансе,  
а да рецимо Тадића кандидује за председничке 
изборе где немају шансе. То значи да би Ђиласа 
требало да подржи не само Тадић и маргинални 
Лутовац већ и Јеремић, Радуловић, Обрадовић и 
неки други. Но то Ђилас неће урадити јер му је 
позиција градоначелника Београда сувише мали 
плен.

УФОКУСУ
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Предраг 
Аздејковић

новинар и геј 
активиста

Осим што је постао познат по киксовима у ТВ 
дуелима Вук Јеремић и њему политички блиски 

људи  су препознати и по томе што прете 
корисницима друштвених мрежа у стилу Гојка 

Сисе из филма „Муње“ да ће сви најебати, да 
ће им запамтити све што су радили и писали и 

најављују да ће, када се једног лепог дана врате 
на власт, бити реваншизма!

Потпредседник Народне странке Синиша 
Kовачевић изјавио је да ће „након промене 

власти бити реваншизма“ и да мора бити „део 
одређеног моралног и законског система, јер 

ако није то, онда је одмазда“, а разлика између 
реваншизма и одмазде је огромна.

Освета је изгледа 
једина политика коју 
опозициони политичари 
умеју да каналишу и како 
примећујем, њихови 
потенцијални гласачи су 
са одушевљењем примили 
ово предизборно обећање 
и већ кренули са писањем 
спискова људи који су за одстрел, иако шансе 
да нам се Јеремић и компанија врате на власт 
нису велике.

ЗАШТО КАЖЕШ 
РЕВАНШИЗАМ,
А МИСЛИШ НА 

ОСВЕТУ
Од Закона о лустрацији

до фрустрације и 
реваншизма

Шансе да се Јеремић и екипа врате 
на власт нису велике али њихове 

фрустрације јесу и зато праве спискове 
људи за одстрел.

Закон о лустрацији, усвојен 2003. 
године, је намерно опструисан. Укупно 
је примењен 0 пута.

Прича о реваншизму је више 
мобилисала власт него опозицију 
јер власт има шта да изгуби, док 
опозиција ионако нема ништа.

Није шија него врат! Наравно да ће бити 
одмазде, коју ће они звати реваншизмом, јер 
не смеју да је назову лустрацијом! Зашто не, 

питате се?! Зато што су, док су били на власти, 
а то су заборавили јер је било тако давно, 2003. 
године донели Закон о лустрацији који је имао 

рок трајања од десет година и за то време су 
га применили укупно нула пута! Kада им неко 

постави питање зашто није било реваншизма у 
њиховом претходном мандату заврши на блок 

листи!

Али оно што је занимљивије јесте да је 
реваншизам показатељ фрустрације и 

импотентне политике коју води српска 
опозиција. Сигуран сам да примећујете 

фрустрацију коју противници власти показују 
на друштвеним мрежама што више нису главне 

баје и што су изгубили своје привилегије 
и положаје, а заменили су их тамо неки 

полуписмени бивши радикали, највероватније 
крезуби! Та фрустрација ври већ годинама и 

драги нам опозициони политичари су смислили 
како да ту фрустрацију капитализују у своје 

гласове, те је тако настала прича о реваншизму, 
коју не смеју да назову лустрацијом, а у ствари 
је одмазда или народски речено освета, можда 

чак и крвна?!

Све је то наравно људски, јер како другачије 
каналисати фрустрацију личним неуспехом и 
неспособношћу, него у мржњу према људима 
који су (као) одговорни за њихову несрећу! 
Само немојте им рећи да би били несрећни 
без обзира ко је на власти и без обзира у 
којој земљи живели, јер је грешка пре свега 
у њима! Далеко је лакше окривити и свалити 
одговорност на другог.

Читава прича о реваншизму је пре свега 
контрапродуктивна јер више мобилише 
другу страну - позицију, него опозицију, јер 
позиција има много да изгуби и то сада треба 
по сваку цену одбранити и одједном сви 
који раде у државним институцијама могу се 
наћи под ударом Јеремићевог реваншизма! 
А како његова твитер тирада показује, нико 
није сигуран од овог осветничког похода 
опозиционих праведника. Тако да они који 
су под стварним или умишљеним ударом 
реваншизма ће се сада много више трудити 
да прикупе сигурне гласове за позицију, како 
би остали ту где јесу и користити причу о 
реваншизму да застрашују људе који раде по 
државним институцијама и предузећима да 
гласају за позицију, јер ако дођу Јеремићеви 
осветници све ће их најурити!

СТАВБАЛКАН
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Нова српска „десница” 
– Радуле, Млађа и 

Бошко

Код нас, а слично је и у Европи 
мејнстрим медија и политике 
је либералан и левичарски. Но 

због кризе, ,,замора евроинтеграција” 
националних понижења којима 
је изложена Србија бирачко тело 
се помера ка евроскептицизму, 
десници и национализму. Претња 
режиму не може дођи од постојеће 
грађанске опозиције која је политички 
гетоизирана, и има мали проценат 
подршке у урбаним језгрима, 
већ од десне, националистичке и 
популистичке политике.
Расуло грађанске опозиције због 
неспособности да изнедри политичара 
и политику која би конкурисала 
Вучићу је појачано конфузијом и 
поделом око бојкота.

Све је то довело до јачања свести да то није пут којим 
се може постати алтернатива напредњачкој власти. 
Без патриотизма и популизма и са либералним 
борцима против ,,српског национализма” опозиција 
предвођена Ђиласом је спала на ниске гране. Чак 
толико лоше стоје да то забрињава и људе у владајућој 
коалицији која би желела да ипак има какву такву 
опозицију и због своје јавности и због Европљана.  
Утисак да без подршке традиционалиста и деснице 
нема успеха на изборима појачава и чињеница да су 
Мила Ђукановића пресудно поразиле православне 
литије са јаким националним (српским) набојем.

Због свега тога су неки кренули да се убаце у 
десну причу и да са тих позиција угрозе за сада 
неприкосновеног Вучића. Класичан пример тог и 
таквог ,,прелетача” је Саша Радуловић који је до 
пре неколико година био прозападни либерални 
политичар који је настојао да постане нови Динкић.

Данас више није срамота бити десничар, евроскептик и конзервативац јер се и бирачко 
тело померило у том правцу. Неки од политичара који данас желе да уђу у десно и 

патриотско бирашко тело су били либералне меинстрим оријентације али су видели 
да од тога леба нема па су се окренули ,,сирочићима” - десној Србији. Други су били 

десничари и конзервативци па су пробали да пактирају са грађанском и либералном што 
им се обило о главу. Сад би некако да се врате на ,,фабричка подешавања”.

Пише: Бранко Радун
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Но како се та и таква политика показала као 
ћорсокак на изборима Радуловић је кренуо 
сасвим другим да не кажемо супротним путем. 
Сада нови десничарски или алтрајт Радуловић 2.0 
изгледа сасвим другачији – десни антиглобалиста, 
антиевропејац који кокетира са антиваксерима, 
аутохтонистима и другим маргиналним групама 
који доживљавају експлозиван раст у време короне.

Млађа Ђорђевић је кренуо са 
формулом из деведесетих која подсећа 
на ,,раног” Вука Драшковића. За 
разлику од Радуловића који је кренуо у 
алт-рајт воде наступио је као класични 
српски десничар из деведесетих 
(Косово, Црква и Русија) који напада 
актуелну власт да је издајничка. 
Многи му који се баве политиком 
професионално не дају велике шансе. 
Уколико би остао само на тој причи 
вероватно су и у праву. Но, он је 
ипак показао и неке нове елементе 
политичке агенде на десници. Пре 
свега то је еколошка кампања како 
стране рударске компаније загађују 
или ће загађивати околину (Кинези у 
Бору и Рио Тинто у околини Лознице) 
а да власт ништа не чини тим поводом.
 

Млађан Ђорђевић је био Тадићев саветник, а и 
данас је Ђиласов кум. Политички оперативац, 

задужен за рад са националистима и 
православним круговима, одлучио је да се 

окуша и у политици „директно”. Десничар из 
Тадићевог шињела.

Бошко Обардовић је био један од оснивача 
Двери - прве српске десно-православне 
политичке опције последњих деценија. 
Но после избора 2012. је кренуо у правцу 
либералног и грађанског мејнстрима да би 
завршио код Ђиласа. После пропасти тог 
експеримента покушава да се врати на десну 
политичку сцену.

Саша Радуловић је до пре неколико година био 
прозападни либерални политичар који је настојао 

да постане нови Динкић. Таква политика се 
показала као ћорсокак на изборима и Радуловић је 

окренуо ћурак наопако.

Иако није аутентична десница успева да добије 
подршку десне публике а они који су све време 
заступали те ставове остају на маргини. Зато што 
Радуловић има политичку инфраструктуру и што је 
професионални политичар док су они маргиналци 
без ресурса и аматери без довољно знања и 
политичког искуства. Радуловић је „англосаксонска 
школа” која зна како и да „украде” гласаче. При 
томе ,,Доста је било” улазе у то бирачко тело без 
отпора јер је оно било подцењено и игнорисано од 
мејнстрим политике и медија. 

Супротан пример је Бошко 
Обрадовић који је имао шансу да 
буде кључни човек српске деснице 
(после „пензионисања” Шешеља 
је могао да га наследи на том делу 
политичког спектра) али је променио 
страну – од националисте је постао 
члан Ђиласовог тима у коме је и 
анационална Мариника Тепић. Он 
је ту изгубио своје традиционалне 
бираче а није добио поверење 
грађанске Србије. Осим тога својим 
ексцесима је потрошио политички 
капитал који је имао. Испало је да га 
је Ђилас искористио као ,,пешадију” 
да би га на крају одбацио. Сада 
остављен на цедилу настоји да се 
врати ,,својима” и да не иде директно 
у конфронтацију са Вучићевим 
политичким блоком. У овом тренутку 
је мала шанса да поврати оно што је 
изгубио, али како је код нас памћење 
кратко за неколико година уколико 
буде упоран би имао шансу. 

Други „нови десничар” је Млађан Ђорђевић који 
је у јавности познат као некадашњи Тадићев 
саветник и Ђиласов кум. Он је до сада био 
политички оперативац који је задужен за рад са 
националистима и православним круговима а сад је 
одлучио да се окуша и у политици „директно”. Он 
јесте близак десном и православном миљеу иако је 
био део грађанске Србије. Како смо рекли грађанска 
опозиција је доживела дебакл на изборима и то је 
вероватно потакло Млађу да уђе у политичку арену 
и да се отворено бори за десне гласове где очигледно 
нема озбиљне конкуренције.
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БАЛКАНПОГЛЕД

Уставниамандмани:
шта садржеи у чему (ни)је проблем?

У  скупштину Србије 
стигао је предлог Владе за 
промену Устава, чиме је, 

након више одлагања, још једном 
започета процедура измене највишег 
законодавног документа у држави. 
Предложено је да се у Уставу измене 
чланови који се односе на правосуђе 
– прецизније, судове и јавна 
тужилаштва.

простор утицају законодавне и 
извршне власти на избор носилаца 
правосудних функција”, пише у 
образложењу предлога Владе Србије.
Даље се наводи да се тај утицај 
,,који може да доведе до нежељене 
политизације правосуђа” огледа кроз 
уставне одредбе о избору судија, 
односно заменика јавних тужилаца и 
кроз одредбе о саставу Високог савета 
судства, односно Државног већа 
тужилаца.

Венецијанска комисија представља 
саветодавно тело Савета Европе (СЕ) 
и даје мишљења у вези са уставима 
и законима држава чланица СЕ. 
Мишљења Венецијанске комисије 
формално правно нису обавезујућа, 
али се поштују у државама чланицама 
Савета Европе и Европске уније. 
Такође, Европска унија на основу 
оцена Венецијанске комисије, између 
осталог, одређује напредак држава 
кандидата у реформи правосуђа током 
преговора о чланству.

Влада у свом 
о б р а з л о ж е њ у 
набројала које би 
чланове Устава 
који се тичу 

судова и тужилаштва и надлежности 
Скупштине требало променити и 
прецизира да према члановима 153. 
и 164. важећег Устава, Високи савет 
судства бира судије, а Државно веће 
тужилаца, заменике тужилаца, али да 
чак осам од 11 чланова тих тела бира 
Народна скупштина.

„Систем одабира, предлагања, избора, 
премештаја и престанка функције 
судија, председника судова и јавних 
тужилаца, односно заменика јавних 
тужилаца би требало да буде независан 
од политичког утицаја”, написала је 
Влада у свом образложењу.

Влада Србије осврће се и на став 3. 
члана 4. Устава, у којем пише да се 
однос три гране власти заснива на 
равнотежи и међусобној контроли.

На те промене Србија се обавезала у 
процесу приступања Европској унији 
(ЕУ).
Влада Србије предложила је да се 
промени Устав у одељцима Судови 
и Јавно тужилаштво, од 142. до 165. 
члана. Такође, побројани су и чланови 
из других делова Устава који захтевају 
промену, јер су у вези са одељком који 
регулише правосуђе.

У предлогу Владе Србије само је 
пописано које чланове би требало 
променити и дато је образложење 
зашто траже измену Устава.
“Основни аргумент за промену Устава 
у делу правосуђа јесте чињеница да 
важећи Устав оставља превелики 

Судије, према садашњем Уставу, 
донетом 2006. године, бирају 
посланици у Скупштини Србије на 
први трогодишњи, тзв. пробни мандат, 
а онда их стручно тело – Високи савет 
судства – бира на стални мандат.
Тужиоце Скупштини предлаже Влада, 
док се заменици тужилаца на први 
мандат (3 године) бирају у парламенту, 
након чега их Државно веће тужилаца 
бира на стални мандат.

Такво решење је приликом доношења 
Устава критиковао део стручне 
јавности у Србији, али и међународне 
институције, попут Венецијанске 
комисије.

„Доследно схваћено, ово би значило 
да законодавна и извршна власт 
имају могућност да контролишу 
судске одлуке што је неспојиво са 
независношћу и самосталношћу 
судске власти” наводи Влада и додаје 
да би то урушило систем поделе 
власти у Србији.

Зато Влада предлаже да се члан 4. 
Устава промени тако да се однос 
између три гране власти заснива „на 
узајамном проверавању, односно 
ограничавању, а не контроли”.

“Основни аргумент за промену Устава у делу правосуђа јесте чињеница да важећи 
Устав оставља превелики простор утицају законодавне и извршне власти на избор 
носилаца правосудних функција”, а једини рок је да измене Устава може да почне и 

заврши исти сазив Скупштине

Посланици ће се 8. јуна изјаснити о предлогу о промени 
Устава у области правосуђа, читав процес до краја треба да 
обави исти скупштински сазив, а измене се не тичу других 
делова највишег правног акта
Пише: Стојан Петровић
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Свима нам је познато да је Влада предложила аманадмане на 
Устав, који се односе на правосуђе. Међутим, мало тога додатног 
је познато око ове теме, која широј јавности није претерано 
интересантна, али је потенцијално веома битна. Ако се усвоје 
овако предложене измене Устава, то би могло да значи да судство 
нема никакве шансе да се опорави од катастрофалног стања у ком 
је, или да коначно добија шансу да неко ко је изван бранше крене у 
опоравак ове битне државне функције.

На почетку, што се тиче везе ових измена са преамбулом око 
Косова и Метохије, нема је. Ове уставне измене се тичу искључиво 
правосуђа, и нико не треба да страхује да ће неко у том процесу 
да нам подметне и измене преамбуле, нити је тако нешто икако 
и могуће, јер све уставне измене, пре ступања на снагу, треба да 
одобре грађани на референдуму.

Како бисмо избегли прешироко писање, суштина измена јесте 
у три ствари: у саставу Високог савета судства, саставу Високог 
савета тужилаца, и у похађању правосудне академије као обавезном 
услову за ступање на функцију судије или тужиоца.
Измене које се тичу састава Високог савета судија изједначавају 
број представника које даје судијска струка и Народна скупштина 
(по пет представника). Измене које се тичу састава Високог 
савета тужилаца су суштински исте, с тим што је овде и министар 
правосуђа један од пет чланова који нису из редова тужилаца. 
Ваљало би напоменути да је обавезан услов за избор у ово тело 
положен правосудни испит и најмање десет година рада у струци. 

Ово значи да ће при одлучивању о свим битним питањима, као 
што је избор или разрешење судија и тужилаца, морати да дође 
до усаглашавања судске и законодавне гране власти. Тиме ће да се 
оствари контролна функција над судском граном власти која до 
сада практично није постојала, односно отвориће се простор за 
утицај на ову грану власти, у зависности да ли се слушају аргументи 
предлагача или судија и тужилаца.

Правосудна академија, опскурна организација под реалном 
надлежношћу Министарства правде, коначно налази своје место 
и постаје уставна категорија. Ниједан судија или тужилац који се 
бира први пут неће моћи да буде изабран ако не прође обуку у 
Правосудној академији. 

Ово суштински значи да нико ко не прође курс у тој установи 
Министарства правде неће моћи да постане судија или тужилац, 
и да је ово дугорочно можда и најбитнија од свих измена, којој 
није посвећена довољна пажња, јер друштва судија и тужилаца 
традиционално не виде даље од својих функција.

Законодавна власт, а преко ње и извршна, ће овим добити полуге 
да се ниједно лице не може поставити на место судије или тужиоца, 
односно заменика тужиоца, без њиховог пристанка. Такође, ако 
ове уставне измене заживе, за двадесетак година ће већина кадрова 
у судству и тужилаштву да буде из Правосудне академије, коју 
ефективно контролише Министарство правде и коју неће бити 
могуће похађати без њиховог одобрења. 

Ово дугорочно може да значи укидање постојећих кланова, 
непотизма и фамилијарних веза, корумпираних кадрова који су 
постали правило а не изузетак у бранши. Међутим, ово дугорочно 
може да значи и опстанак свих ових лоших ствари које обележавају 
наше судство, само са кадровима који ће морати да прођу тест 
подобности код извршних власти. Као и увек, све ће зависити од 
жеља властодржаца, садашњих или будућих.

ПОЛЕМИКА
Председник Скупштине Ивица 
Дачић најавио је да ће посебну 
седницу парламента на којој ће се 
расправљати о предлогу измена Устава 
који је доставила Влада заказати 
највероватније за 7. јун.
Одбор за уставна питања усвојио је 
предлог Владе, јер је оцењено да је 
у складу са Уставом и законима, и 
упутио га у скупштинску процедуру, а 
обавеза председника парламента је да 
седницу закаже у року не краћем од 30 
дана.

Одбор ће, нагласио је Дачић, 
практично писати амандмане који 
стигну на предлог, а за дефинисање 
текста не постоје рокови. Једини рок 
је да измене Устава може да почне 
и заврши исти сазив Скупштине, 
прецизирао је Дачић, најављујући 
да ће се јавна слушања одржавати 
нон-стоп, не само у Београду, него и 
у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, 
јер је циљ „да се дође до што ширег 
консензуса“.

Када се тај посао заврши, планирано 
је одржавање друге седнице на којој 
уставни амандмани морају бити 
усвојени двотрећинском већином. 
Када буду усвојени, почиње да тече 
рок од 60 дана у коме мора бити 
одржан референдум.

Пише: Милован Мајић
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Да ли знаш шта на Гуглу 
најчешће излази уз твоје 
име? Цитат Дизрелија 

да постоји лаж, безочна лаж и 
статистика. Ту су и Вибова изрека 
о томе да по статистици неки једу 
купус, а неки једу месо, па у просеку 
једемо сарму.

- Заборавила си статистика наша дика, 
што пожелиш то и наслика, и многе 
друге. Ја неверним Томама одговарам 
цитатиом лорда Келвина: ”Онај ко 
жели нешто да каже, а не може да 
поткрепи бројевима, као да ништа 
није ни рекао. Вредно је само оно што 
може да се поткрепи бројевима.”
Имам и краћу изреку: Статистика је via 
facti. Односно једини пут извесности.
Зато самог себе у јавном оптицају, 
међу макроекономистима нескромно 
одређујем као центар извесности.

Бројке које објављујеш о расту наше економије 
звуче превише добро, па ти спочитавају да си 
сувише вешт са цифрама, а да је статистика моћан 
алат за манипулацију. Како то да ми мала земља 
на Балкану имамо супер раст производње и пад 
незапослености?

- Од величине земље не зависи динамика раста. 
Динамика раста некада предњачи баш у малим 
земљама. Сетимо се Ирске једно време, па и сада, 
или сетимо се рецимо Литваније.  Литванија прошле 
године има мању стопу пада него што смо ми имали 
у години епидемије, то је једна мала земља која нас 
је ту претекла. Ми смо у самом врху, иза Литваније, 
Ирске, рецимо Турске, мада Турску не рачунам у 
Европску унију.

Миладин Ковачевић:
Српска економија при врху Европе

Разговарала: Сања Пурић
Фотограф: Видоје Манојловић

Иако то многи оспоравају, 
наша привреда последњих 
година показала је 
виталност и упркос 
кризама бележи значајне 
резултате када је у 
питању раст индустријске 
производње, повећање извоза 
и скок стрних инвестиција. 
Бројеве који се објављују 
у нашој земљи, потврђују 
и извештаји релевантних 
страних институција.
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Миладин Ковачевић:
Српска економија при врху Европе

Да ли су текући параметри развоја Србије 
изненађујуће добри као што те оптужују?

- У функцији оптимизма могу се прескочити они 
делови, они параметри који не говоре најбоље, али 
не може се лагати, не могу се рећи лажне цифре….
Да се вратимо сад у ову зону текућих параметара, 
они су заиста изненађујуће добри.

Од јануара до априла текуће године, прерађивачка 
индустрија бележи раст од 10,8% - што је више од 
очекиваног. А први квартал са БДП је завршио са 
1,2%, очекивање је било прво минус 1,3%, па онда 
смо стигли негде на нулу, али смо онда завршили 
на плус 1,2%

У првом кварталу у односу на прошлу 
годину извоз је порастао 13%. Један од 
фактора је и скидање приштинских 
такси на увоз из Србије. Такође 
ми имамо извоз према великим 
тржиштима пре свега према ЕУ 
и окружењу на Балкану, па према 
средњоевропском и јужноеврепском 
тржишту.

За време пандемије наш корпоративни 
дуг је порастао за 2,3 процентна поена 
у БДП-а. Односно ми смо у четвртом 
кварталу 2020. у односу на 2019. увећали 
са 23,8 % на 26,1 % БДП – а. А еврозона 
увећала је за 9,1 процентних поена и то 
у просеку на ниво од 106,3 % на 115,4 
%  БДП -а. То значи да наша привреда 
није презадужена, већ је неупоредиво 
мање задужена од еврозоне

За обичног човека то што говориш 
мало значи. Хајде да објаснимо, 
конкретно, зашто су ове цифре добре 
за нас?

- Ти ми сад постављаш оно чувено 
питање, шта то значи за наше грађане. 
Ја кад то чујем, одмах се ,,машим за 
пиштољ”. Нарочито ако ми неко то 
питање постави док руча у Мадери.

У функцији оптимизма могу се прескочити 
они делови, они параметри који не говоре 
најбоље, али не може се лагати, не могу се 
рећи лажне цифре….Да се вратимо сад у ову 
зону текућих параметара, они су заиста 
изненађујуће добри.

Шта је са  оптужбом да си променио 
метдодологију мерења запослености 
па смо изненада напредовали у тој 
области?

- Оспорава се да је било раста 
запослености од 2012. а чињенице су да 
је било озбиљног раста запослености 
и пада стопе незапослености. Стопа 
незапослености је била око 23%, па је 
пала на 9,7%
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Очекивало се да ће пандемија потпуно 
урушити економију, изгледа да се то 
није десило?

- Очекивало се да ће последице бити 
много горе него што су код нас, па 
и у светској економији. ММФ је 
предвиђао пад светске економије до 
-4, па -3,5 се у почетку предвиђао пад 
у Србији, па се на крају дошло на 
глобалном нивоу на -3,3.

Међутим, како је мој тим пратио 
статистику, прогнозе и податке на 
крају смо дошли до података да ће 
се година ипак пре краја завршити 
на нултом степену. Али се завршила 
на – 1. Могла је завршити на 0, али 
због кашњења важних пројеката у 
сфери грађевинарства завршила је 
на – 1 што никако није лош резултат. 
Знали смо да ће ово бити година 
опоравка, као и 2022. године. Нисмо 
очекивали да ће раст индустрије 
прошле године бити позитиван, 
око 0.4%. Сада у овом тренутку, за 
четири месеца је порасла укупно 10%. 
А међугодишње (од априла 2020. до 
априла 2021.) индустрија је порасла 
за 34%. Прерађивачка индустрија за 
исти период бележи раст од 42%. Од 
јануара до априла текуће године, 
прерађивачка индустрија бележи раст 
од 10,8% - што је више од очекиваног. 
А први квартал са БДП је завршио са 
1,2%, очекивање је било прво -1,3%, па 
онда смо стигли негде на 0, али смо 
онда завршили на 1,2%.

Један од фактора је и скидање приштинских такси 
на увоз из Србије. Такође ми имамо извоз према 
великим тржиштима пре свега према ЕУ, окружењу 
на Балкану, средњоевропском, јужноеврепском 
тржишту.

А од тих најзначанија тржишта су Немачка и 
Италија, јер производе које извозимо престављају 
широк дијапазон роба и услуга.

Колико се инвестира у Србију и да ли је истина 
да смо ми толико занимљиви за улагања као што 
статистика каже?

- Од 2015. наслеђе директних инвестиција је 
значајно, а многи ће ту рећи као и Фискални савет 
како је недовољан раст инвестиција, и како он треба 
да буде 25%. Али они не виде да постоји динамика, 
односно снажна пропулзија. То значи да су пре пет 
година инвестиције биле на 18% БДП а 2019. су већ 
биле на 22%. Што се тиче ове године, већ се види да 
расту, али за то морамо сачекати анализе и резултате.

Динамика и пропулзија су повезане са растом 
извоза. Код раста инвестиција је нарочито значајан 
раст директних страних инвестиција. Али 2/3 
инвестиција чине инвестирање наших домаћих 
резидентних инвеститора у земљи. Односно 
домаћих инвестиција. Када говоримо о страним 
директним инвестицијама говоримо о новцу који 
је дошао ,,споља”. Који је регистрован кроз платни 
биланс, које као статистику води централна банка 
и Републички завод за статистику. Пошто је то 
економски однос са иностранством, то представља 
директне стране инвестиције. Што се тиче њиховог 
значаја он се огледа у томе да су најважније оне 
инвестиције које су стране компаније донеле овде, 
односно оне фирме које су изградиле производњу 
на територији Србије с намером да се у нашој земљи 
производи роба уз разне повољности.  Коју потом 
извозе или према матицама или другим тржиштима. 
Захваљујући томе није само што расте извоз већ се 
значајно поправља његова структура у правцу ,,хај-
тек”, односно у правцу технологија вишег нивоа.

Пре пет година инвестиције биле на 18% 
БДП а 2019. су већ биле на 22%. Што се тиче 

ове године, већ се види да расту, али за то 
морамо сачекати анализе и резултате.

Шта је све утицало на раст БДП-а 
осим индустрије?

- Допринос грађевинарства био је 
са 0,8 процентних поена (разлика 
између повећања процената изражава 
се у процентним поенима; пример 
ако је повећање са 2 на 3, ту је један 
процентни поен, преведено у проценте 
представља 33% од повећања).
Када је реч о грађевинарству у првом 
кварталу нарочито је била јака 
инфраструктура и изградња објеката, 
(аутопутеви, гасна станица, путеви).
Штедња становништва је у успону, 
односно економија је ушла у циклус 
раста од 2014, године да будем 
строжији од 2015. године, што значи 
да је имала 5 година непрекидног 
раста, па онда расте све - дохотци, 
БДП, расте производња, расте извоз. 
У првом кварталу у односу на прошлу 
годину извоз је порастао 13%.
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Можеш ли да ми упоредиш структуру нашег извоза 
са неком другом државом?

- Наиме средњи ниво технологија и високи ниво 
технологија је од неких 80 милиона евра далеке 
2005. године стигао на више од милијарду сто 
милиона евра 2019. године. Ако то поредимо нпр. са 
Хрватском, далеке 2005. Хрватска је имала пет пута 
већи извоз ,,мајлд-тек и хај-тек” производа. Сада ми 
имамо 15 % већи од њиховог извоза.

Вратимо се на ,,постковид период”, десиле су се 
неочекиване промене када су понуде и тражња у 
питању.

- Када је корона у питању прецизније 
постпандемијски шок, на страни понуде се огледа 
у паду радне снаге на број расположивог активног 
становништава, у паду продуктивности и паду 
производње. На страни тражње постпандемијски 
шок се огледа у расту незапослености, који није 
карактеристичан за Србију за сада,  у расту штедње, 
и паду потрошње. Што је логичан след. Србија 
се овде разликује у толико што јесте се догодио 
постпандемијски шок.  У 2020. није могло да се 
настви са оним темпом раста који је забележен још 
у првом кварталу 2020. када је раст БДП-а био 5,2%. 
Али се догађа у извесној мери у анкети о радној снази 
пад радно активног становништава што значи људи 
који би у нормалним активностима конкурисали на 
тржишту рада, сада то не раде.

Пад продуктивности се није догодио, а ни пад 
производње се није десио, али заједно ова два фактора 
нису расли оним темпом којим је завршена 2019. и 
започела 2020. година. Што се тиче незапослености, 
нема пада незапослености значајног поготово 
ако се гледа регистрована запосленост, односно 
нема раста броја незапослених лица. Прецизније 
неки мали раст незапослености четвртог квартала 
2019. се бележи за 0,6% или 17.400 незапослених.  
У свету у том периоду је за 1,5 процентних поена 
порасла глобална незапосленост. Ту је порасла тзв. 
подзапосленост, што се дефинише кроз структурне 
политике запослености. Кад се гледа број запослених 
по регистру социјалног осигурања ми у априлу 2021. 
у односу на исти месец прошле године имамо раст 
од регистрованих 68.000 запослених.

Да појасним:
Прво, еконимија је бележила убрзани раст од 
средине 2019. до почетка 2020. а у циклусу раста се 
налази од 2015. године. То је једна инерција која је 
битно утицала на ублажавање последица пандемије 
по економију.
Други разлог је свакако пакет мера који се састоји 
од три најважнија елемента:
1. Помоћ фирмама у 2020. са по три минимална 
дохотка.
2. Посебна давања секторима посебно 
погођеним пандемијом, као што су туризам, 
саобраћај итд.
3. Униформно давање одређеног новца 
становништву и стимулисање банака да омогуће 
кредитирање економије где држава преузима ризик 
отплате кредитних линија.

Паритет куповне моћи – како за исте паре 
можете купити више у Србији но у ЕУ

У последње време се много говори о паритету 
куповне моћи, какав је то показатељ?

- У Србији имамо просечну плату од 555 
евра. Када је упоређујемо са нето платама на 
западном Балкану, ми смо на врху. До пре 
годину дана испред нас је била Црна Гора. Раст 
плата иде са растом БДП – а. То је такође раст 
потрошње, што прати раст БДП – а. Међутим, 
кад се упоређује плата, није исправно 
упоређивати нашу номиналну плату од 555 
евра, са 1000 евра у Словенији. Него се мора 
упоређивати плата према паритету куповне 
моћи.
Паритет куповне моћи је  је рачун који за 
земље Европске уније води ,,Еуростат” преко 
националних институција статистичара. Ми 
смо чланови ,,Еуростата” ,,хајлевел” групе за 
модернизацију светске статистике Европске 
економске комисије при Уједињеним нацијама 
(EECUN).

Тај рачун се ради тако што се мери колико се 
роба или услуга може купити у некој земљи 
за 1 еуро.  Другим речима, колико се роба и 
услуга за 1 еуро може купити у Србији у односу 
рецимо на Словенију. И тај рачун је увек 
такав да оне развијеније земље света могу да 
купе мање за исти износ од мање развијених 
земаља. Нпр: у Србији се може купити више 
роба и услуга за исти износ него у Немачкој. Та 
проорција се изражава у БДП – у per capi-
ta.  Ми се налазимо на око 40% од европског 
просека, што значи да наша плата дели са 0,40 
да би се упоредила са просечном европском 
платом. Када нашу просечну плату од 555 евра 
поделите са 0,40 скоро да се износ удвостручи. 
Тај износ се упоређује са нпр. немачком 
просечном платом. То се зове рачун паритета 
куповне моћи.
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Шта се догађа у свету, а шта код нас? 
Да ли то уопште можемо да поредимо?

- На глобаном нивоу догодила се 
неочекивана ситуација. То је да је 
индустрија показала много већу 
жилавост од услужног сектора 
као што је туризам, саобраћај, 
хотелијерсто, итд. Индустрија је и на 
светском плану показала опоравак у 
облику слова ,,V“ које смо спомињали 
на почетку, што значи стрми пад 
па стрми раст. Наша индустрија 
поготово. То показује да је излазак из 
постпандемијског шока најбржи преко 
индустрије. Ми имамо срећу,  што је 
у структури наше привреде да нам 
је индустрија најважнији ,,драјвер” 
укупне привреде. По величини учешћа 
у БДП – у укупне услуге су свуда 
највеће, али код нас ослонац у том 
расту је у индустрији пре свега, у 
пољопривреди, и на грађевинарству. 
А не рецимо на туризму. Индустрија у 
БДП-у учествује са 20%.

Оптужују нас да смо презадужени, а да се то не 
види у бројкама. Како ствари стоје?

- Ми нисмо у у проблему задужености јавног дуга.

Људи не разумеју те основне постулате задуживања. 
И онда има и оних који мисле на укупну задуженост 
и јавног и приватног сектора. Те ће неко рећи да смо 
преко 80% у БДП-у, што је тачно, али то није мера 
задужености државе. Јавни дуг није прекорачио 
55, 7%, а то је мање од ,,мастрикс” критеријума. 
Дозвољено је да држава буде задужена до 60%. Мада, 
парадигма дуга више није иста као што је била. Све 
земље имају дуг.

Када се компонује буџет задужује се по два разлога:

1. Да се покрије отплата дуга, сервис дуга, 
акумулирани дуг… итд.
2. Да покријеш дефицит.
Нето задуживање је сам дефицит. То изгледа овако:
Нема ни једне државе која не користи финансијске 
инструменте и не задужује се на финансијском 
тржишту. Свака држава то ради да би покрила 
дефицит ако га има и да би сервисирала обавезе 
оног дуга који је раније повучен. Међутим, важно 
је нето задужење, заправо колико ти смањујеш или 
повећаваш дуг у апсолутном смислу. Још је важније 
који ти је ритам смањења дуга, односно ритам 
БДП–а.

Од 2012 је био озбиљан раст 
запослености

Како ми стојимо са запосленошћу 
и незапосленошћу?

Оспорава се да је било раста 
запослености од  2012. а 
чињеницу су да је било озбиљног 
раста запослености и пада 
стопе незапослености. Стопа 
незапослености је била око 23%, 
па је пала на 9,7%. Ту нема ништа 
спорно али ти не можеш објаснити 
људима који намерно хоће да оспоре 
чињенице.

Први смо у привлачењу страних 
инвестиција у региону, што значи 60% 

инвестиције на западном Балкану, 
налази се у Србији

Колико је све ово утицало на 
индустрију код нас, па и у Европи и 
свету?
 
- Од 2005. до 2015. у свету па и код 
нас је текла деиндустрализација сем 
у земљама попут Кине и земљама 
новорастуће економије попут 
Индије, итд. То су земље код којих 
је индустријализација и даље у току. 
Они су дошли до 40 % БДП – а на бази 
индустрије. Али у Европи гледано 
деиндустријализација је трајала до 
скоро. У сваком случају још увек 
није  дошло до реиндустријализације 
зато што је Европа пре короне била 
у преткризном периоду. Мислим на 
развијене земље Европе. Ми смо сасвим 
извесно ту деиндустријализацију 
зауставили 2015. године и ушли у 
циклус раста који је у највећој мери био 
вођен растом индустрије. Структурне 
пропорције су робусне, оне се не 
мењају брзо и лако, али је важно да се 
схватило да се из криза најпре извлачи 
индустрија, и сад се схватило из ове 
кризе да је индустрија ишла по слову 
,,V“ и да се тако најбрже опоравља. 
И глобално, а код нас поготово. Оно 
што се глобално схватило јесте да 
се у кризи радикалније употреби 
фискална политика, значи фискални 
стимуланси, односно оно што за 
последицу предствља ширење 
фискалног дефицита.

Eконимија је бележила убрзани раст од 
средине 2019. до почетка 2020. а у циклусу 
раста се налази од 2015. године. То је инерција 
која је битно утицала на ублажавање 
последица пандемије по економију, а други 
разлог је свакако пакет мера које је донела 
влада Србије за помоћ привреди.

Ако ти је ритам БДП-а јачи, онда је пропорција 
учешћа дуга у БДП-а све мања и мања, то је заправо 
оно што је важније кад се гледа задуженост. Има 
још један параметар који ретко ко користи, који је 
важан струци. То је тзв рацио отплате дуга. То је 
отплата главница и камата кроз извоз роба и услуга. 
Критична граница по овом параметру је 28% од 
БДП-а, а ми смо доста испод ове границе.
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Шта је највећи део приватног дуга?

- Највећи део приватног дуга је тзв. корпоративни 
дуг. То значи спољни дуг корпорација на 
међународном финансијском тржишту. За време 
пандемије наш корпоративни дуг је порастао за 
2,3 процентна поена у БДП-а. Односно ми смо у 
четвртом кварталу 2020. у односу на 2019. увећали 
са 23,8% на 26,1% БДП-а. А еврозона увећала је за 9,1 
процентних поена и то у просеку са нивоа од 106,3% 
на 115,4%  БДП-а. То значи да наша привреда није 
презадужена, већ је неупоредиво мање задужена од 
еврозоне.
Са аспекта приватног дуга, са аспекта државног 
дуга ми не спадамо ни у земље презадужености нити 
у земље видљиво долазеће критичне задужености. 
То наравно не значи да наша фискална политика 
у 2022. години не треба да уђе у реконсолидацију. 
Што значи да смањи дефицит од 7% колико ће бити 
ове године, на  3% колико је било планирано за ову 
годину.

Дакле, где смо сада?

- Раст БДП -а је 2019. године био 4,4 %, а 2020. 
године – 1%, док је 2021. године прилично извесно 
је да ће БДП порасти 6% с обзиром на кретања у 
првом и другом кварталу године. Можемо рећи да 
смо сво ово време у врху. Први смо у привлачењу 
страних инвестиција у региону, што значи 60% 
на западном Балкану, налази се у Србији. Наша 
земља је занимљива инвеститорима зато што 
има ресурсе, од радне снаге, земљишта, водних 
потенцијала, развијене инфрастуктуре, развијена је 
путна мрежа, настављамо да развијамо железничку 
мрежу, инвестиције се граде и на неким извесним 
очекивањима. Све ово представља одлике доброг 
тржишта, јер се сматра да ако се лоцирате  у 
Моравској долини или у Срему да можете да 
производите возите на све четири стране Европе, 
па и света. Имамо политичке предности јер имамо 
добре аранжмане са средњом Азијом, са Русијом,  
са Кином, са окружењем, са Европском унијом, итд. 
У настаку је пожељно да убрзамо реформе јавних 
предузећа. Такође у складу са овим треба да кажемо 
да су јавна предузећа напредова у смислу бољих 
перформанси од 2015. до 2019. године. Очекује се 
да поново покренемо потребне трансформације 
и реформе јавних државних предузећа, која су 
значајан губитак, а запошљавају преко 80.000 људи.

Да ли је све ово о чему смо данас 
причали само наша математика 
или то потврђује и ММФ и друге 
институције које се тиме баве?

- Све ово што кажемо заправо на неки 
начин потврђују или боље речено 
прихватају наше информације и 
оцењују наше текуће макроекономске 
податке као врло успешне, 
макроекономску ситуацију као врло 
стабилну, а рејтинг агенције нам 
повећевају стално кредитне рејтинге. 
Сада смо дошли веома близу до тзв. 
инвестиционог рејтинга БА +.

Mи смо у четвртом кварталу 2020. 
у односу на 2019. увећали са 23,8% на 
26,1% БДП-а, а еврозона увећала је за 
9,1 процентних поена и то у просеку са 
нивоа од 106,3% на 115,4%  БДП-а. Када 
је о задужености реч, наша привреда 
није презадужена, а неупоредиво је мање 
задужена од Европе.

Кредитни рејтинг је једна оцена 
нивоа ризика за инвеститоре. То 
значи оцењује се колики ризик имају 
да улажу на наше тржиште. ”А” је 
инвестициони рејтинг, а ”Б” је још 
увек неинвестициони рејтинг. Ми смо 
по агенцији „МУДИС“ веома близу 
рејтинга ”А”.
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Зашто биткоин пада веома је често питање 
ових дана, а право питање је заправо зашто 
биткоин уопште има вредност.

Некада је новац вредео због материјала од којег је 
направљен. Златни или сребрни новчић вредели су 
тачно колико и количина злата или сребра у њима. 
Негде у средњем веку схватили смо да не морамо 
носити злато и сребро са собом, већ можемо 
користити папир као тапију на тај метал. Кад 
однесем грам злата у банку, банка ми изда потврду 
да полажем право на то злато, а ту потврду онда 
могу директно користити као новац.

Доносилац потврде, сада новца, назад у банку имао 
је право да подигне тај заложени грам. То је био први 
папирни новац, у овом случају покривен златом и 
репутацијом банке која је обећала да ће грам злата 
чувати. Онда су у новац почеле да се мешају државе, 
да оснивају централне банке и да саме издају папире 
којима гарантују да ће исплатити обећани грам 
злата доносиоцу. Тако смо добили државни новац 
покривен златом и то смо звали златни стандард. 
Државе, за разлику од банака, имају монопол силе 
па им репутација није преко потребна. Временом су 
откриле да могу штампати више папирног новца 
него што стварно имају депонованог злата. Али 
када би такав папирни новац дошао на наплату, оне 
нису имале довољно злата да га откупе.

ИМАГИНАРНА ВРЕДНОСТ 
БИТКОИНА

Вредност биткоина је у главама људи, субјективна, али 
то не значи да ће он лако нестати, можемо га посматрати 

као део модерне уметности у којој неки предмети и без 
естетске вредности коштају милионе. Шта људи цене и како 

размишљају, није тако лако предвидети.
Пише: Славиша Тасић, 

Професор економије и писац билтена Тржишно решење 
 https://tasic.substack.com/
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Зато су објавиле „монетарну реформу“ и од тада, 
углавном од 1930-их, више немамо златни стандард 
већ државни папирни новац. Од тада се државе 
и не претварају да штампају новац на основу 
депонованог злата, већ штампају онако како одлуче. 
Иза државног папирног новца сада не стоји ни 
сребро ни злато, али није тачно да не стоји баш 
ништа. Стоји обећање да ће се централна банка 
контролисати у штампању и држати инфлацију 
ниском, обично не већом од 2%. Некима – америчкој, 
европској или јапанској централној банци – се више 
верује да ће то обећање испунити, некима мање. 

Народна банка Србије такође има писмено обећање 
да неће имати више од 3% инфлације, али њено 
право обећање последњих година је имплицитно 
– да ће се курс динара стрикрно држати евра. 
Динар је, условно речено, покривен евром, а евро 
обећањем Европске централне банке да ће држати 
инфлацију ниском. Зато ни динар, ни евро не 
осцилирају по 20-30% на дневној бази као што ових 
дана ради биткоин. 

Биткоин је приватна валута која нема власника, већ 
је вођена криптографским програмом који ни њен 
креатор више не може променити. Програм каже да 
ће на свету бити креиран само 21 милион биткоина 
у наредних 120 година и ту нико ништа не може. 
Тај програм је непромењиво обећање, чвршће од 
обећања било које централне банке и оно је основа 
његове вредности. 
Проблем је, само, што биткоин није једини. Иза 
биткоина стоји програм, али иза крипто валута у 
целини не стоји баш ништа, ни програм, ни злато, ни 
обећање. Вас ништа не спречава да сутра направите 
други биткоин са врло сличним карактеристикама. 
И то се већ десило неких 10.000 пута. Толико данас 
има крипто валута, а многе од њих имају више 
потенцијала за конкретне примене од биткоина. 

Биткоин је остао најскупљи зато што је био први. У 
почетку се мислило да ће се биткоин користити за 
јефтине и анонимне трансакције на светском нивоу.

То извесно више није случај, јер 
биткоин мрежа није тако анонимна 
као што се мислило, а трансакције 
уопште нису јефтине. Све што 
биткоин ради, традиционални 
финансијски систем и друге крипто 
валуте раде боље. Биткоин данас 
вреди зато што има ауру прве и 
оригиналне крипто валуте, а не због 
било какве употребљивости коју 
други немају.

То што је сва вредност биткоина 
субјективна, у главама људи, не значи 
да ће она лако нестати. Ако мене 
питате добар део модерне уметности 
нема никакву естетску вредност, 
па ипак неке од тих ствари коштају 
милионе и већ деценијама држе 
вредност. Чак је и цена злата углавном 
субјективна и далеко превазилази 
његову класичну употребну вредност. 

Управо зато што је сва вредност у 
главама људи, цена биткоина тако 
осцилира из дана у дан. Ту ништа 
не зависи од биткоина, јер он нема 
посебних функција, већ од тога 
шта ће људи ту и тамо мислити о 
биткоину. Ако мислите да ће други 
људи наставити да верују у њега, онда 
ће му вредност расти. 

Ако мислите да ће се људи дозвати 
памети, или можда само окренути 
неограниченом броју других крипто 
валута, слажем се са вама. Али 
сетите се онда и да је једно обично 
бело платно апстрактног уметника 
недавно продато за 15 милиона 
долара. Вредност је субјективна. Шта 
људи други цене и како размишљају, 
није тако лако предвидети.

Биткоин је 
приватна валута 

која нема власника, 
већ је вођена 

криптографским 
програмом који ни 

њен креатор више не 
може променити.

Иза биткоина стоји 
програм, али иза крипто 
валута у целини не 
стоји баш ништа, ни 
програм, ни злато, ни 
обећање. Вас ништа 
не спречава да сутра 
направите други 
биткоин са врло сличним 
карактеристикама. И 
то се већ десило неких 
10.000 пута. 
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БАЛКАНПОГЛЕД

Корона вирус нас уводи у 
спознавање сасвим новог света 
који је за нас непознаница. 

Све је почело од Вухана у кинеској 
провинцији Хубеј и епидемије која је 
проглашена почетком децембра 2019, 
када је овај вирус изазвао болест под 
називом COVID-19 која је захватила цео 
свет. Светска здравствена организација 
је то потврдила када је 11. марта 2020. 
године прогласила пандемију која 
је довела до великог броја оболелих 
и умрлих, али је изазвала и бројне 
економске и социјалне проблеме.

У том смислу предузете су многе мере да би се ова 
опака болест ограничила, како на плану заштите 
самог појединца, тако и унутар државе, а и у 
међународном оквиру. Све је то имало за последицу 
да појединци, због наметнутих околности 
ограничења основних слобода, буду фрустрирани, 
па су своје незадовољство исказивали бројним 
демонстрацијама свуда у свету. Осим тога шириле су 
се и теорије завере и лажне вести поводом KОВИД 
19, а такође и поводом вакцина које су се убрзо 
појавиле као једини вид одбране од ове пошасти. 

Корона вирус није једини вирус који је изазвао 
епидемију, али је сигурно вирус који је изазвао 
највише недоумица и стално нас преиспитује колико 
смо спремни да му се одупремо. Он је део породице 
под називом SARS-COV2 и пре њега постојале су 
епидемије SARS-а 2002. и 2003. године. Група вируса 
којој он припада добиле су име захваљујући свом 
изгледу који подсећа на круну.

КАКО СМО
И ДА ЛИ СМО

ПОБЕДИЛИ КОРОНУ
Корона вирус није ни први ни најсмртоноснији вирус који је изазвао пандемију али 

је први који је довео до глобалног ресета у готово свим областима живота
Пише: Данијела Чанковић
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Спорно је и само порекло овог вируса - ту имамо 
само хипотезе да је он „животињског порекла“ 
(сетимо се аналогије са шишмишем) или да је 
„вештачки направљен у лабораторији“ - али оне 
нису до краја научно потврђене. Начин преноса овог 
вируса такође није сасвим јасан, да ли је могуће да је 
он пренесен са животиње на човека. Оно што знамо 
је да се он преноси са човека на човека капљичним 
путем, такође стручњаци тврде да он напада и 
слузокожу очију, те је потребно заштити не само 
уста и нос него и очи. Тако поред маске потребно 
је користити и визир, али опет касније је уочено да 
ни визири нису баш ефикасни. Период инкубације 
траје до четрнаест дана, а чак је познат случај и 
до двадесет седам дана. Још једна недоумица: ово 
је респираторни вирус али он не доводи само до 
оштећења плућа, него и до обољења других органа – 
срца, јетре, бубрега... Он може изазвати мождани и 
срчани удар јер доводи до стварања крвних угрушака 
– тромбова. Препознаћемо га по симптомима: 
повишена температура, сув, упоран кашаљ, кратак 
дах, болови у мишићима и костима, главобоља, 
болови у грлу, мучнина, повраћање и дијареја. 
Препоруке Светске здравствене организације се 
односе на то да водимо рачуна о личној хигијени 
– прање руку, социјално дистанцирање, ношење 
маске, дезинфекција површина, проветравање 
просторија.

Најтрагичнији биланси у броју умрлих 
у једном дану, тада крајем марта, 
забележени су у Италији 793 преминула 
и у Шпанији 849 преминулих. 

Ширење KОВИД 19 после Кине постаје глобално. 
Суморна слика света од јануара 2020. године ниже 
своје стравичне билансе – од Вухана три месеца 
касније, више од милион и по људи је оболело у 
целом свету, а више од 90.000 је умрло због последица 
изазваних овим вирусом. У априлу је највише било 
заражено у САД-у 230.000 - Њујорк је постао највеће 
жариште ширења болести у Америци. Иза Америке 
следи Европа која је по броју смртних случајева 
превазишла Азију тако да највише заражених имамо 
у Италији и Шпанији – више од 110.000, заражених, 
највише жртава је тада било у Италији, близу 17.000, 
затим у Шпанији више од 15.000, а у Француској 
око 10.000, у Великој Британији више од 7.000. 

2020. година ће остати запамћена по суморној 
слици света узрокованој пандемијом, коју су 
пратиле ванредне мере, полицијски час, крах 

туризма, изгубљени животи

Свака земља се тада борила на свој 
начин, желећи да заштити свој народ 
од нарастајућег таласа вируса – тако 
да је било мера од оних блажих па 
све до оних ригорозних. Прво је Кина 
увела забрану ваздушног, железничког, 
друмског и речног саобраћаја и 
јавног превоза унутар појединих 
градова, затворена су јавна и забавна 
места, биоскопи и позоришта. Свим 
становницима дата је наредба да не 
напуштају град без дозволе власти. 
У Европи су десетине милиона у 
карантину, долази до привременог 
затварања унутрашњих граница, уводи 
се обавезна самоизолација за путнике 
из иностранства (14 дана), лидери 
Европске уније осудили су одлуку 
САД-а да ограниче путовање из Европе 
у САД, уводе се ванредна стања, граде 
се болнице интензивне неге... 

У земљама западног Балкана 
такође се доносе заштитне мере 
због угрожености корона вирусом. 
Највише заражених у априлу 2020. 
било је у Србији 2.867 заражених и 65 
преминулих, па следи Хрватска 1.407 
заражених, 19 преминулих, БиХ са 857 
заражених и 35 преминулих, Северна 
Македонија са 663 заражених и 30 
преминулих, Албанија са 400 заражених 
и 22 преминулих, Црна Гора са 252 
заражених и 2 преминула. Од мера које 
су донесене у марту можемо истаћи да 
је Хрватска страним држављанима по 
уласку у њену земљу одредила карантин 
од 14 дана, у Републици Српској 
проглашена је ванредна ситуација 
и стање несреће у Федерацији БиХ, 

Северна Македонија 
је увела ванредно 
стање. У априлу 
Србија доноси мере 
забране кретања 
свих људи од суботе 
до понедељка, само 
старији од 65 година 
могу у куповину у 
раним јутарњим 
часовима. 

Након пандемије свет се суочава са 
њеним последицама од којих је свакако 
најзначајнија криза глобалне економије
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БАЛКАНПАНДЕМИЈА

Када посматрамо сва ова дешавања 
можемо закључити да укупни биланс 
на светском нивоу за јануар 2021. био 
би више од 91 милион заражених, 
више од 50 милиона излечених и 
скоро 2 милиона умрлих од последица 
KОВИД 19. Највећи број заражених 
био је у САД, па следе Индија, Бразил, 
Русија и Велика Британија, а највећи 
број преминулих односи се такође на 
САД па следе Бразил, Индија и Велика 
Британија. 

Због ригорозних мера заштите дошло 
је до бурних, хистеричних реакција - 
било је демонстрација свуда у свету, 
нарочито у Европи због ограничавања 
људских права и слобода, критиковане 
су власти. Било је чак и теорије завера 
које су говориле о томе да корона 
вирус и не постоји и да је то само 
политичка манипулација људима. 
Социјално дистанцирање изазвало је 
депресију и отуђење, па је био већи 
број обраћања психолозима него пре 
избијања пандемије. Појава вакцине 
као посебне мере заштите показала 
се најцелисходнијом и она је донела 
оптимизам. Вакцине су почеле да се 
производе у Русији (Спутњик V и 
Спутњик лајт), у Кини Синофарм и 
Америци (Фајзер Бионтек и Оксфорд 
Астразенека). Показало се да је учинак 
ових вакцина неоспоран и да је довео 
до почетка стварања колективног 
имунитета „имунитета стада“, иако 
је било и нежељених дејстава која 
су заиста мала у односу на огроман 
степен заштите. Негативно је то што 
је било политизације у вези порекла 
вакцина, ЕУ чак није признавала руску 
и кинеску вакцину, али временом 
стање се променило на боље. 

Србија је по питању набавке вакцина и организовања 
вакцинисања предњачила и омогућавала је 
вакцинисање и свим заинтересованим из целог 
региона западног Балкана па и шире. Она постаје 
позитиван пример и узор другим државама у 
окружењу.

У самој Србији било је и отпора вакцинисању, 
кружиле су разне теорије о штетности вакцина, 
нарочито међу млађом студентском популацијом 
(антиваксери). Данас ситуација охрабрује јер 
све више младих и не само младих људи, увиђа 
неопходност вакцинисања. Због све већег броја оних 
који су одлучили да приме једну од вакцина, у Србији 
се разматра могућност враћања живота у нормалне 
оквире почев од 21. јуна, како је најавила премијерка 
Брнабић, уколико стање буде задовољавајуће. 

У свету, ипак поред пуно позитивних помака и 
учинка вакцинисања, случај Индије опомиње и 
говори да KОВИД 19 има нове сојеве и помиње се 
индијска двострука мутација SARSB.1.617. Забрињава 
број заражених - више од 25.228,996 и умрлих – више 
од 278.719, а врхунац се тек очекује. 

Економска ситуација у свету такође забрињава. 
Дошло је до кризе глобалне економије јер су мере 
држава, као што су ограничавање путовања и 
затварање погона, довеле до веће штете него сам 
вирус. Погођена су нарочито интернационална 
предузећа. 

Можемо само закључити да је једино извесно да 
KОВИД 19 отвара и даље многа нерешена питања: 
колико дуго ће људи још бити погођени овим 
вирусом, очекују ли нас још неке његове нове 
мутације, да ли ће се ефекти ове болести преносити 
на следеће генерације...

Остају нерешена питања, да ли смо победили 
коронавирус, какве ће последице имати будуће 
генерације, и колико дуго ће још свет бити у 
ванредним условима?



број 1. / 3. мај 2021.

Ваксери / антиваксери 

Умерени антиваксери:

- става су да се поштује слобода 
избора и мишљења

- ко жели да се вакцинише нека 
то и учини, ко жели да носи маску 
нека носи, све је до сопствене 
одговорности 

- сматрају да маске не штите од вируса, 
то и на самом паковању пише 

- дуго постоји вакцина против грипа, а 
грип и даље постоји ?!

- вакцина није сигурна, испитивања 
се неће завршити до 2022. те свако 
ко је прими може се сматрати делом 
текућег експеримента, пошто се 
таква технологија (експериментална 
генетска терапија) није раније 
користила над људима, а ипак имате 
„само“ 99,85% шансе да преживите без 
вакцине. 

Умерени ваксери:
  
- сматрају да треба да се носи маска 
и људи вакцинишу јер не одговарамо 
само за сопствени живот  него и за 
живот других људи који из неког 
разлога не могу да приме вакцину 
(стари или особе са слабим имуним 
системом).

- маска спречава да вируси из усне 
и носне шупљине пређу у спољну 
средину, на друге људе.

- вакцина неће уништити вирус, али ће 
га сузбити и потребна је. 

Већина светских медија похвалила је сигуран наступ 
Србије у брзом набављању вакцина, у бризи за здравље 
властитих грађана, али остао је примећен и великодушан 
потез у коме је Србија донирала значајне количине 
вакцина земљама у региону: БиХ, Северној Македонији, 
Црној Гори. То нам све говори да Београд данас постаје 
центар западног Балкана и да Србија враћа онај значај који 
јој заиста и припада – улога сарадње и добросуседских 
односа, грађење мира и стабилности на Балкану. 

Ово је, слободно можемо рећи, успех српске дипломатије 
и њене спољне политике, која је својом неутралном 
позицијом на међународном нивоу, успела да обезбеди и 
руске и кинеске, али и вакцине са Запада. О важности 
онога што је Србија урадила за своје суседе, посебно 
говори потез америчког председника Бајдена, који је, 
следећи српски пример, најавио да ће САД до краја јуна, 
послати најмање 20 милиона вакцина Фајзер Бајонтек, 
Модерне и Џонсон – Џонсон и још 60 милиона вакцина 
компаније „АстраЗенека“ Мексику, Канади и другим 
државама. 

ПОПУШТАЊЕ МЕРА
Враћамо ли се у нормалу?

Кризни штаб је донео нове мере 
попуштања. Угоститељски објекти 
могу да раде до поноћи сваког дана и 
у отвореном и затвореном простору. 
Благајне, трафике и киосци могу да раде 
од 00 до 24, а последња биоскопска 
пројекција може да буде до 23 сата, 
нагласила је Дарија Кисић Тепавчевић. 

Конгреси, пословни и научни скупови 
могу да се одржавају са највише 
200 особа у затвореном простору. 
Укида се бесплатни PCR  тест за наше 
грађане који путују у Немачку. Одлуке 
о прославама матура нису донете, али 
би се могле очекивати ако се одрже у 
школама у контролисаним условима.
 
Подсећамо да су представници власти и 
чланови Кризног штаба, раније најавили 
да ће до потпуног укидања мера доћи 
тек кад се 50 одсто становништва 
вакцинише. Последњи подаци говоре 
да Београд има више од 50 одсто 
вакцинисаних пунолетних грађана. 
Међутим, председница Владе Србије, 
Ана Брнабић, изјавила је да су наводи 
о припремању кампање победе над 
корона вирусом „медијске спекулације“, 
и да ће проверити да ли је кошаркашки 
клуб Црвена звезда, кажњен због 
кршења противепидемијских мера. 
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Последњих недеља велику 
буру међу новоизабраним 
властима тзв. Косова 
подигла је чињеница да 

је организација „Европа Ностра“ 
изабрала српски православни 
манастир Високи Дечани на листу „7 
најугроженијих локалитета културног 
наслеђа Европе за 2021. годину”. 
Расписали су се тамошњи политички 
лидери на адресе „Европа Ностре“, 
Унеска, као и адресе шефова држава, 
председника и премијера више од 50 
држава у Европи и свету.

Образложење таквог захтева ослања се на тврдње 
наведене „тројке“ да су се на Косову околности, 
пре свега у смислу безбедности, „промениле од 
далеке 2006. године“, када су ти споменици оцењени 
као угрожени додати на Унеско листу. У писму 
албански лидери са Косова од Унеска захтевају и да 
преиспита, како наводе, „застарелу терминологију 
и уместо термина ’Аутономна покрајина Косово’ и 
’привремене институције у Приштини’“ и уместо 
тога у употребу уведе термине „Република Косово“ 
и „државне институције Републике Косово“. 

Борба за
српску 

културну 
баштину

“Ако Косово није наше, зашто од нас траже да им ха дамо? 
Ако је њихово, зашто га отимају? А ако већ могу да га 
отму, не знам што се толико устручавају”
- Матија Бећковић

Организација „Европа Ностра“ изабрала 
српски православни манастир Високи Дечани 

на листу „7 најугроженијих локалитета 
културног наслеђа.

Често се у приштинским медијима могу 
прочитати изјаве разноразних самозваних 
историчара како су Срби узурпатори косовског 
културног наслеђа и како оно није српско

У писму упућеном Унеску, које су 
заједно потписали представници 
привремених приштинских 
институција, председница тзв. Косова 
Вјоса Османи, премијер Аљбин Курти 
и председник парламента Гљаук 
Коњуфца, захтева се да се четири 
споменика са Косова која су наведена 
на Унесковој листи светске баштине 
- манастир Високи Дечани, Пећка 
патријаршија, манастир Грачаница 
и црква Богородице Љевишке у 
Призрену, уклоне из категорије „У 
ризику”.

Потписници такође захтевају од Унеска да уклони 
Србију као државу којој ти споменици припадају и 
која је за њих одговорна и уместо ње наведе Косово, 
уз образложење да „Србија нема стварну или правну 
контролу над њима, па према томе не може испунити 
своје обавезе према Унеску”.

Пише: Даниела Обсервер
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Паралелно са писмом Унеску, 
премијер тзв. Косова Аљбин Курти 
послао је писмо на адресе лидера 52 
земље Европе и света, објашњавајући 
да је манастир Високи Дечани у 
добром стању, уз притужбе да је 
одлука „Европа Ностре“ да Дечане 
прогласи једним од најугроженијих 
споменика у Европи „неоснована и 
крајње политички мотивисана“.

Курти је у писму, које је између осталих 
стигло и на адресу српске премијерке 
Ане Брнабић, образложио да је 
,,интеграција Косова у међународне 
платформе у најбољем је интересу 
културног наслеђа и баштине 
заједница које се налазе на Косову”.

,,Да закључим, те уз захвалност за 
ваше време и пажњу, позивам Вас да 
подржите Косово на његовом путу 
развоја, да сагледате наше богато 
културно наслеђе као један од најјачих 
аргумената додатне вредности којом 
наша земља доприноси глобалној 
заједници нација, народа и културе”, 
завршава Курти своје циркуларно 
писмо.

Овој својеврсној литерарној акцији 
непосредно је претходило и протестно 
писмо које су организацији „Европа 
Ностра“ упутили министарка спољних 
послова тзв. Косова Доника Гервала-
Шварц и министар културе Хајрулах 
Чеку.

Шта је ,,Европа Ностра”?

Организација цивилног друштва „Европа Ностра“ је 
пан-европска федерација за очување културног наслеђа 
и како за себе наводе „представља глас константно 
растућег покрета европског цивилног друштва активног 

у области очувања културног и природног наслеђа. Она је глас 
наведеног покрета при релевантним међународним телима, 
нарочито при Европској унији, Савету Европе и Унеску“. 

 Организација има консултативни статус при Унеску и 
препозната је као НВО значајан партнер. 
„Европа Ностра“ је у сарадњи са Институтом Европске 
инвестиционе банке, 8. априла ове године, објавила листу „7 
најугроженијих локалитета културног наслеђа Европе за 2021“ 
на којој се сем манастира Високи Дечани налазе и Зубчаста 
парна железница на Ахенском језеру у Тиролу у Аустрији, Гробље 
Мирогој у  Загребу у Хрватској, Пет јужних егејских острва у Грчкој, 
Врт Ђусти у Верони у Италији, Зграда Главне поште у Скопљу у 
Северној Македонији и Капела и испосница Сан Хуана де Сокуеве у 
Кантабрији у Шпанији.

 У ображложењу избора манастира Високи Дечани на ту 
листу „Европа Ностра“ каже:
„Манастир Дечани, који припада Српској Православној Цркви, 
изграђен је у првој половини 14. века. Складан спој елемената 
источних и западних уметничких израза, енциклопедијски колаж 
фресака у српско-византијском стилу, као и спој романичко-готичке 
архитектуре и скулптуралне декорације, чине манастир Дечане 
једним од најистакнутијих примера културно-историјске целине 
своје епохе. Манастирски комплекс окружен је богатом шумом, 
која заједно са њим чини јединствен културни предео и неодвојив 
је део манастирског културног наслеђа. Континуирано насељен 
скоро седам векова, Дечани су и данас функционалан манастир у 
којем се редовно служи литургија и у којем живи активна монашка 
заједница, која одржава манастир и његову околину, чувајући 
и нематеријално наслеђе монашког живота. Подједнако важан 
као место ходочашћа, манастир је отворен и за посетиоце свих 
вероисповести.

 Манастир Дечани је 2004. уписан на Унескову Листу 
светске баштине као један локалитет, док је овај статус 2006. 
године проширен на још три српске православне средњовековне цркве 
и манастира на Косову – Грачаницу, Пећку патријаршија и Цркву 
Богородице Љевишке у Призрену, под називом ,,Средњовековни 
споменици на Косову’. Од 2006. године, сва четири локалитета, 
укључујући и Дечане, такође се налазе на Унесковој Листи угрожене 
светске баштине.

 Од јуна 1999. године манастир Дечани је под сталним 
надзором и заштитом мировних јединица Кфора, под вођством 
НАТО пакта. Поред безбедоносних ризика, манастир и његова 
заштићена околина суочени су и са озбиљним проблемима услед 
неодговарајућих планова локалног развоја који се косе са владавином 
права и прете да угрозе вредности које су сврстале манастир Дечане 
на Унескову Листу светске баштине. Посебно забрињава план за 
изградњу међународног пута који би повезивао општину Дечани 
на Косову са општином Плав у Црној Гори, а који би пролазио кроз 
специјалну заштићену зону, као и поред саме манастирске капије. 
Током лета 2020. радови на изградњи пута су обустављени и под 
покровитељством међународне заједнице је постигнут споразум о 
изградњи обилазнице. Целокупна ситуација захтева строги надзор 
како би се осигурала владавина права, а посебно поштовање закона 
о специјалним заштићеним зонама из 2008. који забрањује изградњу 
оваквог пута. У овом контексту неопходно је да надлежне власти 
без даљег одлагања осигурају спровођење одлуке Уставног суда Косова 
из 2016. године, којом се потврђује да се 24 хектара земље у окружењу 
налази у поседу манастира Дечани.“
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Двоје министара оценило је да се 
манастир Високи Дечани неправдено 
нашао на листи најугроженијих 
културних локалитета у Европи и 
позвало представнике „Европа Ностре 
да посете Косово и сами се увере у 
стање манастира Дечани уз поруку да 
су „доносецћи ову одлуку, занемарили 
сте суштинску димензију, као и 
консултације са заинтересованим 
странама”.

Гервала-Шварц: Косовско наслеђе уз 
грчко најстарије у Европи

Министарка спољних послова 
самопроглашеног Косова Доника 
Гервала-Шварц је, откако је дошла 
на ту функцију, у првим борбеним 
редовима за културно наслеђе. Тако 
је на седници Савета безбедности 
Уједињених нација устврдила да 
„косовско културно наслеђе има 
континуитет од 3.000 година и да 
су косовска и грчка култура две 
најстарије у Европи“. Осим што је то можда другачије обликовала. Такође 

није пропустила да са говорнице у СБ УН за све 
недаће тзв. Косова оптужи Србију. И ту долазимо 
до суштине.

Рат за наслеђе, као покушај стварања „косовског 
културног идентитета“

Није Гервала-Шварц прва која је наступила са 
причом о „косовском културном наслеђу“. Већ 
годинама се та прича, с времена на време, форсира 
и у косовским медијима, чак и оним „мејнстрим“, 
попут листа Коха диторе, али и од представника 
привремених институција у Приштини. Често се 
у приштинским медијима могу прочитати изјаве 
разноразних „самозваних“ историчара како су Срби 
узурпатори „косовског културног наслеђа“ и како 
оно није српско. Чак и трдње да Високе Дечане 
нису градили српски краљ Стефан Дечански и цар 
Стефан, нити Богородицу Љевишку и Грачаницу 
краљ Милутин, већ да су то задужбине каквих 
православних Албанаца. 

Тако је и бивши премијер тзв. Косова Рамуш 
Харадинај маја 2019. године, у присуству немачког 
амбасадора у Приштини Кристијана Хелта и 
свештеника католичке цркве, цркву Св. Николе у 
Новом Брду прогласио за католичку катедралу.

На први поглед, иоле нормалан и 
образован човек би помислио да такве 
глупости не заслужују коментар, ни 
пажњу. Међутим чињеница да су 
изречене на СБ УН захтева да се о њима 
размисли на један другачији начин. 
Потоње акције албанских политичара 
са Косова свакако нам указују да то 
излагање није било случајно.
Ипак, оно што још више позива на 
опрез, јесте чињеница да госпођа 
министарка није изрекла нешто што 
никад нисмо чули од политичара, али 
и разноразних „стручњака“ са Косова. 

Бројни су примери акција Приштине 
усмерених да доказивање „албанског 

карактера“ православних српских споменика 
на Косову, a не ретко се, препознајући свој 

интерес у томе, оглашавају и поједини 
западни историчари, политичари, а и неки 

прелати католичке цркве.
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Бројни су примери акција Приштине усмерених да 
доказивање „албанског карактера“ православних 
српских споменика на Косову. И не само 
Приштине, не ретко се, препознајући свој интерес 
у томе, оглашавају и поједини западни историчари, 
политичари, а и неки прелати католичке цркве.

 За озбиљну историјску науку је испод части да 
се бави тим тврдњама и озбиљни историчари не 
доводе у питање историјске чињенице и истину о 
српском пореклу тих споменика културе и о Српској 
православној цркви као једином и истинском 
баштинику. Озбиљних научника, историчара има и 
у Приштини, но они на све те наводе углавном ћуте. 
Интересантно не оглашава се ни интелектуална 
елита међу Албанцима на Косову, на те неразумне 
гласове.

Неспорно је да иза свега стоји борба за стварање 
непостојећег „косовског културног идентитета“, 
који би имао „албански печат“ и покушај 
расрбљавања Косова и Метохије и развлашћивања 
Српске православне цркве. На тај начин албански 
политичари, потпомогнути делом јавности, 
покушавају да докажу историјско и свако право 
Албанаца на Косово. Но, за сада им не успева.

Чланство Косова у Унеску

Крајњи циљ Приштине је чланство тзв. Косова 
у Унеску. Уколико би успели у томе, Косово би 
било означено као „старатељ“ културног наслеђа 
свих споменика који се налазе на територији 
самопроглашене државе. 

У последње 22 године страдало је 
150 цркава и манастира, уништено и 
покрадено више од 10.000 икона, на 
256 православних гробаља срушен 
је 5.261 споменик, а на 50 гробаља не 
постоји више ниједан читав споменик. 
То јасно не казује како се Курти 
и његови претходници старају о 
културном наслеђу, без обзира на сва 
писма и самохвалисање о Косову као 
демократском,  мултинационалном и 
мултинокфесионалном друштву.

Како би се Албанци старали о српском културном 
наслеђу на Косову и о наслеђу Српске православне 
цркве, имали смо прилику да видимо у последње 
22 године. У Приштини нису у стању да спроведу 
одлуку сопственог Уставног суда о враћању 24 
хектара земљишта манастиру Високи Дечани 
већ пет година, а списак православних цркава 
и манастира који су оштећени, оскрнављени, 
уништени спаљени, од доласка међународних снага 
на Косово, подугачак је.

Само 1999. године, од јуна до октобра, девастирано 
је 79 православних светиња на територији Косова и 
Метохије. У злогласном Мартовском погрому 2004. 
за свега неколико дана оскрнављено је или потпуно 
уништено, спаљено још 35 православних цркава и 
манастира. Од ступања новоизабраних представника 
привремених приштинских институција у марту ове 
године извршено је 13 напада на српске светиње.

Крајњи циљ Приштине је чланство тзв. Косова 
у Унеску. Уколико би успели у томе, Косово 
би било означено као „старатељ“ културног 
наслеђа свих споменика

Евидетна је намера Приштине да ове 
године аплицира за чланство у Унеску. 
Претходни покушај 2015. године 
да то учини је пропао, уз велико 
ангажовање Мисије Србије у Унеску, 
тадашњег амбасадора проф. др Дарка 
Танасковића, државе Србије, али и уз 
једну ширу друштвену акцију српске 
интелектуалне елите. Изгубивши 
међународни кредибилитет, након 
тога, Приштина је пропустила 
наредне две прилике за кандидатуру 
2017. и 2019. године.

Ове године, сва је прилика, лидери 
тзв. Косова намерни су да кандидатуру 
поднесу. Иако се Вашингтонским 
споразумом из септембра 2020. 
обавезала да ће ставити једногодишњи 
моратотијум на чланство у 
међународним организацијама, 
Приштина је већ прекршила 
потписано, најавом кандидатуре и 
лобирањем. Генерална скупштина 
Унеска одржава се након истека годину 
дана од Вашингтонског споразума. 

На Србији је да то спречи по сваку 
цену!
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БАЛКАНЦРНАГОРА

Након 30 година владања 
ДПС је отишао у опозицију. 
Камелеонска политика 

ДПС која је осцилирала од радикално 
српске до национално црногорске 
је потрошена. ДПС је слом доживео 
тек нападом на СПЦ и покушајем 
одузимања целокупне црквене 
имовине. Од Мила који није хтео да 
игра шах због хрватске шаховнице 
до монтенегрина који прети Србима 
новом Олујом, а савезнике налази 
у сепаратистичким властима 
квазидржаве Косово, остала је још 
само функција председника државе. 
Литије и воља народа су довели до 
смене ДПС, али не и до очекиваних 
промена а пре свега побољшања 
положаја Срба у Црној Гори. 

Првобитна еуфорија и славље по црногорским 
улицама убрзо је замењено конфузијом око 
формирања владе.
Њу је по уговору требало да формирају коалиција 
За будућност Црне Горе - ЗБЦГ, Мир је наша 
нација и Црно на бијело. Првих дана септембра 
су два лидера потписала документ о формирању 
владе, и тад је истакнуто да нема мењања политике 
(отпризнавања Косова, мењања заставе коју је 
пројектовала влада Ранка Кривокапића, нити химне 
Секуле Дрљевића). Ту почињу прве тензије између 
највеће парламентарне странке садашње владе 
Црне Горе и носиоца потписа. 
Здравко Кривокапић се одмах после избора издвојио 
као посебан политички субјект иако је био носилац 
листе ЗБЦГ. Истовремено Ђукановић је иницирао 
протесте присталица ДПС испред Цетињског 
манастира.  А Демократски фронт, који у већини 
политички представља Србе у Црној Гори, се зарад 
смене власти и најављеног обрачуна са криминалом 
одриче функција и пристаје на формирање владе у 
којој нема своје представнике.

Нова црногорска реалност:
и после Мила

Мило
Кривокапић је окренуо леђа Србима који су га изгласали, тако да су они и даље 
маргинализовани, а до обећаног демонтирања спреге криминала и државе коју 
је спроводила Ђукановићева власт није дошло. А ка’ ће не зна се.

Пише: Тамара Васић
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Иако је договор са Дееморкатским фронтом био 
да ће влада бити  неполитичка односно експертска 
ипак за подпредседника бива изабран политичар 
Дритан Абазовић, а председник  Скупштине 
постаје Алекса Бечић (јавности познат по томе што 
није знао којим језиком говори и у коју цркву иде 
приликом гостовања на РТС). 

Стање у Црној Гори се није драстично 
променило ни након девет месеци 
нове власти. Срби и даље остају 
маргинализовани, влада Црне Горе 
одлази по своје мишљење у амбасаде, 
а оптужују се лидери Демократског 
фронта да братским доносом према 
Београду нарушавају суверенитет 
Црне Горе. 

Коронавирус односи митрополита Амфилохија, 
који је поред Мила најзначајнија личност Црне Горе 
у протеклих тридесет година. Губитком Амфилохија 
се чини да је српска страна озбиљно уздрмана. 
Тензије и сукоби ДФ и остатка владајуће коалиције 
се заоштравају. Небојша Медојевић оптужује нову 
владу да је услов за њено формирање био поновно 
признање Космета. 

Превирања у владајућој коалицији користе структуре 
бившег режима и уз сарадњу са црногорском 
службом АНБ уништавају доказе о сопственим 
незаконитим радњама. Заоштравању ситуације у 
Црној Гори доприносе и изјаве и даље актуелног 
председника Ђукановића да ће се борити за Црну 
Гору па ако треба и из шуме, наравно, кривицу за свој 
политички пораз пребацује на Србију и Александра 
Вучића. Све конце у новоформираној влади повлачи 
Дритан Абазовић (који има свега четири мандата 
у Скупштини). Дритан себе представља као борца 
за секуларност, европски пут и особу која смењује 
остатке бившег режима. 

Министи у влади Црне Горе потпуно су непознати 
јавности, а двоје, министарка Весна Братић и 
министар Владимир Лепосавић не крију да су Срби. 
Министарка Братић је због свог опредељења на  
удару црногорских шовиниста, ДПСа и његових 
сателита, а сатанизацији ово двоје министара поред 
медија блиских Милу Ђукановићу придружују се и 
такозвани грађански медији. 

Здравко Кривокапић који је премијер постао 
искључиво захваљујући СПЦ, српским гласовима и 
инфраструктруи ДФ изјављује да је чист Црногорац, 
и да Црна Гора никада неће бити друга српска 
држава. 

У међувремену наставља се црногорско задуживање, 
остају санкције Русији, а за прво путовање  у 
иностранство нови премијер бира Брисел и седиште 
НАТО-а. Новој влади је као и старој ближи Загреб 
од Београда, Сарајево од Бања Луке, Албанци од 
Срба.  Оно због чега је пала влада Мила Ђукановића 
постаје табу и у влади Здравка Кривокапића, а то је 
Темељни уговор између државе и СПЦ. 
Кривокапић прави конфузне потезе - прво честита 
Републици Српској празник а затим под притиском 
повлачи честитку.

У жижу јавности долази министар Владимир 
Лепосавић изјавом да није било геноцида у 
Сребреници. Његову смену траже и партије 
опозиције, Албанци, Муслимани, УРА, Демократе, 
али и премијер Кривокапић. Једини који стају у 
заштиту Лепосавића јесу лидери Демократског 
фронта. 

Превирања у владајућој коалицији користе 
структуре бившег режима и уз сарадњу са 

црногорском службом АНБ уништавају доказе о 
сопственим незаконитим радњама.

Дубока црногорска држава је и даље под 
великим утицајем Ђукановића. Посебна је сага 
Темељни уговор између Српске Православне 
Цркве и Црне Горе на који се чека, а који по 
свим приликама неће бити усвојен

Дубока црногорска држава је и даље 
под великим утицајем Ђукановића. 
Посебна је сага Темељни уговор 
између Српске Православне Цркве и 
Црне Горе на који се чека, а који по 
свим приликама неће бити усвојен и 
ако је Здравко излазио са изјавама да је 
текст уговора више пута усвојен. Црна 
Гора је наставила са политиком коју је 
водио режим Мила Ђукановића. Срби 
су и даље маргинализовани у многим 
порама друштва, а до демонтирања 
спреге криминала и државе коју је 
спроводила Ђукановићева власт није 
ни започета. А ка’ ће не зна се.
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др Александар 
Раковић

историчар

Иако смо сви надали да ће с падом 
власти Демократске партије 

социјалиста синути сунце у односима 
Црне Горе са Српском православном 

црквом и Републиком Србијом, то 
се није догодило. Власт Здравка 

Кривокапића наставила је с многим 
тековинама Ђукановићевог режима, 

а усудила се да доведе у питање и 
потписивање Темељног уговора Црне 

Горе и Српске православне цркве, 
и поред тога што је у великој мери 
изабрана на таласу величанствених 

литија. Овај уговор требало би да 
уреди односе између државе и Цркве,  

признајући  Српској православној 
цркви правни легитимитет и 

историјски континуитет на простору 
данашње Црне Горе у трајању од 800 

година.

Српска православна црква у Црној 
Гори већ 15 година, тачније од сецесије 

Црне Горе из заједничке државе 
са Србијом чека на потписивање 

Темељног уговора. На мајском заседању 
Светог архијерејског сабора Српске 

православне цркве, одмах после 
референума  2006. године, донета 

је одлука о оснивању Епископског 
савјета Црне Горе који је временом 

преименован у Епископски савјет 
Православне цркве у Црној Гори, са 
надом да би то могло одобровољоти 

Ђукановићеву власт.

У намери да збуни власт,  Свети 
архијерејски сабор је на истој седници 
у мају 2006. доделио почасну односно 
„литургијску титулу архиепископа 
цетињског“ митрополиту црногорско-
приморском Амфилохију. 
Тако је почела припрема Темељног 
уговора којим би требало да се утврди 
однос Црне Горе с „Православном 
црквом у Црној Гори“ односно 
епархијама Српске православне цркве у 
овој земљи.
Овај уговор је могао бити склопљен 
само са сагласношћу Светог 
архијерејског синода Српске 
православне цркве, али је митрополит 
црногорско-приморски инсистирао да 
он буде потписник. 

Српска православна црква
као камен спотицања 
сваке црногорске 
власти 

Црногорски премијер Здравко Кривокапић не учи 
на грешкама својих предходника, који су са власти 

отишли после вишемесечних литија изазваних 
доношењем Закона о слободи вјероисповјести, 
већ наставља политику потискивања Српске 

православне цркве са простора на којем је она већ 
осам векова

Ђукановиу ни то није било довољно 
па је 2019. кренуо у коначни обрачун са 
српством  Црне Горе када је у децембру 
2019.  у глуво доба нођи изгласан 
Закон о слободи вјероисповијести 
којим је Српска православна црква 
у Црној Гори требало да буде 
истерана са својих осам векова дугих 
канонских територија, а њена имовина 
конфискована и приписана држави 
Црној Гори.

Српска православна црква у Црној 
Гори већ 15 година, тачније од сецесије 
Црне Горе из заједничке државе 
са Србијом чека на потписивање 
Темељног уговора

БАЛКАНПОГЛЕД
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Упркос томе што је Ђукановићев режим 
30. августа 2020. изгубио изборе и што 

је Кривокапићева власт наводно за 
Српску православну цркву, епископи из 
Црне Горе су 11. марта 2021. представили 

Светом архијерејском синоду 
Српске православне цркве, нацрт 

Темељног уговора у коме је кованица 
“Православна црква у Црној Гори” 

четири-пет пута више употребљена од 
имена Српска православна црква.

Кривокапић је потом изјавио да је 
Српска православна црква „задовољна“ 
текстом из чега је произилазило да 
је Темељни уговор већ обострано 
усаглашен. Али, на истом састанку 
премијер Кривокапић је казао како 
је потребно да тај текст иде на 
ратификацију у Скупштину Црне Горе, 
иако је став експерата био да за тим 
нема никакве потребе јер није реч о 
међународном споразуму.

Премијер је убрзо одустао од 
ратификације у Скупштини Црне Горе, 
али је одустао и од тога да је текст 
Темељног уговора усаглашен, наводећи 
у протеклих месец дана како два члана 
нису у складу са Уставом Црне Горе 
и позитивним прописима те државе. 
Тиме је Кривокапић постао опонент 
патријарху Порфирију, епископу 
будимљанско-никшићком Јоаникију и 
министру правде у Влади Црне Горе 
Владимиру Лепосавићу, који су сви 
рекли – као уосталом и Кривокапић 
раније – да је текст Темељног уговора 
усаглашен и да се само ради на 
одређивању датума за потписивање. 

То је урађено по инерцији и без лоше 
намере. Но, показало се и на том 

примеру да кованицом „Православна 
црква у Црној Гори“ и почасном 

титулом „архиепископа цетињског“ 
није био збуњен Мило Ђукановић, али 
је био збуњен верујући народ, па чак и 

мањи али утицајни број свештенства 
који је помислио да делује у оквиру 

Архиепископије цетињске Православне 
цркве у Црној Гори, а не Митрополије 

црногорско-приморске Српске 
православне цркве. 

Стога је било нужно да Свети 
архијерејски синод – током 

утврђивања коначне верзије Темељног 
уговора – утврди да име епархија у 

Црној Гори може бити само Српска 
православна црква, да се из употребе 
надаље искључи збуњујућа кованица 
“Православна црква у Црној Гори” и 

да потписници буду патријарх српски 
и премијер Црне Горе. Ово решење 

је у потпуности било у складу са 
ставовима српских архијереја у Црној 

Гори. Српска православна црква је 
тиме одлучила да избегне било какве 

непринципијелне компромисе. 

Свети архијерејски синод је 25. 
марта 2021. усвојио текст Темељног 

уговора у садашњој форми, а у чијем 
су усаглашавању учествовали правни 
експерти Српске православне цркве 
и Министарства правде Црне Горе. 
Текст Темељног уговора службено 
је уручен црногорском премијеру 
Здравку Кривокапићу 14. априла 

2021. у манастиру Ждребаоник, на 
састанку који је уприличио епископ 
будимљанско-никшићки Јоаникије.

Епископи из Црне Горе су 11. 
марта 2021. представили Светом 

архијерејском синоду Српске 
православне цркве, нацрт Темељног 

уговора у коме је кованица 
“Православна црква у Црној 

Гори” четири-пет пута више 
употребљена од имена Српска 

православна црква

Притом, Кривокапић је 30. априла 
2021. казао како је најбоље сачекати да 
се изабере митрополит црногорско-
приморски па да се онда потпише 
споразум. Десетак дана касније је 
на састанку с две високо рангиране 
особе казао како „није тренутак“ за 
потписивање Темељног уговора Црне 
Горе и Српске православне цркве. На 
том састанку уопште није ни помињао 
неке наводне спорне чланове којих 
уистину уопште и нема.
Дакле, Кривокапићеви изговори да не 
потпише или да унедоглед пролонгира 
потписивање Темељног уговора су: да 
је неусаглашен, да су спорна два члана, 
да треба сачекати избор митрополита 
и да иначе уопште није тренутак за 
потписивање. Сасвим је могуће да 
Здравко Кривокапић – који је чак почео 
да уцењује Српску православну цркву 
избором митрополита – уопште нема 
намеру да потпише Темељни уговор. 

Кривокапићеви изговори да не 
потпише Темељни уговор су: да 
је неусаглашен, да су спорна два 
члана, да треба сачекати избор 
митрополита и да иначе уопште 
није тренутак за потписивање
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БАЛКАНРЕПУБЛИКАСРПСКА

Кад се завјере прекомпонују у политичке 
намјере онда мантра о „патриотама“ и 
„издајницима“ у јавном простору постаје 

смислена. У Републици Српској су то најчешће 
коришћене кованице, нарочито  када се настоји 
дискредитовати „друга страна“. Притом су и „једна“ 
и „друга“ страна грађани  исте земље и  истог народа.
Наравно да нема идеално „чистих“ и максимално 
„упрљаних“ актера на јавној сцени, који би се са 
крстом могли заклети у своју невиност. Сви су у 
једном тренутку играли на карту странаца и сви су 
се надали да ће неко други учинити за њих више 
него они сами за себе. Чињеница је да су неки 
профитирали од ангажовања странаца, али то 
је било доба непосредно након грађанског рата 
и вријеме значајног војног присуства тих истих 
странаца. Тада су пријетње одмаздом за непослушне 
биле реалне и често коришћене. Нарочито према 
националном табору који је заслужан за стварање 
Републике Српске. У међувремену је, у то доба 
анационални табор, данас постао врло националан 
па је преузео  диригентску националну палицу 
честим и  испразним „србовањима“, пријетњама 
сецесијом Републике Српске, референдумима о 
независности... Тако је Додик постао Србенда од 
сто и нешто кила, а опозиција је добила привјесак 
који не стоји, да је издајничка, пробосанска, 
бакировска итд.

Данас овдје странци никоме не могу помоћи, али 
многи ће рећи да значајно одмажу у консолидовању 
прилика у дејтонској БиХ, а нарочито у Републици 
Српској. Милорад Додик би најрадије видио леђа 
шефу овдашње  ОХР администрације, високом 
представнику међународне заједнице, Валентину 
Инцку. Да, истом оном Валентину, који му је у 
више наврата, минулих година, долазио на крсну 
славу – Ђурђевдан. Али сад му је Аустријанац, 
поријеклом корушки Словенац који течно говори 
српски, постао баласт и најрадије би га прогласио 
„персоном нон грата“. Да може... 

Али, не може... па му ваљда и због тога шаље  поруке 
да треба да оде и да нас остави на миру. Да више не 
шаље фризиране извјештаје Уједињеним нацијама о 
Србима као „реметилачком фактору“ који спутавају 
дејтонску БиХ да постане, како у Сарајеву воле 
рећи „нормална држава“. Како може нешто, настало 
без воље једног од три конститутивна  народа, бити 
нормално, кад је у изворном коду ненормално? 
Настало прегласавањем и убиством српског свата. 

РЕПУБЛИКА 
СРПСКА У ЗНАКУ 

ЗАВЕРА И ПОДЕЛА 
Било би логично да Додик први пружи руку 
двадесетседмогодишњаку Станивуковићу и присјети се како је то 
имати толико година. Тако би због позиције у републичкој власти 
био јачи и одговорнији. Због себе и због Српске. 

БиХ је далеко од нормалне државе и неки око 
Додика, укључујући и њега, би да профитирају 
на томе. Али грађани, ко грађани... памте све 
Додикове несташлуке, нарочито из послијератног 
периода када је био „дашак вјетра на Балкану“ 
у очима оних који су инсталисали Инцка и све 
његове претходнике. А „учинак“ једног од њих, 
Педија Ешдауна био је погубан. Многи Срби су на 
властитој кожи осјетили сву накарадност његових 
аутократских поступака, нарочито у сфери људских 
права.
С ове временске дистанце слободно можемо рећи 
да је дотични непоправљиво уназадио људска 
права, а унаприједио и потхранио  узалудна 
сарајевоцентристичка очекивања.

Да би политичку сцену у Српској свели на 
персоналне токове и појаснили то помоћиће нам 
фрагмент чувеног романа „Дервиш и смрт“, Меше 
Селимовића: ,,Четрдесет ми је година, ружно доба: 
човјек је још млад да би имао жеља а већ стар да 
их остварује…” Додуше, немам у виду четрдесете 
године на које се позива велики српски књижевник, 
него бих се задржао на броју 27. Наиме, 27 година 
је имао млађани  Милорад Додик када је далеке 
1986. године постао предсједник Извршног одбора 
општине Лакташи, што је функција која примјерено 
данашњим условима и полугама власти, одговара 
позицији начелника општине или градоначелника.

Данас овдје странци никоме не могу помоћи, 
али многи ће рећи да значајно одмажу у 
консолидовању прилика у дејтонској БиХ, а 
нарочито у Републици Српској

Пише Маринко Учур
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Овдје се само по себи намеће питање - како то да 
је тада било прихватљиво и богоугодно да један 
27-годишњак, већ на старту, на ловорикама буде 
дочекан као успјешан и перспективан, а 35 година 
касније, један други 27-годишњак, за политичке 
противнике, буде неприхватљив као градоначелник 
Бања Луке? Шта се то у међувремену, у вриједносном 
смислу, па и у схватању политике промијенило, те 
је оно што је тада било „ИН“, данас „ОУТ“? То је 
питање на које никако не успијевам добити одговор 
међу присталицама тренутног неприкосновеног 
лидера владајуће странке у Српској, Милорада 
Додика. Зар је богохулно бити млад? Младост је и 
онда била и данас је -  предност...

Као што је 1997. а и касније Додик био „дашак 
вјетра“, тако је и Драшко Станивуковић  2021. 
доживљен као „дашак промјена“ у Бања Луци. 
Број 27 је једино што ове појединце спаја, а много 
шта  их раздваја... Мада је ријеч о људима који не 
пропуштају прилику да истакну да им је Република 
Српска изнад свега.

Додик је изборни губитник у Бања Луци, иако је 
по броју одборничких мандата, његова странка, 
уствари, изборни добитник... Али, његов улог у 
утакмицу за позицију градоначелника очигледно 
није био велики.

остати без гријања.
Морао би први, јер је због позиције 
у републичкој власти јачи, пружити 
руку 27-годишњаку и присјетити се 
како је то имати 27 љета и велике снове 
и очекивања. Чак и ако Станивуковић 
не би прихватио испружену руку, 
остао би забиљежен тај покушај као 
његов поен. Дакле, због себе и због 
Српске. 

Или је пак Додик, што се такође не искључује, 
потцијенио свог политичког противника Драшка 
Станивуковића, кандидујући досадашњег 
градоначелника Радојичића, упамћеног као човјека 
са „вишком енергије али мањком аутономије“...
Додик би неке своје раније ставове што прије 
морао заборавити, нарочито оне, који су након 
изгубљене битке за позицију градоначелника, 
остали упамћени као пријетња грађанима Бања 
Луке да ће због заокруживања „погрешног имена“ 

Као што је 1997. а и касније Додик био „дашак 
вјетра“, тако је и Драшко Станивуковић  2021. 

доживљен као „дашак промјена“ у Бања Луци. 
Број 27 је једино што ове појединце спаја, а много 

шта  их раздваја

Али, у недостатку договора и 
спремности на компромисе, брвно 
је и даље изнад провалије, а на њему 
има мјеста само за побједника. Ко то 
на вријеме схвати,  потенцијални је 
побједник. А провалија испод брвна 
је политички бездан за оног ко се не 
успије одржати на брвну.

2022. године су општи избори и 
прилика да Станивуковић види у којој 
мјери ће његова и  кампања његове 
странке посебно на друштвеним 
мрежама бити иновативна и колико ће 
успјети да задржи старе и добије нове 
присталице на терену гдје је апсолутни 
лидер, не само у Републици Српској. 
Додик ће пак морати одустати од 
копирања Станивуковићевих домета 
у тој области, јер му је један такав 
покушај већ пропао. Од њега се 
очекује да онемогући НАТО да се 
угнијезди у БиХ, да коначно закаже 
неки од најављених референдума 
о самосталности Српске  и да га 
проведе. Може ли? Хоће ли? Те ствари 
би могле одлучити ко ће 2022. године 
остати на брвну а ко ће у провалију...

У недостатку договора и спремности 
на компромисе, брвно је и даље изнад 
провалије, а на њему има мјеста само 
за побједника. Ко то на вријеме схвати,  
потенцијални је побједник
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Албахари, Давид.
Све књиге. (Мада је формални 
повод за учешће у овој рубрици 
моја књига Давид против 
Отужног Злодуха у којој је он 
само главни јунак.)

Борхес, Хорхе Луис. Булгаков, Михаил.
Бавећи се књижевном критиком осамдесетих било ми 
је забавно да повремено користим Борхесове есеје као 
књижевно-теоријске аргументе. Булгаковљев роман 
Мајстор и Маргарита читао сам (још од Чолићевог превода 
у Минерви, као дванаестогодишњак) десетине пута 
(једном и тако што сам са последње странице само прешао 
на прву) и увек откривао нове слојеве. Мало је познато да 
је један од Булгаковљеве браће као бели емигрант живео 
тридесетих година у Београду. (А у Народном позоришту 
1934. први пут изван СССР изведено једно његово дело, 
Зојкин стан.) Око мистерије писма које му је Михаил 
упутио плете се криминалистички слој романа Заводник 
ништавила који сам с прекидима писао 28 година (1990-
2017).

Вулф, Томас.
Али не Погледај дом свој, 
анђеле који сам вероватно 
прочитао прерано већ 
приче У мрачној шуми 
тајанственој као време.

Гете, Јохан Волфганг.
Као младић био сам постиђен што су ми и Јади младог 
Вертера и Фауст напросто досадни. Колико год и данас 
био задивљен биографијом њиховог аутора. (Очито сам 
прво прочитао Екерманове Разговоре с Гетеом.) Сличан 
пут прошао сам и читајући Гомбровича. А опет, уживао 
сам у многим делима која се поигравају мотивом Фауста. 
Од Шнајдерове драме до есеја о Толкиновом делу Фродо 
као анти-Фауст. Да не говорим о ненаписаним, које сам, 
грешна ми душа, уживо гледао.

Данте, Алигијери.
У надахнутом мада не 
увек тачном препеву 
Миховила Комбола Пакао 
сам прочитао још у десетој 
години. И остао очаран 
толико да сам деценијама 
касније умало направио 
скандал. Захваљујући се на 
медаљи Фиренце потпуно 
несвесно сам додао како 
„не заборављам да је 
то град који је прогнао 
Дантеа“. Срећом, шеф 
фирентинске делегације 
је мој гаф окренуо на шалу 
додавши да и они то не 
заборављају и очекују да 
их прави пријатељи увек на 
то подсете. То да сам прави 
пријатељ оправдао сам 
познавањем податка (из 
поговора критичког издања 
Бокачових дела) да је аутор 
Декамерона био први 
победник у беседништву на 
конкурсу који је Фиренца 
расписала у Дантеову част.

Ђерђ Конрад.
Наравно, његово презиме 
почиње на К а не на Ђ али не 
могу да дочекам. Много тога 
ме као његовог вишегодишњег 
издавача веже за овог писца 
и мислиоца. Па и захвалност 
за оно што је радио током 
бомбардовања наше земље 
као председник Магдебуршке 
академије и екс председник 
ПЕН-а. (Његове есеје под 
насловом Југословенски рат 
објавио сам једва месец по 
завршетку НАТО кампање.) У 
једном од аутобиографских 
романа Ђерђ сведочи о 
човеку који током другог 
рата, бежећи од Хортијевих 
фашиста, утрчава у зграду и 
панично тражи склониште. 
Човек који провири иза 
отшкринутих врата му каже: 
„Ја сам кукавица и не могу да 
те примим. Али на четвртом 
спрату у стану 17 живи храбар 
човек. Пожури и покуцај код 
њега док ја заговарам патролу 
која те прогони“. Истинска 
грађанска храброст је управо 
то – свест о својој мери и ономе 
шта можеш да учиниш.

Езоп.
Верујем да је то била 
књига његових басни. Или 
можда Криловљевих. Тек, 
била је прва коју сам као 
четворогодишњак задужио 
у градској библиотеци. 
Мајка ми је објаснила да ће 
ме пропитати када будемо 
враћали књигу. Данима сам 
одлагао поновни одлазак. 
Лакнуло ми је када се 
испоставило да нико не 
очекује да препричам басне 
које уопште нисам разумео. 
И наравно, наредних 
неколико одлазака узимао 
само сликовнице.

Жид, Андре.
Како године пролазе од свих 
Жидових дела најчешће 
призивам метафору коју 
је он сам записао поводом 
биографских елемената 
у роману Тесна врата. 
Да човек истински може 
да одабере пут којим ће 
ићи само до двадесете-
двадесетидруге године. 
Али да су и сви остали 
којима је могао да крене 
равноправни део његове 
биографије.

Замјатин, Јевгениј Иванович.
Верујем да је Замјатинов Ми 
први антиутопијски роман који 
сам прочитао. И од њега научио 
реченицу које се придржавам: 
„Објективан је само објектив фото 
апарата“.

Иљф (Иља Арнолдович) и 
Петров (Јевгениј).
Имао сам обичај да од писаца 
које заволим прочитам све 
доступне књиге. Био сам очајан 
када сам после урнебесних 
романа 12 столица и Златно теле 
на читање узео књигу о Америци 
са приземним и скоро злобним 
хумором. Чак сам стидљиво 
питао да ли се зна када ће стићи 
нека њихова нова књига. Речено 
ми је да мртви писци не пишу 
нове књиге. Што је, испоставиће 
се, било потпуно нетачно. Бар 
у социјализму. О чијем сам 
демагошком функционисању 
убрзо почео да судим по 
дефиницији Остапа Бендера, 
јунака Иљфа и Петрова: „Идеје 
моје, - бензин ваш!“.

Јасперс, Карл.
Нисам одмах био свестан 
колико су на мене 
утицали његови есеји о 
Исусу, Сократу и Буди. 
Мислиоцима иза којих није 
остала сачувана ниједна 
записана реченица. (У 
ствари, једино се за Исуса 
помиње реченица коју 
је записао у песку али 
ју је, када су се ученици 
приближили, избрисао 
ногом.)

Кафка, Франц.
У детињству сам био сморен 
том литературом. Тек 
деценијама касније, после 
„упутства“ Мартина Бубера 
да Кафку треба читати 
као сатиричара, прионуо 
поново и на Процес и 
Преображај, чак и Писма 
Милени. Већ годинама, када 
људи запене од политичких 
страсти и светских тема, 
имам обичај да им цитирам 
реченицу коју је Кафка 
забележио у свој Дневник 
као извештај о једино и 
подједнако важном за 
његов живот у том дану: 
„Немачка објавила рат 
Русији, поподне пливао“.

Лукреције, Тит Кар.
Ваљда сам само захваљујући 
питком преводу Анице 
Савић Ребац својевремено 
прочитао О природи 
ствари. На силу. А онда, 
већ годинама, у потпуно 
неочекиваним ситуацијама, 
искрсавају ми цитати.

Љесков, Николај 
Семјонович.
А не Љермонтов. Ко зна 
зашто. Тек, од приче 
Зачарани путник био је мој 
избор у најразличитијим 
преводима.

Макијавели,
Николо.
Чијег сам Владаоца први пут доживео као политичку 
сатиру. (И сада, додуше, неке од савета тако доживљавам.) 
Зачудо, не Ман чије сам и романе (сем Чаробног брега) 
и есеје (посебно о Добром духу приповести) с уживањем 
читао. И одмах заборављао.

Нушић, Бранислав.
И то његово минуциозно 
Косово, опис земље и народа. 
Из ког сам једном за свагда 
научио да Косово није доле 
него горе. Пошто је Косово 
висораван. Чија је просечна 
висина виша од Авале. 
Уосталом, толико пута сам се 
уверио да наше несналажење 
и предрасуде у историји 
почивају превасходно на 
непознавању географије.

Њекрасов, Николај 
Алексејевич.
Парадокс страсног читања. 
Ниједног његовог стиха 
се не сећам. А сећам се 
опскурне расправе у још 
опскурнијем преводу Коме 
је добро у Русији?

  О’Нил, Јуџин.
Драма Дуго путовање у 
ноћ моја је прва велика 
читалачка мука. Тек 
деценију касније, гледајући 
маестралну тв адаптацију, 
почео сам да проничем у 
раскош карактера. И, гле, 
апсурдне дигресије на 
слово О. Орлови рано лете. 
Филм, коме немам шта 
да замерим, трајно ме је 
одвојио од хумора Бранка 
Ћопића. Напросто је сву 
лирску раскош живописних 
јунака свео на кревељење 
филмских ликова.

Плутарх.
Нисам наравно једини који је Ликове антике читао као 
историју. Испоставиће се нетачну. Пошто је Плутарху 
много више стало да убеди савременике у морал и 
етичност сопствених уверења неголи да их упозна са 
чињеницама чак и када их зна. А опет, лепо је читати 
Плутарха.

АЗБУКА
Предрага Марковића
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РРабле, Франсоа.
Сад знам да уживање у Гаргантуи и Пантагруелу дугујем 
необузданом језичком вулкану преводиоца, Станиславу 
Винаверу, који се није либио да измисли скоро читаво 
поглавље са описом ђаконија које, рецимо, Раблеов див 
наређа на исплажени језик па их (са неизбежним буренцетом 
вина на крају) прогута у једном залогају. У стварности, или 
телевизијском преносу, то ипак изазива само нелагоду.
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Сремац, Стеван. Сингер, 
Исак Башевис. Сервантес, 
Мигел де.
Толико раскоши. И језика и 
карактера. А опет, све чешће 
стрепим од поједностављења 
која делима ових генија 
намећемо у читању или 
селидбом у други медиј. (Није 
генијална Соја Јовановић, 
- чак са истим глумицама, 
Даром Чаленић и Ренатом 
Улмански, само у другим 
улогама – тек тако, после две 
деценије, урадила троструко 
дужи римејк сопственог 
филма свесна да се огрешила 
о Сремчево сложено дело 
сводећи га на анегдоту.)

Твен, Марк.
И то не само Доживљаји 
Тома Сојера или Јенки на 
двору краља Артура већ 
бескрајно духовите приче 
попут Како сам уређивао 
Пољопривредни лист. 
Обавезно штиво које сем 
врхунске забаве открива 
и принципе по којима се 
уређују данашње новине у 
Србији.

Много је озбиљних писаца чија се 
презимена завршавају на Ћ. Од 
којих сам учио и у чијим делима 
сам уживао. Нажалост, ниједан 
чије презиме почиње на Ћ.

Унамуно, Мигел де.
Откако сам у пубертету прочитао новелу Дон Кихотов 
гроб заведен сам парадоксима који обележавају и живот 
и стваралаштво овог Баскијца који је прославио шпански 
(кастиљански) језик. Чак и Борхес који га није волео са 
симпатијом бележи славну анегдоту. Пролази Унамуно поред 
крчме из које допире жучна расправа и одмах пожели да уђе 
и укључи се. „Али, ми чак ни не знамо око чега се свађају“, 
успротиви се пријатељ у чијем је друштву. „Шта мари“, одговара 
му Унамуно, „знам да сам ја против и да сам у праву“.

Флобер, Гистав.
Ваљда под Кишовим 
утицајем, тек прочитао 
сам у даху и Бувар и 
Пекише а у Мадам 
Бовари сам, као у 
причи Вуди Алена, био 
и данима заљубљен.

Цвајг, Штефан.
Претпостављам да је данас 
то тешко схватити. Али, пре 
педесет година најлакше 
се учило из романсираних 
биографија овог 
Аустријанца. Када је дошло 
време, Похвалу лудости 
Еразма Ротердамског 
читао сам као дело драгог 
познаника. Исто и Историју 
Византије или, много 
касније, Византијски 
комонвелт.

Наравно Чехов, Антон Павлович и Чосер, Џефри али 
однекуд и Чапек, Карел. Ваљда што сам у његовим 
чланцима први пут научио правило: Ако би се којим 
случајем свет зауставио на 24 сата и апсолутно се ништа ни 
у природи ни у друштву не би догодило тог дана, сутрадан 
би освануле новине које детаљно извештавају о томе.

Џојс, Џеjмс.
Портрет уметника у 
младости је књига која ме 
је толико узнемирила (мада 
сам је прочитао с досадом) 
да и сад изван контекста 
романа памтим стихове: Зар 
уморна још ниси од свог 
жара/ ти која мамиш пале 
серафиме/ не причај више о 
данима чара.

Шекспир, Виљем. Штајнбек, Џон.
Има неке више правде што списак асоцијација на писце и 
књиге које сам прерано прочитао (пре пунолетства и поласка 
„у свет“) завршава овом двојицом. Шекспирове драме (или бар 
неке од њих) веровао сам да разумем. И нису ми се свиделе. 
Али Штајнбекову Зиму нашег незадовољства дефинитивно 
нисам разумео мада сам овим романом био опчињен. Срећом, 
Шекспира сам у наредним годинама читао изнова и изнова. 
У међувремену научивши Борхесову верзију Монтењовог 
правила по којој је истинска срећа поновно читање али Зиму 
нашег незадовољства нисам никада више узео у руке. 

Нити је се спомињао све до овог олаког пристанка да из 
наклоности према уредници одговорим на рубрику која ме 
подсећа на ђачке споменаре које никада нисам попуњавао.

@ - Прва „велика неправда“ коју памтим нанета ми је због 
писања малог слова „а“. Због правилног али „превременог“ 
писања малог „а“. 

На табли је писало „МАМА“. Први дани школе. Једно по једно 
од нас деце устајало је и читало: „МММА…ММА“. Када је 
дошао ред на мене, устао сам и прочитао: „МАМА“. Учитељица 
је с почетка била стрпљива колико и строга: „Не напамет 
Марковићу. Прочитај!“. Прочитао сам поново, само гласније: 
„МАМА“. „Не напамет!“, поновила је, „Прочитај како треба!“. 
Поново сам прочитао: „МАМА“. Сви су се већ смејали. Сви 
који нису знали НИЈЕДНО СЛОВО. А ја сам стајао постиђен. 
(Претходних дана сам од радости што почиње школа, што 
ћу имати другове, и што ћу коначно бити у окружењу где ће 
ценити све што знам, сатима од среће скакао пред огледалом.) 
Нисам схватао у чему грешим. Али учитељица је (касније 
ће се испоставити дивна жена која је, кажу, до краја живота 
пратила шта радим и поносно говорила да сам био њен 
најбољи ученик) већ била љута. „Пошто већ ЛАvvЖЕШ да 
умеш да читаш, хајде изађи на таблу, МОЖДА умеш и да 
ПИШЕШ.“ Изашао сам и стао испод већ исписаног „МАМА“ 
на табли. „Хајде, сада Марковићу, изволи креду у руке па нам 
ти напиши реч мама на табли.“ Било ми је непријатно, али 
сам пркосно одлучио да се „покажем“. Узео сам креду и испод 
написаног „МАМА“ написао: „Мама“. Разред је урлао од смеха. 
А док сам исписивао још прво од два мала „а“ најгласнији су 
ликовали „Не зна! Не зна!“ А учитељица је већ схватала и било 
јој је мислим жао, али није смела да пред свима угрози свој 
ауторитет. „Тишина!“ ударила је лењиром о сто. „Ништа није 
смешно. А ти се Марковићу врати у клупу и хоћу да ти мајка 
сутра дође у школу на разговор. Јеси ли разумео? И запамти, 
да до даљњег ИМА ДА ЧИТАШ И ПИШЕШ КАО И СВИ 
ОСТАЛИ.“ 

Запамтио сам, али још годинама нисам разумео шта се тражи 
од мене. Да читам и пишем (и ћирилицом и латиницом) знао 
сам још од четврте године. (Научио сам са етикета и кутијица 
лекова и теглица за ињекције, јединим играчкама које сам имао 
у детињству.) Тада су ме уписали и у Градску библиотеку и 
до почетка школе већ сам прочитао на десетине књига. Али, 
вероватно сам с годинама научио лекцију.  

Oво „мајмунче“, „мајмунско а“ или „ет“, које се данас 
налази на свакој тастатури, а које је Реј Томлинсон 1972. 
искористио да би послао прву и-мејл поруку тако што је њиме 
успоставио везу између ЛИЧНЕ адресе и ОПШТЕ, СВИМА 
ДОСТУПНЕ мреже – тада „Арпанет“, потиче још из 1536. 
године. Историчари су га пронашли у збирци венецијанских 
трговачких папира где је коришћено као комерцијална 
скраћеница за „амфору“ „што је у то време била уобичајена 
мера за тежину и запремину“. Потврда тога је и шпански израз 
за „@“ – „aroba“ што на арапском значи „четвртина“ и „одговара 
мери амфоре из грчко-латинске традиције“. И први српски 
буквар инока Саве Дечанца потиче из Венеције у истом веку, 
публикован је 1597. године.

Предраг Марковић,
писац, издавач и политичар.

Бивши председник Народне скупштине и министар културе 
Србије. Мада је једина одредница која пише на корицама 

његових књига: „слободан читалац“.

Хашек, Јарослав.
А не Хемингвеј, Хесе и Хаксли које 
сам „гутао“ у адолесцентским 
данима. Напросто, Доброг војака 
Швејка, сам много пута поново 
узимао у руке и насумично читао. 
Као и Храбала, другог великог 
Чеха чији вас хумор запљускује 
таласима нових и нових значења.
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Влада Арсић пише о стварима 
које нас се тичу. Сваким новим 
романом покреће лавину, 

јер отвара теме о којима многи не 
смеју или не желе да пишу, као што 
су трговина људима, педофилија, 
разорне несреће којима се заташкава 
узрок. Увије их у форму романа, како 
би направио отклон од  стварности, 
али и тако врло јасно и недвосмислено 
проговара о стању у друштву и о паду 
вредности модерног доба.
Био је дугогодишњи уредник и 
новинар у бројним листовима и 
часописима. Творац је и први уредник 
серије „Од злата јабука“. Аутор је 
публицистичке књиге Лопатање 
ђавола (2010), и романа Изгубљене 
у магли (2012), Армагедон (2014), 
Бродолом (2014), Ноћ архангела (2016), 
Кад звона занеме (2016), Осиње гнездо 
(2020) и 14:14 (2021).

Својим највећим успехом сматра то што је целог 
живота радио посао који га испуњава и од чега може 
да живи. Кад је почео да се бавим писањем књига сви 
су му говорили да је блесав, јер од тога се не може 
живети. Влада данас живи од писања, каже да су му 
се са годинама и приоритети у животу променили. 
Видео је оно што је желео да види, доживео оно 
што је хтео да доживи. Да га је слава задесила пре 
тридесет година, вероватно би „носом парао облаке“. 
Сада  све што ради, ради у циљу промоције књига, 
јер оне су његов живот.

Књижевност коју ставараш настала је као прича 
о разоткривању живота људи који живе далеко 
од метрополе, односно оних живота које ми 
свакодневно живимо.

Као репортер, разликовао сам се од својих колега 
зато што сам волео да сиђем са асфалта и да мало 
„процуњам“ путевима којима се ређе иде или 
се уопште не иде. Могу то да илуструјем неким 
шримерима. Када сам направио репортажу о жени 
која живи у земуници у 21. веку. Она је била ћерка 
богатог сеоског газде која се удала без благослова, 
лишена мираза и наследства. Питао сам је на крају 
разговора да ли жали за нечим у животу и она ми 
одговара: „Бог с’ тобом! Жива сам, здрава сам, чак 
ми држава шаље месечно четири хиљаде, нисам ни 

Влада Арсић:
Бирам путеве
којима се ређе иде

Писац који отвара теме о којима многи не смеју или не желе да пишу природно 
изазива лавину најразличитијих реакција, не жели књижевне награде јер су оне 
давно изгубиле углед, а сатисфакцију му доносе читаоци који кажу да су им 
његове књиге промениле схватање о животу.

Разговарала: Сања Пурић
Фотограф: Видоје Манојловић
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без пара“. Такође, има једна занимљива прича коју не 
могу ни са чим да документујем, само као предање: 
У селу Смиловци на Старој планини постоји једна 
пећинска црква утиснута у литицу и ту је чувена 
фреска, једина фреска на којој је Исус представљен 
без косе. Испред је раван коју су сељаци користили 
за испашу стоке и два  или три пута годишње су ту 
били вашари.

дуге текстове, а ја сам пре свега био 
репортер. Књижевност је била моја 
алтернатива. Написао сам десет књига, 
читаоци ме препознају као аутора два 
различита жанра, један је трилер, а у 
другом жанру  обрађујем социјално 
одговорне теме, пошасти које прете 
деци и омладини. Прва књига која 
ме је увела у свет литературе је била 
књига о дешавањима у кампу на Црној 
реци, о батинању штићеника.

Влада Арсић:
Бирам путеве
којима се ређе иде

Када сам хтео да се вратим у писано 
новинарство суочио сам се са истином да је за те 

две године оно једноставно нестало. Репортаже 
су нестале из новина. Више људи немају пажњу 

за дуге текстове, а ја сам пре свега био репортер. 
Књижевност је била моја алтернатива

Обишао сам тридесет две породице 
наркомана, схватио сам своју основну заблуду. 
Наркомани нису ни превише размажена ни 
превише запуштена деца, наркоман буквално 
може да постане било чије дете

Трговина људима је тренутно на свету трећа 
по обиму оствареног прихода, одмах иза 
трговине наркотицима и трговине оружјем. 
Свачија ћерка, сестра може постати жртва 
трговине људима.

Међутим, 1999. године река Височица је одронила 
два метра обале и појавили су се костури. Оно 
што је запрепашћујуће је то што су костури били 
просечне дужине од 2,8 метара. То сам чуо од сељака 
који су посведочили да су то видели.

Шта је за тебе била алтернатива истини у 
новинарству?

У тренутку кад завршавам са штампаним 
новинарством (Press се разликовао од свих тадашњих 
новина по томе што су га сматрали ауторским 
новинама), за мене је телевизијско новинарство 
било изазов да моје репортаже преточим у слику. То 
је трајало две године и када сам хтео да се вратим у 
писано новинарство суочио сам се са истином да је 
за те две године оно једноставно нестало. Репортаже 
су нестале из новина. Више људи немају пажњу за 

Истраживао си један велики проблем, 
а то је проблем наркоманије у Србији. 
Колико смо ми као друштво у целини 
спремни да се суочимо са тим?

Родитељи када су сазнали шта се тамо 
дешава, (у духовно-рехабилитационом 
центру код Црне Реке), кренули су 
да се обрачунају са инструкторима и 
свештеницима. Међутим, родитељи 
су се устремили и на нас из медија, не 
само на људе из кампа. Закључио сам 
да се ту нешто дешава, да нешто стоји 
иза те приче. Обишао сам тридесет две 
породице наркомана, схватио сам своју 
основну заблуду. Наркомани нису 
ни превише размажена ни превише 
запуштена деца, наркоман буквално 
може да постане било чије дете. У 
Црну Реку нису долазили наркомани 
почетници, ту су доносили људе који 
су све прошли, и приватне клинике 
и руске амбуланте и чудотворне 
фластере, а родитељи нису могли да 
их сахране јер су још давали знаке 
живота. Могу да посведочим да су 
већину њих успели да подигну на ноге, 
да их врате свести. Лопатање које је 
вршено на дебелом месу, (није им био 
угрожен живот), на први поглед заиста 
делује ужасно и вршено је пред свима.

То је примењивано само у једном 
случају, када би се појединац вратио 
после слободног викенда и понео 
дрогу, не за себе, него да „подметне 
под нос“, ономе који се тек бори да се 
од тог зла одвоји, из чисте пакости. 
„То“ је рађено зато што се наркомани 
плаше физичког бола и када то гледају, 
након тога, више не праве проблеме.
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Када сам тамо отишао,  схватио сам  да 
је цела прича била неуспели покушај 
напада на владику Артемија. Лопатање 
ђавола је књига која је изашла годину 
дана касније, на годишњицу тих 
збивања.

Шта те је испровоцирало да напишеш 
књиге Армагедон и Изгубљене у 
магли? Шта заправо јавност не зна 
што си ти имао прилике да чујеш?

Отишао сам у Астру (невладина 
организација која је посвећена  
искорењивању свих облика трговине 
људима). Тамо сам добио доста 
података и схватио да имам добар 
материјал за књигу.

Ту их изводе поптуно голе пред комисију, где 
се утврђује за шта су оне: да ли су за елитну 
проституцију, личну проституцију, са  најгорим, 
најнедостојанственијим примедбама као какве су им 
груди или задњица. Најгоре од свега је то што врло 
често у тим комисијама седе адвокати, полицајци, 
тужиоци, јер у тој области се окреће огромна 
количина пара (овде не мислим на институције, него 
на појединце у оквиру њих). Све те девојке на крају 
заврше као жртве трговине органима.  

Оно што девојке пролазе у том 
ланцу трговине људима је нешто  
што нормалан човек не може да 
замисли. Сама та „аудиција“ у неком 
напуштеном подруму је страшна.

У акцији Армагедон је било стотинак 
ухапшених, оно што је најзанимљивије је то 

што је међу њима је био један педијатар, 
социјални радник, тројица свештеника, 

десетине спортских тренера. Ти и такви 
траже начин да свакодневно буду у 

контакту са децом.

Ниједна жива не излази из тог ланца. Невероватан 
је обрт капитала у тој области. Трговина људима 
је тренутно на свету трећа по обиму оствареног 
прихода, одмах иза трговине наркотицима и 
трговине оружјем. Свачија ћерка, сестра може 
постати жртва трговине људима.  Тако је настала 
књига Изгубљене у магли.
У акцији Армагедон је било стотинак ухапшених, 
оно што је најзанимљивије је то што је међу њима 
био један педијатар, социјални радник, тројица 
свештеника, десетине спортских тренера. Ти и 
такви траже начин да свакодневно буду у контакту 
са децом. Схватим да то све мора да изађе у 
јавност. Месецима траје прилазак детету од стране  
предатора на интернету, правда све поступке детета, 
увек су сви други криви само оно није, пружа пуну 
подршку, дете почиње да се поверава верујући да 
има пријатеља. Долази до тренутка кад почињу 
уцене и тек тада дете схвата да је у проблему, 
најчешће касно.

Бивши члан жирија за Нинову награду ми је рекао 
да је књига Кад звона занеме те 2017. године била 
апсолутно ван конкуренције. Толико је штрчала 
да су у ширем избору већ морали да је склоне, да 
не би правила пометњу.
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Ове теме су нажалост постале „нормална“ појава 
савременог друштва?! Имамо и дешавања у школи 
Мике Алексића...

У страним школама се примењују мере које су 
конзервативне, а родитељи у томе виде војничку 
дисциплину. Све те ствари, сва та пипкања која 
се догађају, деца једноставно не знају како да 
се понашају. Не причају  родитељима зато што 
подсвесно мисле да су сами допринели том проблему, 
да су сами криви, онда ту је и срамота, страх. У 
једном тренутку дете смогне снаге да проговори, 
али ако у том тренутку родитељи немају времена да 
чују, а то се често дешава, другог покушаја нема.

Зашто ниси хтео да књига Осиње гнездо учествује 
у избору за Нинову награду?

Бивши члан жирија за Нинову награду ми је рекао 
да је књига Кад звона занеме те 2017. године била 
апсолутно ван конкуренције. Толико је штрчала 
да су у ширем избору већ морали да је склоне, да 
не би правила пометњу. На крају је награду добио 
онај за кога је одлучено раније, док књиге нису 
биле написане. Тада је награду требало да добије 
Владислав Бајац, међутим, како су сви знали за то, 
дошло је у самом жирију до прегласавања, и награду 
је добила  Ивана Димић за збирку приповедака. 
Две   најзначајније награде у Србији, (што се тиче 
новчаног дела), су Нинова награда и Виталова 
награда.

Тврдиш да мошти Светог Саве нису спаљене на 
Врачару. Како је текло твоје истраживање на ту тему 
за књигу Осиње гнездо?

У  књизи Осиње гнездо тврдим да мошти Светог 
Саве нису спаљене и то не без доказа. Почео сам са 
тражењем доказа да су мошти заиста спаљене, тих 
доказа нема. Нелогично је да се у сред отоманске 
окупације највећа реликвија држи на „изволте“. 
Друго, у званичној историографији се наводи да је 
тим чином Синан паша хтео да се освети Србима за 
устанак Срба у Банату. Велико је питање, због чега 
су спаљиване у Београду, где је тада било мало Срба. 
Све што је преостало од Светог Саве, његово Жезло, 
Митра, и његова рука налази се јужно од Милешеве 
ка Црној Гори, ништа ка северу. Крајем 19. века, када 
високошколци решавају да обележе тристогодишњицу 
спаљивања, креће потрага за местом где се то догодило. 
Врло брзо се установило да не само што се не зна ни 
место, него ни година, јер према првобитној верзији, 
одред Ахмед бега Оћуза је ушао у Милешеву на 
Велики Петак 11. марта 1594. године. Међутим, кад 
се у календар погледа видимо да је те године Васкрс 
падао много касније, значи „не пије воду“. Онда су сву 
ову причу пребацили на годину дана касније,  1595. 
годину. Почнем да истражујем. То истраживање са 
прекидима трајало је око 9 година. Кад сам отишао 
да направим репортажу о манастиру Куманица, где 
су чудотворне мошти Светог Григорија Куманичког, 
упознао сам много људи  који нису дошли да се 
моле ни за шта, који долазе сваке године само да се 
захвале за остварено чудо. Ту чујем да се заправо под 
моштима Григорија Куманичког заправо крију мошти 
Светог Саве. Мошти су пронађене 1999. године, кад 
је кренуло рашчишћавање камења, у олтарском делу 
је пронађен ковчежић. Обавештена је црква, Синод. 
Кад су отворили, установили су да су мошти. Удови 
су били са стране сем једне руке. Дошла су шесторица 
епископа, тражио се благослов цркве да се уради ДНК 
анализа јер се закључује да је неко много значајан. 
Црква на опште изненађење не даје благослов уз 
образложење да је то скрнављење моштију, што би 
био сасвим легитиман разлог да две године пре тога 
нису дали благослов да се изврши ДНК анализа 
моштију Светог Деспота Стефана. Враћају мошти у 
Куманицу, проглашавају их моштима Светог Григорија 
Куманичког, за кога ја проналазим доказе да су 
бесповратно уништене, и то мало што је преостало 
је у манастиру Драговић у Далмацији. То је један 
траг, други траг ме одвео у Ждребаоник где су мошти 
Светог Арсенија Сремца, за кога имам материјалне 
доказе да су му мошти претворене у прах 1731. године, 
када су Турци ушли у Пећку патријаршију.

Ту морам да направим једну малу дигресију,  био 
сам члан жирија за оцењивање радова затвореника 
из свих затвора у Србији. Ту се најбољи награђују, 
и међу свим тим радовима који говоре о слободи, 
кајању... читам отворено писмо Великићу, где 
пише, „Брате, могу мислити колико си се сморио 
пишући ово, кад сам се ја сморио док сам читао, 
видим да си добио неку награду за зејтин...“. (мисли 
се на Виталову награду). Да наставим, постоје 
те две награде и два жирија, они морају да буду 
компетентни. Међутим, један писац који је добио 
Нинову награду, у конкуренцији за Виталову 
награду није ушао ни у какав избор. Ко је ту омануо? 
Значи неко од та два жирија „нема појма“, или су 
неке друге игре у питању, лобирање издавача, утицај 
медија, лични контакти...
Највећа награда за мене је кад ме неко од мени 
блиских људи, пријатеља, позове у пола осам ујутру, 
и каже ми „радим од девет, али сам узео књигу синоћ, 
само да прелистам и остао целу ноћ“. Нема веће 
сатисфакције. Ја пишем новинарски, ја нисам писац. 
Не оптерећујем се много описима, мени је битна 
прича. Ако имам добру причу биће добра књига. 
Срећан сам ако моја књига промени схватања људи 
о животу.

Био сам члан жирија за оцењивање радова 
затвореника из свих затвора у Србији. Ту се 

најбољи награђују, и међу свим тим радовима 
који говоре о слободи, кајању... читам отворено 

писмо Великићу, где пише, „Брате, могу мислити 
колико си се сморио пишући ово, кад сам се ја 

сморио док сам читао, видим да си добио неку 
награду за зејтин...“
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На шта тачно мислиш када кажеш 
“промени се схватање људи о животу”?

Ми смо колективно жртве једне 
глобалне потрошачке грознице, где 
нас са свих медија затрпавају са 
новим потребама. Огроман проценат 
тих потреба нама заправо и не треба. 
Оно што нас истински треба чинити 
срећним то је породица, пријатељи, 
а ми немамо времена за то. Данас 
смо сити свега, нема више радости 
окупљања, празника.  Данас све што 
је домаће није ин, не знамо о својој 
историји, земљи, не знамо шта нам је на 
западу, шта на југу  али зато знамо где 
је Дубаи.... Сећам се девојака из моје 
генерације где је свака била посебна, 
по нечему занимљива. Данашње 
девојке су клонови, све личе једна 
на другу, све се исто облаче, губимо 
идентитет. А најчешће оправдање је да 
сви тако раде. Требало би размислити 
да ли заиста желите да и ваше дете 
буде део свих или желите да вашем 
детету омогућите нешто друго.

Немци су након пораза Краљевске војске све 
наоружање и ратну опрему сабирали у оквиру 
Смедеревске тврђаве одакле су требали шлеповима  
да терају за Немачку, њега је било толико да се 
могла опремити читава армија. Узроци несреће 
никада нису утврђени, спомињу се четири од којих 
су два потпуно бесмислена, а то је да је дошло 
до самоопаљења услед велике врућине тог дана. 
Ја сам проверио податак, Смедерево није имало 
хидрометеоролошку станицу, имао је Београд. 
У Београду је било 26 степени, Смедерево је 40 
километара од Београда. Други узрок је да је неки од 
српских заробљеника који су радили на претовару 
бацио опушак.

Прво, не могу да замислим да заробљеник тако седи 
и пуши на паузи. Друго, када се експлозија догодила 
ниједан од заробљеника није био у оквиру тврђаве, 
била је пауза за ручак. Трећи разлог, многи су тврдили 
да су уочи експлозије чули звук  лета авиона изнад 
тврђаве и причали су да су највероватније Британци 
„то“ бомбардовали. Ова тврдња је олако одбачена уз 
образложење да су Британци били исувише далеко, 
и оптерећени својим проблемима. Четврти разлог, 
по свему судећи, најверодостојнији, да су иза свега 
стајали комунисти, односно Мустафа Голубић. 
Мустафа је виђен дан пре експлозије у Смедереву. 
Ухапшен је у Београду на основу анонимне пријаве 
за коју сам ја установио да је писао Милован 
Ђилас, а диктирао Тито. Задатак од Коминтерне 
за Мустафу Голубића био је да у тренутку када 
Немачка нападне Совјетски Савез да ликвидира 
Тита и преузме вођство Комунистичке партије 
Југославије. Чекајући тај тренутак, вероватно му је 
било „досадно“ па је у међувремену радио и друге 
диверзије.

Железничка станица у Смедереву је поред саме 
тврђаве. Воз је тог дана каснио два минута, што 
је врло необично зато што је управа над возним 
редом била под Немцима и тај воз никада није 
каснио. Тог дана су дошли ђаци који су требали да 
приме сведочанство. Због ратних прилика, уместо 
за Видовдан као што је по традицији, позвани су 
да дођу тог 5. јуна. Тога дана је заказана промена 
старог краљевског новца за нови, они га називају 
недићевски, али то је био окупаторски новац.

Налазимо се у вакууму где се више не зна 
шта је систем вредности. У крајњем случају 

човек не зна како да васпитава своје дете. 
Да ли да буде вук или јагње. Да буде вук, 

то је нешто што се противи целокупном 
васпитању прошлих генерација, а опет 

не би желели ни да нам деца буду жртве 
разних превараната

Душко Радовић је рекао једну дивну 
реченицу: „Једине две ствари на којима 
не треба штедети, кад је реч о деци, 
су образовање и путовање“. Ако дете 
буде довољно образовано да научи и 
довољно пропутовало да види, биће у 
стању да направи свој свет. Налазимо 
се у вакууму где се више не зна шта је 
систем вредности. У крајњем случају 
човек не зна како да васпитава своје 
дете. Да ли да буде вук или јагње. Да 
буде вук, то је нешто што се противи 
целокупном васпитању прошлих 
генерација, а опет не би желели 
ни да нам деца буду жртве разних 
превараната. Људи су се повукли у 
своје чауре без жеље да нешто промене.

И у последњој књиги 14:14 говориш о 
догађају о коме, из неког непознатог 
разлога, готово ништа не знамо?

Реч је о експлозији која је de facto 
јачине мање атомске бомбе. Јачина 
удара је била 5000 метара у секунди, 
потрес се осетио и у Београду, у Вршцу, 
у већем делу Шумадије, а Смедерево је 
разорено.
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Због великог броја путника, (у возу су били син и 
снаха Милана Недића, председника марионетске 
владе под окупацијом нацистичке Немачке), воз је 
каснио два минута јер су закачили још пет вагона и 
чекали су да се прикачи још једна локомотива. То су 
та два минута. Експлозија је била у 14:14.
Да је кренуо по реду вожње у 14:12, он би измакао 
сигурно једно километар, два и не би била толика 
размера катастрофе. Према првом  извештају 
немачке команде у Бечу, страдало је 4000 цивила и 
12 Немаца. Тај број се током деценија смањивао, да 
би се данас све свело на нешто мало више од 470  
имена колико је урезано на заједничкој гробници. И 
даље се не зна тачно ко је подигао тврђаву у ваздух. 
Занимљиво је да је људима све до 1952. године било 
забрањено да тог дана дођу на гробље. Жене у 
црнини које су се скупљале између тврђаве и цркве 
у Смедереву су растериване батинама. Број жртава 
се смањивао, годишњице нису обележаване и такав 
један  догађај никада се није нашао у историјским 
уџбеницима.

Шта је следеће, познајући те, сигурно си нешто већ 
почео да пишеш?

Треба ми времена да се мисаоно одвојим од 
последње теме и да се концентришем на неку 
следећу. Постоји једна књига са којом желим да 
завршим каријеру, а то је урнебесна  аутобиографија  
„Белешке једног мргуда“. Била би заснована добрим 
делом на ономе што се мени дешавало у животу  јер 
сам у многим ситуацијама био мргуд. Испоставило 
се касније да ме моја деца уопште нису познавала, 
него су њихове мајке, моје бивше жене користиле 
моја честа одсуства да, немајући свој ауторитет, 
говоре „доћи ће ти отац“, па су ме се деца плашила. 

Tек касније, схватили су да то није 
тај отац, који је застрашујући, него 
неки потпуно другачији. Доста тога 
ми се издешавало, мислим да би то 
читаоцима било занимљиво, поготово 
што сам добар део свог живота живео 
у  једној држави, у једном систему, 
дочекао сам и да живим сушту 
супротност свега тога.

Немам намеру да глорификујем 
некадашње време, али заиста мислим 
да смо тада имали какав – такав 
систем, у смислу да свако ко је 
желео могао је  да својим радом нађе 
„место испод сунца“. Данас су ти 
путеви мало другачији, дошли смо до 
суноврата вредности. Девастирали 
смо постојећи систем, нови нисмо 
изградили, налазимо се у вакууму, 
људи су се затворили у себе.

Добар део свог живота сам живео у  једној 
држави, у једном систему, дочекао сам и 
да живим сушту супротност свега тога. 
Немам намеру да глорификујем некадашње 
време, али заиста мислим да смо тада 
имали какав – такав систем, у смислу да 
свако ко је желео могао је  да својим радом 
нађе „место испод сунца“.
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БАЛКАНСВЕТ

Често се у српском јавном 
простору може чути да је 
Украјина за руску нацију 

оно што је Косово за српску нацију, 
њена колевка и њено извориште. Та 
аналогија је базирана на погрешној 
претпоставци да су припадници руске 
нације у 9. веку после Христа живели 
на територији данашње Украјине. 
У руском језику су раздвојени 
појмови „Русь“, што означава сва 
источнословенска племена која 
су живела у кнежевинама под 
владавином више грана династије 
Рјуриковича, и „русский“, под којим се 
подразумева руска нација. Из древних 
Руса, после монголских освајања и 
историјске поделе међу Источним 
Словенима, проистекле су три нације: 
великоруска (данас руска), малоруска 
(данас украјинска) и белоруска. Оне 
чине један општи културни, неки би 
теоретичари рекли и цивилизацијски, 
простор који се данас у домену реал-
политике сажима крилатицом „руски 
свет“. Кијев је тако историјски центар 
свих нација проистеклих из древних 
Руса, а не искључиво руске нације.

Међутим, сасвим је оправдана, могло би се рећи и 
природна, тежња Русије, као најснажније државе 
у источној Европи, да ступи у одређени вид 
интеграције са Украјином и Белорусијом. То има 
смисла и са културно-историјске тачке гледишта, 
али и са политичко-економске. Свакако да би 
повезивање и сарадња ових трију источнословених 
држава донела бољитак свим учесницима тог 
институционалног аранжмана. У складу са тиме, 
руска стратегија у Украјини не своди се на анексију 
или присаједињење територија које припадају 
међународно признатој и сувереној Украјини 
(Кримско полуострво је изузетак које потврђује 
правило), већ на укључивање поменуте државе у 
Евроазијску економску унију, чији се центар налази 
у Москви. Евроазијска унија није достигла ниво 
институтционалних интеграција којим располаже 
Европска унија, те се тренутно може окарактерисати 
више као царински савез. Дакле, акценат је у овој 
фази евроазијских интеграција на економији. Тако 
је, узгред, започела и свој развој сада већ помало 
заборављена Европска економска заједница, која је 
1993. године прерасла у Европску унију.

Сукоб
Америке и Русије

у Украјини
Русија нема намеру да води офанзивне 

војне операције у Украјини, док Сједињене 
Државе по сваку цену желе да увуку 

Русију у рат са Украјином, без обзира што 
би то значило сигуран пораз Кијева

Украјински изолационистичко-националистички 
дискурс којим се подилазило масама, довео је 
до потискивања руског утицаја и отварања 
Украјине за западни утицај.

У Украјини је након договорне дисолуције 
Совјетског Савеза завладао изолационистичко-
националистички дискурс којим се подилазило 
масама, које су нагло остале без посла, а понекад и 
без средстава за живот.

АУТОР: АЛЕКСАНДАР ЂОКИЋ 
асистент катедре за упоредну политику Руског универзитета 

пријатељства народа (РУДН) у Москви
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Сукоб
Америке и Русије

у Украјини

Постепено је потискиван руски језик, који је и за 
време Руске Царевине и СССР-а био доминантан 
у градовима, док су се разним дијалектима 
украјинског језика служили углавном становници 
руралних подручја. Преобликована је историја, 
тако да делује да су Руси били вечити окупатори у 
Украјини, те да Украјинци тобоже као нација постоје 
од раног Средњег века и да претходе самој руској 
нацији. Истовремено, Украјина је раздробљена на 
економско-привредне феуде новопечених тајкуна, 
који до данас имају велики утицај на украјинску 
унутрашњу политику. Званична Москва је ступала 
у различите врсте неформалних договора са овим 
тајкунима, како би и сама могла да оствари утицај 
на Украјину и преусмери је ка евроазијским 
интеграцијама.

Наравно, обични грађани нису учествовали у 
овој високој политици на нивоу геостратегије, 
они су имали своје идентитете који су се сводили 
на проруске и прозападне. Југоисток је тежио 
ка интеграцијама са Русијом, запад Украјине ка 
савезништу са САД-ом, а центар нагиње ка оној 
страни која је тренутно снажнија – после 2014. 
године то је запад Украјине.
Из ових разлога Русија нема никакву намеру да води 
офанзивне војне операције у Украјини, њен је циљ 
да држи украјинску државу у перпетуалном стању 
нестабилности и дезинтеграције што се постиже 
подршком двема непризнатим републикама 
Донбаса. Сједињене Државе по сваку цену желе да 
увуку Русију у рат са Украјином, без обзира што би 
то значило сигуран пораз Кијева, због тога што је 
једина корист од Украјине та да се прекине сарадња 
Русије са развијеним државама западне Европе, а 
нарочито са Немачком. Питање готово завршеног 
„Северног тока 2“ је тренутно најактуелније, али 
су америчке намере шире од тога – Вашингтон 
жели да изолује Русију од остатка Европе, чиме 
би озбиљно успорио њен економски развој, а да 
са друге стране веже западну Европу за себе до 
нивоа какав је егзистирао за време Хладног рата, 
када су европски лидери били суочени са претњом 
експанзионистичког Совејтског Савеза. Са сменом 
режима у Америци, ниво агресивне реторике 
упућен на адресу Москве увећао се многоструко, 
а према томе и претња избијања ратних дејстава 
високог интензитета на истоку Украјине.

Вашингтон не мари за интересе украјинских 
власти, које су лако смењиве, али Америка 
не располаже потребном подршком Немачке 
и Француске за улазак у рат, док Русија има 
отворене канале сарадње са Немачком.

Битну улогу у креирању политике Украјине 
одиграли су украјински тајкуни вођени 

сопственим интересима.

Ову игру, која је давала недовољне резултате, 
прекинуло је отворено мешање САД, које су 
организовале државни удар у Украјини 2014. 
године. Може се констатовати да је руска политика 
у Украјини претрпела пораз, јер је Вашингтон 
успео да привуче украјинске тајкуне на своју 
страну. Тајкуни попут Порошенка, Јануковича, 
Ахметова, Коломојског годинама су имали снажне 
економске и друге неформалне везе са руским 
владајућим круговима, али је борба међу њима 
самима кулминирала тако што су се остали тајкуни, 
осећајући се угроженим од стране Јануковича који 
је приграбио сву власт, определили за ослонац на 
САД, док је сам Јанукович спроводио политику 
лавирања између Европске уније и Русије. Вреди 
истаћи да Русија није имала директног утицаја 
на поступке украјнских тајкуна, они су били 
аутономни актери, док је Москва покушавала да се 
снађе у лавиринту њихових међусобица.

САД су однеле превагу зато што су могле да 
обећају украјинским тајкунима знатно већу корист 
од сарадње него што је то могла да учини Русија 
и зато што је Јанукович антагонизовао своје 
такмаце, а Русија није била спремна да се укључи 
у игру рушења његовог режима, јер се Јанукович 
примарно ослањао на проруско бирачко тело у 
Украјини и очигледно имао снажне везе у руским 
владајућим круговима. Америка заиста нема 
никакву другу стратегију у Украјини осим да 
осујети или на што већи рок одложи остварење 
руске интеграционе стратегије. САД нису спремне 
да на себе узму ни економске трошкове развијања 
Украјине, нити да јој гарантују безбедност у саставу 
НАТО алијансе. Сходно томе, званична Москва 
полази од претпоставке да ће се Американци једног 
дана повући из Украјине, као што су се повлачили 
из других земаља које су окупирали, онда када су 
трошкови окупације превазилазили добитак од ње.

Само украјинско руководство, које се испрва 
ослањало на тајкуна Коломојског, најљућег 
противника бившег украјинског председника 
Порошенка, а сада се осврће искључиво на 
Вашингтон, све више губи на популарности 
(рејтинг владајуће партије „Слуга народа“ око 23%, 
рејтинг актуелног председника Зеленског око 25%). 
Ступање у рат који је унапред изгубљен, лишио би 
власти тренутну украјинску владајућу гарнитуру, 
па стога ни у Кијеву нису ради интензивирању 
борбених дејстава. Разуме се да у Вашингтону 
не маре за интересе украјинских власти, које су 
лако смењиве, али изгледа да САД не располажу 
потребном подршком од стране Немачке, па 
и Француске, да дају зелено светло за почетак 
новог таласа грађанског рата у Украјини. Можемо 
закључити да све док Русија има отворене канале 
сарадње са Немачком, до правог рата у Украјини 
тешко може доћи, без обзира на сва настојања 
Вашингтона у том правцу.
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БАЛКАНМЕДИЈИ

Одбијање корпоративних 
медија да пренесу изјаву 
тадашњег председника 

Америке Трампа „зато што је 
непроверена и можда лажна“, 
искључивање преноса уживо те на 
крају суспендовања његовог налога 
на Твитеру и ограничавање домета 
Фејсбук објава, класичан је пример 
цензуре у гушења слободе говора 
које смо ми на истоку Европе под 
флоскулом „вербалног деликта“ имали 
прилику да преживљавамо током 
комунистичког тоталитаризма.

Ако је председнику Трампу суспендован Твитер 
налог под изговором „бриге за душе корисника“, 
шта да очекују „обични“ смртници?

Трампове присталице су тада протестовале, 
позивајући се на Први Амандман, који гарантује да 
влада ни на који начин неће ограничавати слободу 
говора. Проблем је што друштвене мреже нису влада, 
нити корпорације које су власници друштвених 
мрежа морају имати адресу у Америци. Друштвене 
мреже су у власништву приватних корпорација 
и компанија. Пре него отворимо налог на некој 
друштвеној мрежи ми се саглашавамо са условима 
компаније којој припада та друштвена мрежа. Тим 
саглашавањем дајемо овлашћење компанији да 
располаже или не располаже нашим подацима, да 
санкционише односно суспендује налог који смо 
код њих отворили, уколико компанија процени 
да смо прекршили њихова правила на која смо 
пристали отварањем налога.

Каква права и слободе на друштвеним мрежама могу да 
очекују „обични“ смртници када су корпорације санкционисале 
председника Америке Доналда Трампа?

Ко је убио слободу
на интернету?

Пише Жељко Ињац
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Корпорације у чијем 
власништву су 
друштвене мреже 
спроводе политику 
цензуре и гуше 
слободу мишљења и 
изражавања.

Дакле, иако је можда седиште 
компаније, чију друштвену мрежу 
користи председник Америке, 
у Америци, Први амандман за 
друштвену мрежу у њеном власништву, 
не важи. Можемо дискутовати да 
ли се тим правилима корпорације 
постављају изнад државе/држава и 
чији је заправо виртуелни свет и који 
или чији закони важе у њему.  То, пак, 
неће вратити Трампа на Твитер, нити 
слободу говора на друштвене мреже.  

Фејсбукови алгоритми који су првобитно 
служили за побољшање оглашавања и 
прецизније проналажење клијентеле за 
оглашиваче, на крају су постали средство 
за цензуру и практично укидање критичког 
мишљења. Врхунац гушења слободе 
изражавања на Фејсбуку достигнут је уочи 
председничких избор у САД увођењем 
тзв факт чекера (fact-checking) којима 
је примарни циљ био елиминација било 
каквих критичких објава на рачун Бајдена, 
па чак и сатиричних.

За разлику од ЕУ у којој су 
„говор мржње“ и „политичка 
коректност“ постављени на 
пиједестал божанстава, попут 
култа личности у комунистичким 
тоталитарним режимима,  у  
америци постоји термин/појам 
fighting words  - борбене речи. То 
су речи или реченице које имају 
тенденцију изазивања насиља или 
којима се наноси повреда.  После 
нереда на Капитолу, који је благо 
речено био мало чудан, Трампу 
након изговорених и на Твитеру 
написаних „борбених речи“ више 
није било спаса. 

Интернет је простор 
на коме доминирају 

правила корпорација а 
не закони држава или 
повеља УН о људским 

правима. 

Слобода говора је 
темељни принцип 

демократије, заштићена 
је УН декларацијом 
о људским правима. 

Слобода говора 
доприноси „тржишту 

идеја“ слободној размени 
различитих мишљења.

Поезија, проза, фикција, сатира, све је 
подложно санкционисању факт чекера 
уколико није у складу са њиховом 
интерпретацијом стварности, поготово 
ако се којим случајем у некој објави 
помене Бајден, Хилари, или неко други 
из тог кружока. Лицемерна борба факт 
чекера против измишљених вести и 
говора мржње је постала средство 
за обрачун са неистомишљеницима. 
На Фејсбуку није дозвољена никаква 
другачија интерпретација политичких или 
историјских догађаја сем оне коју аминују 
факт чекери. Слобода говора је темељни 

принцип демократије и заштићена 
је УН декларацијом о људским 
правима. У већини демократских 
држава је заштићена Уставом. 
Слобода говора доприноси 
„тржишту идеја“ слободној 
размени различитих мишљења. 
Плурализам мишљења је темељ 
демократских друштава. Али 
у сајбер свету, на друштвеним 
мрежама, које су у власништву 
корпорација, слобода говора 
нема претерани значај. Заправо, 
непожељна је.  Тамо важе друга, 
корпоративна правила. 
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БАЛКАНКУЛТУРА

Арте галерија, Пролећна изложба 
Арте галерија је саопштила да ће 
од 31. маја, публика моћи да види 
богату колекцију уметничких 
радова, еминентних југословенских, 
европских и светских ствараоца.
Што се тиче југословенског 
сликарства, ту ће бити изложени 
радови: Петра Добровића, Саве 
Шумановића, Милана Коњовића, 
Боре Стевановића, Миће Поповића. 
Владимира Величковића... Такође 
ће бити приказани рани, сликарски 
радови Марине Абрамовић. 
Пролећна изложба отвара се у 
понедељак, 31. маја,  на адреси  
Андрићев венац 12, у временском 
оквиру од 17 до 20 часова. 
Ова изложба траје до 10. јуна. 

Бартселона (Radisson Old Mill) 
Изложба Синише Влајковића – 
Анахронике 1995 – 2020.
Ова изложба је заправо преглед 
уметничког двадесетпетогодишњег 
рада српског фотографа, Синише 
Влајковића. Његови радови су 
портрети делова различитих градских 
призора, који садрже неки предмет 
из прошлости или идеју о старој,  
пропадајућој дистопији. Адреса: 
Булевар војводе Мишића, 15. Изложба 
траје до 15. јуна. Радно време: 10:00 - 
20:00.

Фестивал Нитратног филма, 
Југословенска кинотека
Манифестација Југословенске 
кинотеке, Фестивал нитратног филма, 
биће одржан у редовном термину, од 
6. до 15. јуна 2021. године. У недељу 6. 
јуна 2021. на Дан Кинотеке,  Фестивал 
ће отворити америчка драма из 1921. 
„Где свеће тмурно горе“, Колина 
Кемпбела. Биће представљена 
америчка, европска и египатска 
кинематографија. Фестивал нитратног 
филма је основан 1999. године. Један 
је од најбоље рангираних фестивала 
архивског филма у свету. 

АртЛинк фестивал 
АртЛинк фестивал биће одржан од 
15. јуна до 11. септембра  у Великој 
дворани Коларчеве задужбине и на 
Београдској тврђави. Пијанисткиња 
и уметничка директорка АртЛинк 
фестивала Јованка Вишекруна 
Јанковић, најавила је да ће АртЛинк 
промовисати културно наслеђе не 
само у Београду него и на Голубачкој, 
Пиротској и Петроварадинској 
тврђави. Симфонијски оркестар 
РТС-а и маестро Бојан Суђић ће 
отворити фестивал у Београду. Мото 
фестивала је „Уметници за природу“, 
а један део активности биће посвећен 
едукацији младих на тему очувања 
природе и рециклаже. Врхунски 
европски уметници наступиће у 
Коларчевој задужбини: Вашко Данташ 
из Португала, француски пијаниста 
Мишел Далберто, италијански 
пијаниста Алберто Феро, дански дуо 
Тања Заполски и Токе Молдрап...

53. Мајска изложба УЛУПУДС -а 
53. Мајска изложба Увид 21 отворена је 
27. маја. 2021. године у бившој згради 
Клуза, (преко пута Београђанке и 
СКЦ-а у сутерену).  Ова изложба траје 
до 13. јуна 2021. године. Радно време 
53. Мајске изложбе УЛУПУДС – а је 
сваки дан од 11:00 до 20:00. 

Guitar Art Фестивал 
 22. Guitar Art Фестивал биће одржан 
од 1. до 6. јуна 2021. у Београду. 
Италијански састав 40 Fingers одржаће 
концерт 2. јуна у Комбанк дворани. 
Премијера концерта Recuerdos de 
Belgrado за симфонијски оркестар и 
солисте на гитари одржаће се 5. јуна 
на сцени Коларчеве задужбине. 

Новосадски ноћни базар 4. јун 
Ова манифестација се одржава 
већ традиционално у Новом Саду, 
увек петком и у вечерњим сатима. 
Овде мали произвођачи, креативци, 
дизајнери имају прилику да продају и 
представљају своје производе. Базар 
осим продајног, има и хуманитарни, 
едукативни и забавни карактер.  22. 
Новосадски ноћни базар је заказан 
за 4. јун на Рибљој пијаци од 18:00 до 
00:00.

Београдски маратон 6. јун 
34. Београдски маратон биће одржан у 
недељу 6. јуна 2021. године. 
Полумаратон (21,1 km) – право учешћа 
имају сви грађани . Старт трке је  на 
раскрсници улица Булевар краља 
Александра и Ресавске у 08.10.
Маратон (42,195 km) – право учешћа 
имају сви грађани старији од 18 
година. Старт трке је на раскрсници 
улица Булевар краља Александра и 
Ресавске у 08.00. 

Југословенски позоришни фестивал, 
Ужице, 4. до 9. јун
Југословенски позоришни фестивал 
„Без превода“, биће одржан од 4. 
до 9. јуна 2021. године у Народном 
позоришту Ужице. Мото овог 
фестивала је „Време страха и подвига“ 
и уместо уобичајених седам представа,  
приказаће се пет позоришних  
остварења која ће се такмичити за 
награде „Ардалион“. 
Представе ће почети у 19.30 часова 
у великој сали НП Ужице, у којој 
ће бити ограничен број посетилаца 
због противепидемијских мера. Они 
ће морати да носе заштитне маске. 
Фестивал ће отворити комад „Читач“ 
(Федор Шили, по мотивима романа, 
Бернхарда Шлинка / Борис Лијешевић 
/ копродукција Београдско драмско 
позориште и Бео Арт продукција).

Гледајте, слушајте, читајте...
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Препоруке за књиге 

Човек по имену Уве (Фредрик Бакман). 
Фредрик Бакман припада новом таласу 
скандинавских писаца. У средишту овог  
романа карактера је Уве, романтични 
бунтовник, симпатични намћор и занесењак. 
Реагује оштром иронијом и горким осмехом 
на владајуће трендове у друштву. Уве 
воли своју жену. Љубав према њој је била 
чиста и искрена. Уве не воли аутомобиле са 
затамњеним стаклима ни људе у оделима који 
их возе, а који симболишу нови поредак. 
Уве је симбол оног дела друштва који одумире, 
а који цени искрене међуљудске односе, 
поштен рад, и где се лаж презире. 

Хомо Деус: Кратка  историја сутрашњице  
(Јувал Ноа Харари) 
Харари и овој књизи подсећа на ток 
историје, али у исто време описује догађаје 
и индивидуално људско искуство. Такође,  
говори и о етичким питањима везаним за 
сопствена историјска истраживања.  Хомо 
Деус се бави способностима које су људи, (хомо 
сапијенси), стекли током свог  постојања. 
У књизи се описују  тренутне способности 
и достигнућа човечанства и покушава се 
осликати могуће стање у будућности. 

Моја генијална пријатељица (Елена Феранте) 
Радња је смештена у предграђе Напуља, друга 
половина педесетих година 20. века. Са једне 
стране имамо сиромаштво и зачетке неког 
другачијег живота, а са друге стране богатство 
маште две девојчице Лиле и Елене. Књига 
говори о одрастању на италијанском југу и 
нераскидивом пријатељству две необичне 
жене. Приповеда је Елена када сазнаје да је 
Лила својевољно нестала из Напуља, бришући 
сваки траг свог постојања. 

Ухвати зеца (Лана Басташић) 
Роман о женском пријатељству, тема која 
је занемарена у нашим књижевностима, 
додатно преломљеној кроз призму ратних 
година. Ова прича прати Ле(ј)лу и Сару, 
њихово одрастање, сазревање и ломове кроз 
које пролазе. 

Прво лице једнине (Харуки Мураками) 
Ова књига представља збирку од осам 
кратких прича. Сваку од њих приповеда 
старији писац у првом лицу и у једној од њих  
се експлицитно назива Харуки Мураками. 
Теме су различите, од музике и носталгије, до 
еротске реминисценције. Ове приче подсећају 
на мемоаре. 

Актуелни филмови:
Cruella  (Злица), је амерички 
к р и м и н а л и с т и ч к о - ц р н о - 
хумористичко-драмски филм из 2021. 
године, редитеља Крејга Гилеспија. 
Сценарио:  Тони Макнамаре и Дана 
Фокс.  Филм је заснован на лику Злице 
од Опака представљене у роману 101 
далматинац из 1956. године. Главни 
лик:  Ема Стоун.

Домаћи филм „Лихвар“
Жанр: Крими драма 
Режија: Немања Ћеранић 
Сценарио: Страхиња Маџаревић
„Лихвар“ представља комбинацију 
криминалистичке драме и трилера.  
Говори  се о Мундиру, зеленашу, 
бившем боксеру који болује од 
дијабетеса. 

Препоруке за филмове:
Nomadland (Земља номада), је 
амерички драмски филм из 2020. 
године заснован на нефикционалној 

књизи, Земља номада: Преживљавање 
Америке у двадесет првом веку Џесике 
Брудер. Филм је написала, уређивала, 
продуцирала и режирала Клое Џао. 

The Father (Отац) 
The Father је драмски филм 
настао у француско-британској 
копродукцији. Такмичи се у сезони 
филмских награда и номинован је 
за шест Оскара. Флоријан Зелер 
потписује режију и сценарио. Радња 
прати Ентонија, (Ентони Хопкинс), 
осамдесетогодишњака који се носи 
са прогресивном деменцијом и који 
одбија сваку старатељку коју му ћерка 
Ен, (Оливија Колман), обезбеди. 

Promising young woman је црно-комични 
трилер који је много озбиљнији него 
што се чини на први поглед. Прича 
о жени (Cassie), која ради монотони 
посао у кафићу, нема пријатеља 
и још увек живи са родитељима. 
Међутим, сваког викенда се упути у 
клуб и прави се  да је „мртва пијана“, 
и увек се пронађе мушкарац који ће 
јој помоћи, мислећи да је та помоћ 

одвести је у кревет. Међутим Cassie 
се нагло отрезни, и суочи га са оним 
што је покушао - а то је да буде с њом 
без њеног пристанка. Овај филм је 
написала, режирала и копродуцирала 
Емералд Фенел. 

Minari 
Minari је амерички  драмски филм из 
2020. године који је написао и режирао 
Ли Ајзак Чунг. Делом је фикција, 
делом аутобиографија аутора. 
Осликава обично-необични свет 
породице Ји по доласку у Аркансас. 
Како заправо изгледа живот породице 
која по ко зна који пут креће од нуле? 

Mank 
Mank је амерички биографски 
драмски филм из 2020. године. Радња 
филма прати холивудског сценаристу 
Хермана Манкевица. Режирао га је 
Дејвид Финчер, према сценарију 
његовог покојног оца, Џека Финчера. 
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БАЛКАНКУЛТУРА

Александра
Батинић

песникиња, 
списатељица и 

књижевна
критичарка

Недавно смо пријатељ и ја говорили 
о томе колико га је моје наваљивање 
и константно причање о џезу 

мотивисало да заиста послуша, а затим да 
непрестано слуша џез, иако је био страствени 
љубитељ техно, транс и новокопоноване 
стране музике. Чињеница да џез, скоро 150 
година након свог настанка, може инспирисати 
људе да га слушају, и да се, у крајњој линији, 
саживе са џезом, подстакла ме је да се вратим 
у дане када сам почињала да слушам, а затим и 
да свирам џез, и да се запитам, на концу, зашто 
никад нисам престала да га слушам.

Џез је мртав

Пре петнаестак година, мој професор 
саксофона ме је, након моје прве изведбе 
неких етида запитао да ли знам шта је то 
џез? – „Наравно“, рекох, „то је брза музика 
са одређеним темпом, свирају је црнци на 
дувачким инструментима“. – „Не“, рече он, „и 
немој никад тако да говориш о џезу“. – „Па 
добро, шта је онда џез?“ – „Не знам. Џез је за 
свакога нешто друго, али за мене, џез је онај 
први ваздух који удахнеш ујутру, у пролеће 
на прозору, и сваки наредни удах постаје 
ритам који те нагони да се јутром радујеш 
животу као дете, да си у подне горди шетач 
са осмехом и смиреним покретима човека који 
већ све зна, а да се увече заплачеш над тамним 
небом, свестан своје туге, која није само твоја, 
већ свачија. И онда неки кажу да је џез мртав“.
Чудно. 

Дакле, за тог седамдесетогодишњака, џез није 
стил, већ потреба, и то животна. Па добро, 
помислим, послушаћу, мада, то је ипак, само 
музика. Препоруку да прочитам Гетсбија 
нисам послушала (тада баш и нисам волела да 
читам, поготово не нешто што има више од 
200 страна), али сам зато пустила касету Луиса 
Армстронга.

И данас је слушам. Но, још увек сам то 
сматрала само музиком, додуше, не мртвом, 
али ни довољно живом да бих је слушала. Без 
интернета, потрага за значењем џеза била је, 
за десетогодишњака, скоро немогућ подухват, 
па ипак, мој први улазак у библиотеку тицао 
се џеза, и једне велике црне књижурине, спрам 
које се Гетсби чинио као кларинетска клапна у 
односу на читав  Dixilend оркестар. Историја 
џеза.

Плех митови и бибап легенде

Постоји прича да су, након грађанског рата 
у Америци, поробљени црнци покупили 
одбачене војне инструменте и тиме добили 
средства којима ће засвирати ритмове које су 
већ са собом носили из својих прапостојбина. 
И заиста, ако послушате неке од првих џез 
плоча, какве су оне Скота Џоплина, краља 
Регтајм стила, видећете да су то пре свега 
звуци црначког обредног плеса и посмртног 
марша (који је из наше визуре превише 
распеван и за три чашице ракије). Лука у 
Њу Орлеансу, стециште бродова са робљем, 
постаје центар развоја првих џез звукова из 
којих ће се касније развити многи стилови, као 
што су Hот Јаzz и Dixilend.
Чињеница да је џез настао као потреба за 
слободом, која је једино била могућа кроз 
музику, и за одржањем традиције и културе 
Афроамериканаца, већ је савршен основ за 
креирање духа времена и духа трајања, но, 
џез још увек није покрет, већ само звук који се 
разлеже улицама Њу Орлеанса.

свеци марширали

удах постаје ритам који те нагони да 
се јутром радујеш животу као дете, 
да си у подне горди шетач са осмехом 
и смиреним покретима човека који већ 
све зна

КАДА СУ

Право на афирмацију џеза кроз први снимак 
нису добили црнци, већ белци, Original Dix-
ilend Jazz Band, када су 1917. снимили прву џез 
плочу која је одмах стекла велику популарност. 
За то време, на андерграунд сцени већ се 
развијају нови правци, те су Ма Рејни и Vi 
Si Hendi зачетници блуза, иноватори који су 
џез увели у мирније ритмове, са специфичним 
музичким сплином.

Чињеница да је џез настао као потреба за слободом, 
која је једино била могућа кроз музику, и за 
одржањем традиције и културе Афроамериканаца, 
већ је савршен основ за креирање духа времена и 
духа трајања
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Процват џеза, у периоду од 1920 до 1930. 
године, не тиче се само невероватних 
музичара који су у то време џезирали широм 
Америке (Беси Смит, Луј Армстронга, Ђук 
Елинктона, Теда Луиса, Сидни Башеа), већ 
и чињенице да је композитор Џорџ Гершвин 
увео џез на велика врата класичне музике 
својим композицијама Рапсодија у плавом и 
Порги и Бес, да су због укључивања црнаца у 
војску настали бројни џез оркестри, те да је, у 
доба Велике депресије, џез добио и свој плес, 
свинг, који је постао плес читавог раздобља 
културе кризе, која је објединила и богате и 
сиромашне сталеже. Тако је плех постао начин 
живљења. Мислили сте да смо ми измислили 
журке и афтерпартије? Довољно је прочитати 
о чувеним прославама Хауарда Хјуза и Kетрин 
Хепберн, те схватити колико је џез ушао, 
и врло брзо постао доминантан у читавој 
култури.

Тако су Гетсби, у домену књижевности, 
Чаплин, Неки то воле вруће и Buena
Vista Social Club у домену филма (заједно са 
читавом плејадом глумаца и редитеља који су 
пратили, кроз филмове и живот, џез културу, 
или је она пратила њих?) и Жорж Брак и 
Пабло Пикасо у домену сликарства отворили 
пут ка разумевању џеза, који ми се указао као 
нешто што представља читав живот, у стилу 
мишљења, говорења и функционисања.
Живети џез значило би бити слободан, 
иако заробљен рођењем, бити уметник и 
импровизатор, зарад динамике и константних 
новина, као малих изненађења које чуде и 
тебе самог, бити музичар и плесач над светом, 
макар и не знао свирати и плесати. Или не?

Џез је нешто друго

Враћам се са факултета, предвече, неког 
априла. На плеј листи се мењају, као на 
рингишпилу, Френк Запа, Реј Чарлс, Ела 
Фицџералд, Арета Френклин, Нина Симон, 
Били Холидеј. Ain’t got no, i got life Нине 
Симон. Живот ми је показао да је он ипак 
много више, много тужније и срећније, и много 
чудније. На тренутак ми се поново џез учинио 
као музика. Угасим плеј листу. Зар Нина сад 
рече да нема ничега, али да има живот? Да ли 
сам превелики скептик, заробљен у реалији, 
заборављен џез дух? Да ли да da hit the road 
Jack, и никад се не вратим?

Џез је унутрашња вибра разиграности 
љубави Појаве Сунца, и вибра туге 

Плавог Месеца.

По сећању, које ми је скорије освежио 
филм, то је једна од најбољих апологија 
времена у којој се може, бар у основним 
цртама схватити колики је допринос џеза 
у добу духовног и материјалног и на крају 
уништења друштвених слојева.

У уметности, џез је нашао своје место на 
филму, у позоришту, у књижевности, да би, 
40-их година постао свеопшти дух кризе, 
порицања и декаденције. Бени Гудман и 
Теди Вилсон постају родоначелници златних 
година џеза, иницирајући, својим грубим и 
дубоким звуковима Чарли Паркера и Дизи 
Гилеспија да покрену нов правац у џезу, бибап, 
који представља суму времена нове кризе, 
када је рат на помолу, а музика се може чути 
још само на радију, јер су све продуцентске 
куће престале да снимају плоче. Но, како је 
џез већ култура, не више стил или покрет, 
педесетих година он поново задобија место 
које му припада на небу музике, кроз стихове, 
сада већ највећих музичких звезда света.

Џез је живот

Гетсбија сам прочитала тек кад сам осетила 
да ми фали, сад већ не више музичког, већ 
културолошког, историјског духа, будући 
да не можемо схватити издвојене елементе 
културе, без да познајемо културу у целости. 
По сећању, које ми је скорије освежио филм, 
то је једна од најбољих апологија времена у 
којој се може, бар у основним цртама схватити 
колики је допринос џеза у добу духовног 
и материјалног пропадања, расипништва 
и на крају уништења друштвених слојева. 
Изузећу своје садашње знање о књижевности 
и филозофији, о Ничеу и егзистенцијализму, 
јер, џез Бог никада није доживео кризу, 
напротив, рађао се у све ширим и другачијим 
формама, метаморфозирао и надграђивао се, 
тај Бог је пратио човека, његова расположења 
и осећања, његову делатност и растрзаност, 
никад се не одвојивши од оних докова са којих 
је први пут пошао у духове људи.

 Ипак, сазнање је дошло само од себе – само ми 
је надошла она друга страна џеза, туга корења 
и незаборава, бледог осмеха и разумевања да 
ни џез, као ни живот, није поскочица, ни увек 
слобода, најчешће ни радост, али је ипак звук, 
и ипак је плес, што би значило, обједињено, да 
је џез некакав унутрашњи мир без претензија 
да постане спољни, радосни или тужни 
склоп општења. Џез је унутрашња вибра 
разиграности љубави Појаве Сунца, и вибра 
туге Плавог Месеца.

Не знам шта је џез

У крају, ни ја не знам шта је џез. Сав тај џез, 
овакав или онакав, тужна мисао или срећан 
крај. Но, јавља ми се она Бајагина, „шта би 
рек’о Дејвис Мајлс, шта би рекао Kолтрејн?“. 
Мени су рекли свашта, на страну овог другог 
дела Бајагиног стиха, коме и није место у овој 
причи. А шта ће рећи вама који се будете 
одлучили да после овог чланка пођете путем 
преслушавања џеза, немојте прећутати, већ 
само плешите и певајте у ритму космоса.
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Небо над Београдом, над Србијом, над 
читавом некадашњом Југославијом 
и ономе, што је географија од пре 
четири деценије препознавала 

као Источни блок, засветлело је, посебном 
светлошћу, јер се још једна велика музичка 
звезда преселила у вечност. Ђорђе Марјановић, 
један од највећих музичких уметника заувек 
нас је напустио и отишао у легенду.

На тренутак је заћутао дан над Белим градом 
и утихнуо онај, лагани, шмекерски „Звиждук 
у осам“. 

Ђорђе Марјановић рођен је у Кучеву, 
гимназију је завршио у Пожаревцу, а у 
Београду је студирао на Фармацеутском 
факултету. Факултет није завршио, а пре него 
што је почео да се бави музиком радио је као 
истоваривач робе на железничкој станици, 
разносио је млеко и новине. После тога 
запослио се на Радио Београду као инкасант, 
а статирао је и на филму и представама ЈДП-а.

Први пут је запевао на аудицији певача које 
је организовало Удружење џезиста Србије, 
а после тога почео је да пева по забавама 
у Београду. Преломни тренутак у његовој 
каријери десио се крајем 1950-их када га је 
шеф једног оркестра позвао да на једном 
наступу пева у паузама између два блока 
песама. Публика је била одушевљена његовим 
извођењем. Његово појављивање на телевизији 
са песмом „Звиждук у осам“ изазивало је опште 
одушевљење. Он је био први певач забавне 
музике на простору Југославије који није само 
стајао за микрофоном већ је падао на колена, 
плакао, бацао сако у публику.

Музичка каријера

Прва плоча Ђорђа Марјановића Музика за 
игру појавила се у продаји на његов рођендан, 
30. октобра 1959. године. Продата је у 11.000 
примерака, у време кад у Југославији није 
било више од 20.000 грамофона. Друга ЛП 
плоча, под називом Мустафа објављена је 
1962. године. Омоте за обе плоче обликовао је 
познати српски дизајнер Љубомир Павићевић 
Фис. Са нумерама ,,Песма разносача млека” и 
,,Продавач новина” учествовао је на фестивалу 
у Опатији 1906. године и освојио три награде.

легенде
    Одлазак 
музичке

Звезда југословенске и српске забавне музике 
неће отићи у заборав. Овај уметник врхунац 

популарности доживео је 60-тих, 70-тих и 
80-тих година прошлог века  у Југославији и 

Совјетском Савезу.
Пише: Драган Томић

На такмичењу Златни 
микрофон 1961. године 
у Дому синдиката, 
по мишљењу публике 
неправедно му је одузето 
прво место и незадовољни 
„ђокисти“ су на тргу Маркса 
и Енгелса (данас Николе 
Пашића) направили 
демонстрације и уличне 
нереде, тако да је милиција 
морала да интервенише. 
Да би некако смирио 
разбеснелу масу, Ђорђе се 
попео на кров аутомобила 
и одатле певао својим 
обожаваоцима.

„Многи су ме безуспешно копирали, па су чак 
појединци које не желим да прозивам, на сцени 
правили од тога врхунски кичерај. Ипак, 
најдраже ми је признање врхунског певача 
Здравка Чолића који је отворено рекао да је 
пресликао моју сценографију и кореографију. 
Поштено, нема шта!“
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„Многи су ме безуспешно копирали, па су чак 
појединци које не желим да прозивам, на сцени 
правили од тога врхунски кичерај. Ипак, 
најдраже ми је признање врхунског певача 
Здравка Чолића који је отворено рекао да је 
пресликао моју сценографију и кореографију. 
Поштено, нема шта!“ рекао је у једном од 
многобројних интервјуа, Ђорђе Марјановић.

Године 1963. започиње каријеру у СССР-у, чија 
га је публика прихватила од првог тренутка. О 
његовој популарности у овој земљи најбоље 
говори податак да је на стадиону “Лењин” 
имао петнаест узастопних концерата певајући 
сваке вечери пред петнаестак хиљада људи.

У Србији су постојали клубови обожавалаца 
Ђорђа Марјановића, чувени „ђокисти“ које је 
он редовно обилазио и изузетно поштовао. 

То, за многе генерације незаборавно време, 
обележило је ривалство са клубовима 
обожавалаца такође, мега популарног 
Микија Јевремовића, који су себе називали 
„микистима“, иако су две звезде имале бројне 
заједничке наступе и били велики пријатељи. 
 
У тадашњем Совјетском Савезу Ђорђе је био 
веома популаран певач. Певао је у највећим 
дворанама и био дочекиван са почастима. На 
једном од тих путовања Ђорђе је упознао и 
своју супругу Ели, са којом је у био у браку од 
1966. и има троје деце.

Једина земља, која је Ђорђа прогласила за 
„персона нон грата“, и престала да емитује 
његове песме и да га позива на гостовања била 
је Хрватска, и то због наводног сукоба између 
Ђорђа и најпопуларнијег певача забавне 
музике у Хрватској - Вице Вукова. Између 
две музичке звезде дошло је до наводне свађе 
на фестивалу „Песма лета“ 1968. године у 
Тучепима. 

За многе генерације незаборавно време, 
обележило је ривалство са клубовима 

обожавалаца такође, мега популарног 
Микија Јевремовића, који су себе називали 

„микистима“, иако су две звезде имале бројне 
заједничке наступе и били велики пријатељи

У срцима бројних пријатеља сарадника 
али и бројних обожавалаца који и даље 
осећају носталгију за давно прохујалим 
временима, Ђорђе Марјановић ће бити симбол 
непоновљивог и лепог времена и симбол 
музике која буди нека, помало заборављена, 
романтична осећања.

Учествовао је на готово свим југословенским 
фестивалима забавне музике - Београдско 
пролеће, Ваш шлагер сезоне, Фестивал 
Опатија, Песма лета, Сплитски фестивал, 
Загребачки фестивал, као и неколико пута на 
југословенском избору за Песму Евровизије. 
На Беовизији 2009. је наступио заједно са 
Оскаром и саставом Бјути квинс у песми 
Суперстар Огњена Амиџића, Владимира 
Граића и Саше Милошевића Марета.

У априлу 1990. на концерту Лепе Брене на 
ком је био гастујући извођач доживео је 
мождани удар, док је певао песму „Мене нема 
ко да жали“. После тога једно време остао је 
потпуно без моћи говора. 

Касније му се говор повратио у извесној 
мери, могао је да прича, али отежано. Упркос 
болести, на инсистирање својих обожавалаца 
приређивао је концерте где је углавном певао 
са гостима и на плејбек своје старе хитове. 
Појављивао се и на концертима других певача 
и као гост на телевизији. Опростио се од 
публике и 31. маја 2004. концертом у центру 
Сава.

Јуна 2016. године појавио се на фестивалу 
Песма лета у Смедереву и на плејбек извео 
песме Звиждук у осам, Романа и Никад није 
касно.

Добитник је великог броја награда и признања, 
међу којима су: признање Национални 
естрадно-музички уметник Србије (2018), 
Златни микрофон Радио Београда (2016), 
Сретењски орден трећег степена (2015), Златна 
плакета Београда, Орден рада, Орден заслуга 
за народ са сребрним венцем. Председник 
СССР Михаил Горбачов доделио му је Орден 
за учвршћивање пријатељства и ширење 
културних веза између Југославије и СССР.

Вукову је касније, због повезаности са 
забрањеним политичким организацијама 
суђено и био је приморан да се повуче из света 
музике, чак је једно време живео у Паризу, 
а касније су и Ђорђе Марјановић и Вуков 
потврдили да никаквог сукоба међу њима није 
било. 

У срцима бројних пријатеља сарадника али 
и бројних обожавалаца који и даље осећају 
носталгију за давно прохујалим временима, 
Ђорђе Марјановић ће бити симбол 
непоновљивог и лепог времена и симбол 
музике која буди нека, помало заборављена, 
романтична осећања.
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Београда

Људски род је од памтивека имао 
потребу да комуницира.  Од 
најпримитивнијих звукова, и 

гестикулација, преко осликаних пећина, 
димних сигнала, па у мало касније доба 
глинених таблица, папируса, преко 
Гутенберговог изума до радио таласа, и данас 
дигиталног кода.  Принцип је исти, жеља је иста.  
Једино се променио медијум и пенетрација.  
Информације и подаци сада постају доступни 
свима без обзира на демографију, друштвена 
или стратешка припадност или географску 
локацију.  Бомбардовани смо не свакодневно 
већ из минута у минут новим садржајима који 
захваљујући брзини преноса постају скоро 
немогући да се провере или да им се да некаква 
додатна критична вредност. Информације 
и подаци су заиста постали вирални. Као и 
сваки вирус њима је неопходан домаћин да 
би опстали, да би се размножавали и даље 
ширили. Вирусу је неопходно да му домаћин 
даје уточиште јер без домаћина ни вирус не 
постоји; он само негде лежи успаван.  Вируси 
својим постојањем не помажу домаћину. 
Напротив отежавају му егзистенцију и врло 
често имају деструктивно дејство са фаталним 
исходом.

Сад то не значи да треба да се на неки начин 
снобовски односимо према новим садржајима 
и да им ускраћујемо право грађанства само на 
рачун њиховог порекла, то можда само значи 
да треба да имамо јасну дефиницију онога 
што је мејнстрим  уметност и онога што може 
једног дана да стекне тај епитет. Култура има 
разних. Од физичке културе, преко културе 
становања, културе исхране, музичке културе, 
ликовне културе, културе говора и многих 
других долазимо да савременог уметничког 
изражаја који једног дана ако издржи тест 
времена постаје део онога што називамо 
културно-уметничко наслеђе. 

Живот
вирус

Не може нешто што је интегрални део нас самих 
да се третира као вирус.  Не може чак ни да се 
каже да се шири попут вируса.  Култура је срж 
нашег постојања.  Она је у нашој ДНК секвенци, 
самим тим нити је вирус, нити је вирална

 
И сада када се питамо да ли култура може да 
постане вирална одговор је јасан.  Не може 
нешто што интегрални део нас самих да 
се третира као вирус.  Не може чак ни да се 
каже да се она шири попут вируса.  Култура 
је срж нашег постојања.  Она је у нашој ДНК 
секвенци.  Култура то смо ми.  Када би смо 
покушали да је опишемо, сам чин описивања 
би био њена екстернализација.  Чак неко 
вештачко давање културе у подизвођење 
неком другом.  То би било као да дајемо 
сопствену егзистенцију у подизвођење неком 
другом.  Многи упадну у замку и верују то, чак 
то оправдавају и идејом да ако нешто није у 
медијском етру, поготово дигиталном да се 
оно није ни догодило.   Култура то смо ми, ми 
нисмо вирус.

Многи упадну у замку и верују у то да 
је култура вирална, чак то оправдавају 
и идејом да ако нешто није у медијском 

етру, поготово дигиталном да се оно
није ни догодило.

Култура има разних. Од физичке културе, 
преко културе становања, културе 
исхране, музичке културе, ликовне 
културе, културе говора и многих других 
долазимо да савременог уметничког 
изражаја који једног дана ако издржи тест 
времена постаје део онога што називамо 
културно-уметничко наслеђе.

Са друге стране имамо нешто што се данас 
поима као култура.  Инстиктивно када кажемо 
култура, већина помисли на позориште, музеје, 
литературу или сликарство.  У преводу, често 
мешамо културу и уметност. У плетори умећа 
и још широј распрострањености података 
јасно дефинисане уметности нестадоше.  

није
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новинарка

Јесте ли проверавали ваш Inbox у скорије 
време? Молим вас, проверите, иако сте то 
можда учинили пре само неколико минута.

     Имате мејл, сигурна сам. Један од оних 
којим вас обавештавају да је изашла нова 
пролећна колекција бренда MISSONI, PRA-
DA, ADIDAS...шта год... Кажете нисте се 
саскрајбовали? Можда се ни не сећате када 
сте то учинили. Неком приликом. Чињеница 
је да на таквом мејлу увек имате опцију un-
subscribe, коју вероватно нисте активирали, 
не пада вам на памет, јер просто не стижете. 
(стварно?). Осим тога, не морате више ни да 
се сабскрајбујете, сви вас они сами проналазе. 
Причам из искуства. У мом „мору“ од Inbox-а, 

  СРБИЈА
              међу брендовима

Од брендоманије можете да побегнете само и једино под условом да се 
попнете на неку вршку чуку где нема интернета и где ћете боси трупкати 

по зеленој трави док вас не стартује неки локалац са домаћом шљивом, 
што вам је српски бренд, одавно.

сваки дан уочим неку brand new брендирану 
поруку. Кажу, ово је Ураново време, дигитална 
епоха сто посто, world wide web расте и 
освешћује се – сам, тако да: ништа ме више 
не изненађује. Једино што ме изненађује је то 
којом брзином прелиставам мејлове и којом 
брзином се link-ујем на online shopping странице, 
као и којом брзином скенирам цене и још 
горе, како ме хвата паника када је online sale 
а нема моје величине. Нисам једина, верујем. 
Ево, овог тренутка, док вам ово пишем у 
мулти таскинг моду (гледам филм „Шест жена 
Хенрија Лефаја“, на Youtube-u слушам „Cafe 
anmatolia Gold Mix 3“ by Billy Esteban) Gmail на 
телефону ме обавештава да имам нову поруку: 
#zaranewin for Woman. Видим да имам опцију 
да преузмем Зарину апликацију, али ћу то, 
свакако, учинити мало касније. Спорта ради!

Пре само 7 година, морали бисте да пажљиво 
листате модне магазине да би знали одговор. 
И најлепше, или најскупље, сва ова понуда 
можда је већ у вашем гардероберу, хоћу рећи 
гаражи. Са лакоћом. Јер, упркос светској 
КОВИД пандемији, жеља да улепшамо 
себи стварност па и на овај начин је попут 
вируса, а прстићи све бржи на скролу 
екрана телефона, апликације за активирање 
рачуна на телефону нечујно раде као пчеле 
радилице...БРАНДОМАНИЧНО...и још нам 
није доста...јуримо по инстаграму домаће 
брендове, јер, није фора, и ми имамо душу, 
али богами и неке изванредне брендове, 
попут MISHKA еспадрила које се се нашле 
у модним едиторијалима на северу Европе. 
Неки од нас су још амбициознији, па су 
одлучили да дизајнирају своје брендове 
сокова, пива, колача (мени се свиђа Испеци, па 
реци), цегер торбица, сапуна, зачина, накита, 
козметичких производа, воћа, па чак и бироа 
за брендирање. Кажем вам, брандоманиа је 
данас main stream, а ви сте део њега: глобално! 
Можете да се изместите само и једино под 
условом да се попнете на неку вршку чуку где 
нема интернета и где ћете боси трупкати по 
зеленој трави док вас не стартује неки локалац 
са домаћом шљивом, што вам је српски бренд, 
одавно. Уосталом и Србија је бренд, коначно...

Сачекајте, само тренутак, да променим 
канал на телевизору...ево ме, као што 
рекох мултитаскујем, тако сам исто вешта 
и са куповином и познавањем брендова. 
Уосталом као и ви. Можда мислите да нисте 
БРАНДОМАН, али вам ја кажем да сте то 
постали. Само сте уклизали (лагаааанооо) у 
– дизајнирану понуду – преко мреже, и сад 
сурфујете (вероватно савршено) а да тога 
нисте ни свесни. 
Које патике носите? REEBOK, PUMA, или NEW 
BALANCE? Торба вам је MAX MARA, вероватно. 
Сандале су PRADA? Кишни мантил SUPER 
DRY? Остали сте верни CHANEL парфемима? 
Или сте прешли на фино дизајниране уљане 
перфеме JO MALONE? Одушевљени сте MAC 
коралним бронзером? Одлучили сте се за KIKO 
прајмер за лице, ове године? Размишљате се да 
купите бохо SPRINGFILD торбицу због велике 
сламнате кићанке? Слатка, мала, савршена, 
не морате је бацати на задње седиште вашег 
Ford-a? Opel-a? Peugeot-a? Можда BMW-а?  
Колико сам вам само брендираних питања 
поставила! И верујем да на свако имате 
одговор. У секунди.
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БАЛКАНЗДРАВЉЕ

Хипократ са Коса (Кос, 460. п. н. е. — Лариса, 
370. п. н. е.) сматра се оцем медицине, али 
сами стари Грци тога времена говорили 

су да су највећи лекари Трачани, који су живели на 
простору данашње Србије и Бугарске. Ово најбоље 
потврђује чињеница са су у старогрчким Материја 
медикама, уз називе многих лекова, углавном 
биљних, стајали и трачки називи, баш као што ми 
данас пишемо латинске називе лекова. 
Ово нам указује колико су дубоки корени српског 
траварства. 
Овде би се неко могао запитати какве везе имају 
Срби и Трачани? Када се неки народ насели на 
новом простору, он не улази у вакуум, већ долази 
до стапања са староседеоцима, како етничком 
смислу, тако и у смислу културе и традиције.
Када су Римљани освојили Тракију наметнули су 
свој државни поредак, али је романизација била 
делимична, као и у свим осталим рубним деловима 
царства. При томе су у забаченим крајевима 
неминовно у великој мери сачувани трачки језик и 
култура.

Када су дошли Словени, па Срби, преузели су део 
Трачке културе и традиције, на просторима где су 
живели Трачани, а Илирске где су живели Илири, 
и тако постали настављачи ових древних традиција. 
То посебно важи за традицију лечења, јер када 
су људи болести траже помоћ на све стране и не 
занимају их етничке, верске или било које друге 
различитости.

Дуга историја српске 
традиционалне 
медицине Традиција српског траварства је неоспоран трезор 

знања, али када посматрамо замах и резултате које 
у данашњем свету имају традиционална кинеска и 

индијска медицина, треба више истицати да и ми у том 
погледу имамо драгоцено наслеђе и искуство

Дакле, традиција српског траварства је трезор 
знања који не бисмо смели занемаривати. Данас 
је многе активне компоненте традиционалних 
лековитих биљака фармација синтетисала, али када 
посматрамо замах и резултате које у данашњем 
свету имају традиционална кинеска и индијска 
медицина, треба добро обратити пажњу на наслеђе 
српског траварства. 
Друга кључна компонента традиционалне српске 
медицине је хипократовски медицински систем, 
која је на овим просторима владала готово 
два миленијума, о чему сведочи Хиландарски 
медицински кодекс, као и низ других списа.

Употреба лековитих биљака без разумевања основа 
медицинског система у оквиру кога су коришћене, у 
најмању руку може дати ограничене ефекте, па и 
нанети штету.

Пише: Андреас Келемен
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Ово је веома комплексан и целовит систем, 
који обједињује елементе опште индоевропске 
медицинске традиције, али и погледа на свет, и дан 
данас је врло жив у исламским земљама и Индији 
под именом Унани тиб – Јоњанска (Грчка) медицина.
Трећа компонента традиционалног лечења у 
Србији је магија, али то је део традиције који је 
неупотребљив за даљи развој савремене медицине, 
за разлику од претходна два.

Употреба лековитих биљака без 
разумевања основа медицинског 
система у оквиру кога су коришћене, 
у најмању руку може дати ограничене 
ефекте, па и нанети штету. Одвајкада 
први закон медицине ”Primum non noc-
ere”(Пре свега немој нашкодити), а за 
то је потребно знање и разумевање. 

Зато треба добро проучити и разумети 
нашу стару медицину, која је базирана 
на вековима искуства уз један сасвим 
другачији поглед на свет. Људи некада 
нису били глупљи него данас, и никада 
нису понављали ствари које им нису 
доносиле неку корист или побољшање 
– ако се нешто користило кроз векове 
то је сигурно радило.
Вредело би нам да још једном погледамо 
како би савременој медицини могли 
отворити нове хоризонте, кроз враћање 
неким елементима хипократовског 
медицинског система. Ово можда 
некоме може да звучи као глупа идеја 
и враћање у мрачну прошлост, али 
нпр. Дејвид Крзи (David Kiersey) је 
на основу четири хипократовска типа 
људи, развио систем профилисања 
кандидата за посао који данас користи 
75% од 500 најбогатијих компанија 
у свету (Fortune 500). Мислим да је 
већ само овај пример довољан да се 
схвати неискоришћени потенцијал 
традиционалне српске медицине, 
као огранка хипократовске, односно 
шире, индоевропске традиционалне 
медицине.

Траварство, лечење лековитим биљем, је у народу 
толико старо и раширено, да већ у Хиландарском 
медицинском кодексу лекара уче како, када уђе у 
кућу болесника ,прво треба да добро погледа да 
ли има остатака лековитог биља и купки, којима су 
болесника лечили пре него што су звали доктора. 
Тако се зна да је увин чај добар за бубреге и бешику, 
да одољен има умирујуће дејство, као и мак, да је 
хајдучка трава добра за крвни притисак, жалфија 
добро делује на десни, итд.

Када се купи чај од лековитог биља института ”Др 
Јосиф Панчић”, на кутији пише, поред основног, 
још дугачак списак других обољења за које се 
користи. Испадне као да је сваки чај добар за скоро 
све, што делује врло збуњујуће. 

Као што је већина митова и легенди заснована 
на истини заоденутој у митску форму, тако је и 
традиција о дејствима лековитог биља заснована 
на истини миленарног искуства. Истина је да је 
лековита биљка помагала код свих набројаних 
обољења, али традиционална подела људи на 
четири основна типа, је оно што списак чини знатно 
краћим и јаснијим.

Када говоримо о четири основна типа људи, већ 
смо закорачили у другу компоненту традиционалне 
српске медицине – хипократовски медицински 
систем. На први поглед би се рекло да је овај систем 
преузет од старих Грка, али заправо је Хипократ 
само реформисао традиционалну индоевропску 
медицинску традицију, баш као што Вук Караџић 
није измислио, већ је само реформисао српску 
ћирилицу.
У то време оно што ми данас зовемо природом је 
носило име јестаство, што значи ”оно што јесте”, а 
наука о природи се звала јестастословље. При томе 
је овај наставак ”словље” напуштен у нашем језику, и 
замењен грчким наставком ”логија” (као био-логија, 
гео-логија итд.), јер се Логос преводи речју Слово.

Хипократовска медицина је сматрала да је човек 
здрав када је у својој равнотежи. Када је избачен 
из равнотеже улази у стање болести, јер је неки од 
четири динамичка квалитета (влажно-суво, топло-
хладно) поремећен. Зато су све лековите биљке и 
други начини лечења били подељени по својим 
квалитетима, тј. да ли повећавају или смањују неки 
од ова четири динамичка квалитета.

И дан данас смо сви ми свесни да није добро када 
изађемо из неке своје равнотеже, као и да се међу 
собом разликујемо по реакцијама на исту појаву 
или догађај. Неко реагује експресивно, а неко 
проживљава ствари у себи, неко ће побећи, а неко 
стати на црту…

Одвајкада је први закон медицине
”Primum non nocere” (Пре свега немој нашкодити), 

а за то је потребно велико знање и разумевање.

У средњевековним српским медицинским 
списима четири типа људи су:
- Крв (Сангвиник)
- Жута жуч (Колерик)
- Црна жуч (Меланхолик)
- Харкотина (Флегматик)

Сваки од ова четири типа је био везан за 
једно годишње доба:
- Пролеће (Крв)
- Лето (Жута жуч)
- Јесен (Црна жуч)
- Зима (Харкотина)

Као и за један од четири елемента који 
чине све у природи:
- Ваздух (Крв – Пролеће)
- Ватра (Жута жуч – Лето)
- Земља (Црна жуч – Јесен)
- Вода (Харкотина – Зима)

Ова четири типа, односно четири елемента, 
чине статички аспект природе, док је 
динамички аспект исказиван кроз два 
пара супротности, четири квалитета:
Врукина (топло) – Студено (хладно)
Сухо (Суво) – Мокро (Влажно)

Па је тако:
- Крв (Пролеће) влажно и топло
- Жута жуч (Лето) суво и топло
- Црна жуч (Јесен) суво и хладно
- Харкотина (Зима) влажна и хладна
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БАЛКАНМОЈСВЕТ

ДЕТИЊСТВО И МЛАДОСТ Мирис мора на Ластову. Клавир који мајстори пењу на пети спрат јер се лифт покварио. 
Први звуци клавира у кући. Друштво са Дорћола, певање испод једног балкона док не промукнемо.

СРЕЋА Уз музику групе „The Smiths“ и „The Cure“ возим тротинет с клинцима. ЉУБАВ Бог и веза са својим створењима. 
Воља, снага, јасноћа мисли. САМОПОУЗДАЊЕ Одлучност и скромност које лако понастане. Толико савета о стицању 

самопоуздања. ВЕЖБАЊЕ И НЕГА Пливање, затим сала за игру у којој вежбам, која подсећа на ону из филма „The 
Flashdance“. Хидратација и вера у ситне и редовне кораке. Скидање шминке и опсесија козметиком. МАШТАЊА Имам 
тенденцију да „видим“ пет корака испред себе. Вратићу се на места где сам као дете ронила, или маштати о томе као нека 
симпатична дама у позним годинама стојим са целом породицом на стази, на скијама. ОПУШТАЊЕ Читање књига које 

волим, слушање музике коју волим, посматрање људи које волим. МУЗИКА Плава и љубичаста боја. Неки успорени 
кадрови и Брамс, интермецо за клавир, опус 119, који сам свирала на матурском испиту. „Duran Duran“, први додир с 

музиком осамдесетих, коју је тада мој брат пуштао, и касете које је уредно наснимавао, исписивао и чувао попут књига 
у библиотеци. Ја сам их с љубабљу разбацивала и слушала све док раде. ПОРОДИЦА Круг или сноп светла. Путовања 

колима, дуге дестинације. Сви одговори који у њој леже, смисао бића. МОДА Уредност, сабран изглед, или, што Енглези 
кажу, „polished together“, црна, бела, плава, златна. ПУТОВАЊА Најбољи сладолед у Риму, који препоручује Ентони 

Борден. Ровињ и наше вожње до тамо, које се спонато догоде, усамљена места уз обалу.

ЛЕНА
КОВАЧЕВИЋ
У својој музичкој биографији певачица 

поп и џез музике има уписана три 
албума. „Добар дан за певање“ објавила 
је 2009, три године касније изашао је 

„Сан“, а крајем 2015. „Џезери“, на којем се налазе 
обраде Бајагиних хитова који су на посебан 
начин обележили њен живот. Приватно, Лена 
је супруга и мама. У браку је с фармацеутом 
Вељком Брчином, с којим има два сина – Вука 
и Теодора. Овом приликом открива нам своје 
интимне асоцијације на неке од важних појмова 
из живота.
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