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Данасфондовикојифинансирају
нашемладередитељепланирано
одређујуњиховуполитичку
коректностилиаутоцензуру
и,нажалост,крозтеменатојтраси
опстају,углавном,безвриједна
иништавнадјела

ИНТЕРВЈУ

МаринаВулићевић

Н
овакњигаЕмираКустуриценазвана
духовитоШтамиовотреба(издање
Вукотићмедија),писанакаоинтелек
туалнидневникиполемикасасавре
меницима,представљасведочењео

једномвременукојепостављавишепитањанего
штодајеодговора.Иматусећањанарат,набив
шесараднике,надетаљесаснимањапознатих
филмова,алииразговорасавеликимфилмским
икњижевнимствараоцима.Мождајетонајпре
иразговорауторасасамимсобом.Овоиздање
ауторћепотписиватинаштанду„Вукотићме

дије“,на63.Међународномбеоградскомсајму
књига,усреду24.октобрау17сати.

У ка квом је са гла сју на слов ва ше но ве књи ге 
„Шта ми ово тре ба“ са прин ци пом ко ји вас 
по кре ће на де ло ва ње, са сум њом? Иа ко се у 
на сло ву мо же осе ти ти до за ка ја ња, ми сли те 
ли да сте мо жда мо гли да из бег не те умет нич
ки и дру штве ни ан га жман?
Немакајања,онодолазиизапризнањагри

јеха,аовдјенијегријехупитању.Имаскепсе,
јерчовјекнеможедапремонтирасвојтемпе
рамент,нитијеглупданевидикакосусвиоки
дачидраманаБалкануувијекдјеловалинаре
лацијиизмеђусудбинеиполитике.Пријерата
деведесетих,уинтелектуалнимкруговимаБео
града,Загреба,СарајеваиЉубљане,увјекјебило
онихкојисузаговаралиегзистенцијуискључену
изсоцијалнеаренеитумаралитражећидраму
тамогдјејенеможетепронаћи,тејавноосуђи
валиобрађивање1948.годинеИнформбироаи
великихневољакојесусепреламалеувреме
нупријеипослијесмртиТитове.Онисусе,не
знајући,уствари,борилипротивнастајањаве
ликихромана,великихдрама,уопштевелике
умјетности!Истиљудиданас,предвођениге
нералскомдјецомиунуцимаТитовеолигархи
је,јединоипричајуополитици,увјеравајукако

требададоведемоНАТО,дауђемоуЕвропу,и
глумевратаретеЕвропе,испуњавајујавнипро
сторсвојимполитичкимактивностима,наводно
уимецивилизованогсвијета,хоћедаампути
рајунашатавизамивезаностзаархетип,одСо
фокла,прекоШекспираиМолијера,доАцеПо
повића.Ковачевићевантијунакимаполитичку
боју,асагледавањењеговеегзистенцијалнепо
зицијенужнојеодређенополитичкимставом,
његовимилионогакоутиченањеговусудбину.
ПогледајтесвефилмовекојисувриједилиуЈуго
славији–деведесетпетодстобилисуполитич
киодређени,свифилмовицрногталаса,чаки
прашкашкола.Величанственјепримјерфил
маБреза,алионсамопотврђујеправилодасеу
титоизмудрамарађалаизполитичкогшињела!
Данасфондовикојифинансирајунашемладере
дитељепланираноодређујуњиховуполитичку
коректностилиаутоцензуруи,нажалост,кроз
теменатојтрасиопстају,углавном,безвриједна
иништавнадјела.ДанашњиХоливудје,заједно
саНетфликсом,технолошкидовеодотогадасе
есенцијалнадјелаонашимживотимастављају
намаргинуимиврлотешкодолазимодоњих.
Јошјединофестивалиотварајутуслику!

У књи зи па ра лел но те ку ва ши днев нич ки за
пи си о фил мо ви ма ко је сте сни ма ли са зби

ва њи ма у (су ро вој) ре ал но сти. Мо же ли се 
ре ћи да је при зор из „Под зе мља“ о на ро ду 
за то че ном у по дру му, ко ји и да ље ве ру је да 
Дру ги свет ски рат тра је, за то што му је та ко 
ре че но, веч на при ча на ше ствар но сти? 
Насталајекаореакцијанаанегдоту,пасераз

вила.Мислимдајеврлоактуелнаданас.Јерни
јевишеважноштајереалностиштајеистина,
важанјеонајрвачкимедијскизахватукојије
народухваћен,каоитокојомврстомфикције
елитазамјениреаланживот.Акојеплатамала,
акојеживотскупинијегамогућепромјенити
збогтврдеекономскелинијеММФа,акоин
вестицијестижурадијефтинераднеснаге,ако
немавишковакојибивајујединистваранпара
метарекономскогбољиткаједнеземље,нема
ништабољенегодасетаистинаизбјегаваида
сесиндикализамуземљипоништавамјестом
изкојегТВсигналшаљесликусвијетаукојој
свецвијета!Утојфикцијипостојислободасамо
уколикоженеимушкарципредекранимаизво
десексуалнеегзибицијеипсују,апонекадимају
ипсихолошкипроблем.Андерграундјеинспи
рисанпримјеромоногЈапанцакојиједвадесет
петгодинапослијеДругогсвјетскогратајош
увјекживиоуземунициивјероваодараттра
је,авидитедобациоједоданас!Тујенаравнои
драмаДушкаКовачевићаПрољећеујануару,а
дешавањакојасутамоуспостављенанисубила
сликаМилошевићевогкомунизма,каоштосе
тадамислило.Тојефилмукомесејошлакше,
данас,могупрепознатиелитеширомсвијетако
јеконтролишупулссвоганародапрекотелеви
зијскихкамера…

Че сто у књи зи на во ди те ми сли Иве Ан дри
ћа, пи сца ко ји је нај бо ље де фи ни сао Бо сну. 
По сле та ко стра шног ра та, где су под јед на ко 
стра да ле све стра не, ка ко сте до жи ве ли при
ми р је, и са да шњи мир? Ка ко са да ви ди те свој 
град Са ра је во?
Увашемпитањујескривенатајнатамошње

драме.Акоизговоритедасусвестранестрада
ле,одмахстеузавадисаБошњацима,аакото
кажетеХрватима,онићемалонегодовати,али
ћепристати.АкокажетеСрбима,онићесесло
жити.Свето,иакосусвистрадали,мањеиливи
ше!ЧитаосамједанизвјештајЦрвеногкрстау
комесенаводибројкаодукупно110.000жртава,
учемује18.000Хрвата,36.000Србаиоко70.000
Бошњака.Светежртве,умјестоусловазамир,
нажалостбивају„активиране“.Немамувидуто
штаседешавауСарајеву,немамрђавенамјере
прематимљудима,имамсаможељудаДодику
помогнемпоштојевидљивојединионостаоиз
онеполитичкегарнитурекојајепријератавје
роваладамиможемодаизведемореформеида
намзатонисупотребнистранци.Онјеостаовје
рантојполитицииизвеоподухватукомеРепу
бликаСрпскастојикаорегионалнадржава,гдје
суинфраструктурнизахватиизведениуспјешно.
Мождањеговоискуствобудеодпомоћи!

Да  ли је иде ја о Ан дрић гра ду на ста ла по сле 
ду го пре ми шља ња, или је то био им пулс?
Тојеидејарођенаизпотребедасепромјени

судбинаједногградаукојисујошодТурака,па
икасније,одАустроугара,довођениљудипока
зни.Инаравно,изтежњедабудемопрвикоји
ћесаградитинобеловцуград.Тојекасабабез
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Ан то ло ги ја 
аме рич ке при че 

20. ве ка

Изборипредговор
ДинаХрецак
Танеси,2018.

Џу ли јан Барнс

Је ди на при ча

Превела
ЈеленаЛазић

Геопоетика,2018.

Проф. др Ра де 
Бо жо вић

Исто ри ја арап ске 
кла сич не 

и на род не 
књи жев но сти

Заводзауџбенике,
допуњеноиздање,2018.

Еј мор То улс

Џен тлмен 
у Мо скви

Превео
НиколаПајванчић

Лагуна,2018.

ДанасјеосталомалотогаштосеоАмерицине
зна,одсвакодневнихживотнихиполитичких
темадосавременекултуреусвимњенимоб
лицима.Прекофилмоваисерија,каоимногих
деламодернихуметника,свакисегментаме
ричкогживоталаконамједоступани,чинисе,
свеприсутан.Овомантологијомвраћамосеје
данвекуназад,упериодкојијеумногомеобли
коваосадашњуАмерику.Уовојкњизипредста
вљеноједвадесетседампричаодистотолико
аутора,одкојихсунекисветскипознатипи
сци,попутСтајнбека,Фицџералда,Хемингве
јаиФокнера,алиионичувени,неимањезна
чајни,каоштосуЕдитВортон,прваженакоја
једобилаПулицеровунаграду,затимСтивен
Ликок,СузанГласпел,ВилијамДинХауелз...
Обиљетемаижанровакојисемогупронаћиу
овојкњизидајусвеобухватнусликуАмерике
упрвојполовинидвадесетогвека.Однајзна
чајнијихиданаснајактуелнијихтема,сједне
странесуонекојесебавесоцијалнимирасним
питањима,положајемженаиморалнимначе
лима,асадругепричеомистериозном,фанта
стичномиужасавајућем,ограничнимстањима
људскогумаидуше.

ИовогапутаБарнсуспевадаод,напрвипоглед,
колоквијалнетеме,напишевеликиидубокро
ман.Деветнаестогодишњимладићулећеувезу
саженомукаснимчетрдесетимгодинама.Од
дублаутенису,постајупариуживоту.Испрва
тајно.Алисамонапочетку.Свеседогађаше
здесетихгодинадвадесетогвекаикадаСузан,
заљубљенажена,ведракаодевојчица,алиопа
сноблизупетојдеценији,одлучуједанапусти
супруга(двекћерисуодавнонастудијама)да
бизапочелаживотсаљубавникомстудентом,
њенапријатељица,Џоан,кажепророчкеречи:
„Акоовонеуспе,онаћесесломити.”Такоиби
ва.Некадасупругаалкохоличара,полакосама
тонеупиће.Непрекиднимпретапањемнараци
јеизпрвогудруго,азатимутрећелице,Барнс
успевадауђесамојљубавиподкожу,несамо
љубавницима,дапокажеколикојесећањене
поуздано,асудбинанеизвесна,какоживотпре
пунбураиемотивнихолујаможедаводиупро
паст,једнакокаоионајлишеносећања.Пред
намајештивокојенајчешћепоредесакњигом
Ово ствар но ли чи на крај.Саразлогом:зачуд
но,меланхолично,разорноискренои–изван
реднонаписаноштиво.

ИстакнутиоријенталистаРадеБожовићузани
мљивомизлагањуисторијеарапскекњижевно
стичитаоцуиученикуразјашњавамногепојмо
веарапскекњижевности,упућујућинаснатода
арапскакњижевностпредставља,схроничар
скогстановиштапосматрањањеногживотаи
утврђивањањенихпочетака,готовојединстве
нукњижевнуикултурнупојаву.Ауторнамисто
временооткриваидаписанаисторијаовекњи
жевности,којасепротеженанекихпетнаест
вековаконтинуираногживота,уверљивопока
зуједајепесничкиговор,пообиму,амождаи
квалитету,надмашиопрозни,односнодајепе
сничкиговоримаоуверљивупредностнадпро
зним.Посебноуоквиримаоногстваралаштва
којеназивамо,заразликуодусменог,народ
ног–уметничким.Општијесуддајепоезија,уз
архитектуру,најбољиизразарапскекултуреи
арапскогдуховногиуметничкогбића.
Овакњигајеизмењеноидопуњеноиздањеуџбе
никакојићесекориститинаФилолошкомфакул
тету,алићекаопопуларналитературапослужи
тисвимаонимакојисупривучениОријентом.

Овоштивонудифину,старинскуотменостпри
поведања,садрамомготовоналикнаонуиз
Ка за блан ке.Свеседогађагодине1922,када
бољшевичкисудпроглашавагрофаАлексан
драРостовазанепоправљивогаристократуи
осуђујеганакућнипритворураскошномхоте
луМе тро пол ,башпрекопутаКремља.Ростов,
интелектуалац,ерудита,виспрен,духовитине
саломив,дотаданикадауживотуниданани
јерадио.Садаживиутаванскојсобици,доксе
предвратимахотелаодигравајунајбурнијего
динерускеисторије.Крајњенеочекивано,си
ромаштвоиоскудицаукојимасенашао,омо
гућићемудазакорачиусветдубокихемоција.
Читалацће,заједносадуховитимгрофом,су
сретатиоригиналнеликовеибитисведокка
косеиунемогућимусловимаможетражити
сврхаициљживота.Евокњигезасвеонекоји
волетајнефиокеипреграде,посебнекључе
ве,старинскепиштоље,златнике,ампуледра
гоценетечности,украденепасоше,сјајрубин
скихогрлицаиписмапунатајнинаотменом,
хотелскомпапиру.Преднамајероман–књига
годинеуАмерици.
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Ро берт Зе та лер

Чи тав жи вот

ПревелеЉиљанаИлићи
НаташаВукајловићФишер,

Бука,2018.

Ду ша ви на

Одабраоиуредио
СлавишаОрловић

Службенигласник,2018.

Ри шард Ка пу шћин ски

Еба но ви на: 
мој африч ки жи вот

Превела
ЉубицаРосић
Самиздат,Б92

Ман фред Ми тер ма јер

То мас Бер нхард

Превела
СањаКарановић

Карпос,2018.

Уовомделу,писацјеуспеодананештовишеодсто
тинакстраницаванредновештоифинимткањемопи
шечитавједанживот.АндреасЕгерстићићеуједно
алпскоселокаосироче,санештоновцаоковрата
умотаногуврећицу,накоњскојзапрези.Иовдеће
провестичитавживот.Упркосжељама,жудњамаи
надаммладости,Егеровживотнећебитиљубави
мир,негоратовииборба,ајединуженукојујеволео
затрпаћелавина.Тада,каодајеуњемунемодоне
таодлука,дасепосвакуценутрпиииздржидокра
ја,штагодтотрпљењеподразумевало.Ратови,глад,
избеглиштво,самоћа,лутањапопустимпланинским
превојима,посматрањаснегауместољудскихлица,
постајуњеговживот.Ноипак,утојтишини,дистан
цираностиимирноћи,онуспеваоноштосетешко
достиже–дотичесуштину…ПисацРобертЗеталер
јеиглумац,рођенуБечу,1966.ЊеговироманиТра
фи кантиЧи тав жи вот,постиглисувеликиуспех
међучитаоцима.НедавнојеиграоуСорентиновом
филмуМла дост.Мождајебашискуствоглуме,ау
торуомогућилодаоваковештоуђеуликАндреаса
Егера,којипостајејунакштиваштоодузимадахи
остављанемирусрцу.

Оводелозбиркајенајразноврснијих,епикурејских,
филозофских,уметничких,научнихтекстоваовину.
Текстовесуписали:ЖаркоТребјешанин,БранкоВа
сиљевић,ВидаОгњеновић,ДраганЈовановићДа
нилов,РаткоБожовић,ПетарПецаПоповић,Весе
линВукотић,СлавишаОрловић,МиланЈовановић,
ВукашинПавловић,СањаДомазет,АндријаДими
тријевић,ЈовицаАћин,МихајлоПантић,Александар
Гаталица,МиланТуцовић,БранкоЂуровић,Дамир
Грубиша,АндријаЈакшић,ВладимирПиштало...Теме
Ду ше ви насувинокаоинспирација,поетикавина,
ведринавина,односвинаистваралаштва,сунчана
странавина,духвина,светвина,виноикултура,ви
ноиуметност,виноипоезија,виноикњижевност,
виноивиноград,виноимедицина,виноиекологи
ја,виноисликарство,краткаисторијавинаивино
пија,вино–течнаљубавкњижевности.Одсвихпе
сника,чиниседајеБодлернајвишепесниквина.У
„Вештачкимрајевима”,онкаже:”Познаваосамчо
векачијијеослабљенивидупијанствупоновозадо
бијаосвојупрвобитнуоштрину.Винојекртицупре
тваралоусокола...”Овојеједнаодонихкњигакоје
сенаСајмужедноишчекују.

РишардКапушћињскилегендарнијеновинарпољ
скеисветскерепортаже,најпревођенијисавремени
пољскиписац,добитникбројнихпризнањаинаграда
уземљиисвету,вишепутаноминованзаНобелову
награду.КритичариусветусматрајудајеКапушћињ
скиувеорепортажуусветкњижевности,створионо
вукњижевнуврсту,његовописањеназивају„есејиза
цијомрепортаже”или„репортерскимроманом”.У
пустињујеодлазиосдомороцима,чијијезикније
разумео,аличијијеначинживотаприхватао.Сма
траоједајепоистовећивањесњимајединиусловза
његоврад,дасњиматребада„једеигладује,дабу
дедеосветакојиописује”,дапотпуноурониуњега.
Другисветовисузањегатаданестајали,нијенико
меписаонитијетелефонирао.УкњизиМој африч
ки жи вотвидимоАфрикуКапушћињског:огромну,
бескрајну,читавкосмос...ауњојсубеспомоћни,бо
соноги,сиромашниљуди,становнициАфрикепре
макојимааутор,образованиЕвропљанин,гајивели
копоштовање.Овдејефилигранскипредстављена
Африка,виђенаочимањеговихтамнопутихстанов
никаиочимаједногуљеза–белца.

Бернхардјетврдио:„УАустријинеживељуди.УАу
стријиживекатолици.”НиједанауторнаконДругог
светскогратанијетоликополаризоваоаустријску
јавност,каоштониједанписацутојземљи,чакиме
ђуљудимакојисемалоинтересујузакњижевност,
нијепостаотоликопознаткаоТомасБернхард.„Иа
косугауњеговојдомовинииспрвадоживљавалипре
свегакаописцасклоногскандалима,онсеначита
вомнемачкомговорномподручју,аубрзоиусвету,
уздигаодовеомацењеногаутораромана,причаи
позоришнихкомада.НачиннакојисекодБернхар
дапрожимајуњеговживотињеговоделојесложен.
Многеглавнеликовеобликоваојепоузорунасвог
дедуЈоханесаФројмбихлера.Но,Бернхардовекњи
гениукомслучајунисусамоприкривеносамоопи
сивање.Истовремено,нињеговнаступујавности
никадаупотпуностинијебиолишенстилизацијеи
ироније.ТакосеБернхардпредстављакаовиртуо
зни„режисер”сопственихнаступа,ањеговодело
каомозгалицаизмеђуегзистенцијалнезбуњености
иироније.МождауправоутомележиБернхардова
необичнапривлачност”,кажеМитермајер.

Фејсбукјенајраширенијисистем
занадзоруисторији.Чакприкупља
генералијеонихкојинемајуналог
наовојдруштвенојмрежи,пише
СиваВајдијанатануновојкњизи
„Антидруштвенимедији“

МЕДИЈИ

ЈеленаСтевановић

О
најеубицајавногдијалога,демокра
тијеиновинарстваинајраширенији
системзанадзоруисторији,сигуран
јеСиваВајдијанатанкадпишеоком
панијиМаркаЗакерберга.

ПрофесормедијскихстудијанаУниверзите
туВирџинијаауторјекњигеАнтидруштвени
медији,каконасФејсбукраздвајаиурушаваде
мократију,којујенасрпскомјезикуобјавио
КлиоупреводуЈеленеПетровић.Иакобисепо
мислилодајенајпопуларнијамрежанасвету
доброћуднајеромогућаваљудимадаостављају
сликебебаиштенацаиподелесапријатељима
омиљенепесме,Фејсбукје,упозоравапрофесор,
опасанмедијкојишириговормржње,гласине,
лажизаоденутеумаскувестиибесмислицеко
јимасескрећепажњасважнихтема.
Премањему,платформанамернопотенцира

најснажнијеемоцијебезобзиранатодалије
речорадостиилигневу,панајзапаљивијима
теријалпутујенајдаљеинајбрже.„Трезвене,од
меренерепортаженемајуникаквупрођу.Акад
Фејсбукзагосподаринашимосећајемзасвет
инашимдруштвенимкруговима,свиможемо
постатипреноснициекстремистичкихнебуло
за“,пишеаутор.
Деокњигепосвећенјеи„филтерскоммехуру“,

којинастајекадГугл,Фејсбукидругекомпани
јекорисникуприказујусамосадржајзакојије
онранијепоказаоинтересовање,лишавајућига
другачијихпогледанасвет.„Чешћевиђамообја
вепријатељаскојимасмопретходноималиди
намичнуразмену,објавепубликација,музичких
кућаилифилмскихстудијаначијесмосадржаје
ранијереаговали.Фејсбукнампружавишеса
држајасличногономнакојисмовећреаговали
кликовима,лајковима,прослеђивањемикомен
тарима,занемарујућионоштонасможданеза
нима.Нијетолошеакосутемекомерцијалне
илитривијалне.Љубитељимачаканеморајуда
читајурекламезапсећухрануиобрнуто.“
Ипак,додајеаутор,опаснојекадјечовекиз

ложенсамокоментаримапријатељакојигласају
заистустранкуиликадмусеискључивоприка
зујувестимедијакојејеранијеотварао.Иакосу

„ехокоморепотврђенихуверења“постојалеи
раније,ГуглиФејсбуксунамдодатно„сузили
виднопоље“.„Будућидајечитањеизборавести
нашихпријатељасвечешћеначиннакојиса
знајемоштасезбиваусветуикаквигапробле
мимуче,свесуслабијиизгледидапронађемо
информацијепотеклеизваннашегрупеитако
остајемоглувиислепизапротиваргументеи
другачијетврдње.Затосужавањенашегвидног
поља,филтрирањеинформацијатакодапри
мамосамоонекојенампотврђујуисправност
већформиранихставоваидељењеграђанана
поларизованетабореполако,алисигурногасе
потенцијалзауправљањерепубликомисуви
слурасправуоважнимпитањима.“
Замрежуауторсматрадајесмртнинеприја

тељновина,телевизијеиинформативнихсај
товајер„скрећетоковеприходаодоглашавања

ододговорнихиугледнихизворавести“:„Ако
фирмаимаскроманбуџетзаоглашавање,веро
ватноћепотрошњуусмеритинациљане,мер
љивесистемеоглашавањакаоштосуГугли
Фејсбукуместодаулажеуогласекојинеомо
гућавајумерењеинтеракцијескорисницима.“
Примећујејошједанфеномен–даугледнено
винскекућеотпуштајуизвештачеисвескром
нијеплаћајузапосленедокуређивачкуполи
тикуприлагођавајуФејсбуковималгоритмима.
„Уреднициииздавачивеликидеорадногвре
менапроводекреирајућисадржајкојићелан
сиратинаФејсбуку.Принуђенисудасеулагују
управоузрочникусопственогсуновратадаби
задржалипубликуимогућностдаостварема
карделићнекадашњегприхода.“
Заразликуодквалитетнихновинакојепро

веравајуинформацијеисучељавајумишљења,

Фејсбукјеотворендаобјавиипоследњуглу
пост,пасумногиродитељиодбилидавакцини
шудецузбогизмишљотинакојесунекритички
прочиталинамрежи.Систогизворанапајајусе
изаговорницитеоријазавере,којимајеФејсбук
помогаодаучврстеставдасуклиматскепро
менекинеска,либералнаилинаучнаујдурма.
Итонијепоследњазамкајерихнамрежиима
бесконачно,каоштојеионададобровољнои
бесплатноуступамоинформацијеосебикомпа
нијиМаркаЗакербергаињеговимпословним
партнерима,којинашеличнеподаткеуновчава
јуумаркетиншкимкампањама.„Фејсбукјенај
раширенијисистемзанадзоруисторији.Више
оддвемилијардељудиимилиониорганизација,
компанијаиполитичкихпокретаједномкомер
цијалномсервисудетаљноописујусвојестра
сти,склоности,предубеђењаипланове.Поред

тога,Фејсбукпратисвевезеиинтеракцијеизме
ђуљудиигрупа,предвиђабудућевезеиусмера
вабудућеинтеракције.Чакприкупљагенерали
јеонихкојинемајуналогнаФејсбуку.“
Штајерешење?Ауторсматрададруштвопр

воморадапризнаштетукојујенајпосећенија
мрежанапланетинаправилаидапокренекам
пањузаосвешћивањељуди.„Кадбимилиони
одлучилидапоставеФејсбукнаодговарајуће
место,мождакаоканалкомуникацијесродби
номипријатељима,анекаоизворполитичког
знањаилиактивизма,моглибисмосеодвићиод
њега.Украјњојлинији,оникојижудезаздра
вијомјавномкултуроммораћедаоснажедру
геинституције,каоштосубиблиотеке,школе,
универзитетииорганизацијеграђанскогдру
штвакојебимоглепонудитисадржајнијиод
носпремазнањуизаједници.“ ¶

Редакцијесеулагују
сопственомџелату
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трамваја,апријератамисмодјелилиградове
уБоснииХерцеговининакасабесаибезтрам
ваја.Вишеградједобиосвојукрасиунаредне
четиригодинетребадасепретвориубањски
град,дабудеверзијаВрњачкеБање.Тојеплан
којибитребалодаВишеграђанеизвучеизуве
рењадајеживотсамотрошакидајепооријен
талнимпринципимасвегубитак.Мислимдаје
мојдоговорсапредсједникомпреокретначијем
почеткустојиАндрићград.

Не ко ли ко име на, по пут Си дра но вог, спо ми
ње те у кон тек сту ра та ко ји је по мео умет нич
ке та лен те. Да ли су те гра нич не си ту а ци је 
лак мус па пир за људ ске ка рак те ре?
Јанисамбиоурату,тесеутоликомојпоглед

наратувеликоразликујеодвиђењапоменутог
човјека,аратовисвакакоистјерујуначистацве
ћинуљудскихособина.Ратсепојавикаокатали
затормирнодопскогпериода.Иматуиспекта
куларнихобртаиликовисепројектујууглавном
изнизасвојихљудскихслабости.

Шта  ка же те на кри ти ке, по пут оне Сла во ја 
Жи же ка, да у сво јим фил мо ви ма при ка зу је
те нај го ре о чо ве ку са Бал ка на?
ЖижекјекловнкојинаЗападупопуњавапра

зниненасталесломомСССРа,гдјесунестали
великиевропскиисвјетскитеоретичариифи
лозофи,каоРоланБарт,ДејвидРисман,Гастон
Башлар.СтижеизСловенијегдјепостојичвр
стафилософскашколаЕдвардаКардеља,који
јебиопознатпофилософијисамоуправногсо
цијализма,системакојијеовајпреписаоодМу
солинија!ДаклеЖижекјелажниистраживачи
промотердемократије.Онјелажниморнар,ко
јипловинепостојећимводамаипишеосвему.
Накрајуиспададапишениочему.Немаонпој
маонашимљудима.Тоштоон„млати“могло
бисе,рецимо,сломитипаралелнимвиђењем
филма„Виридијана“,великогредитељаЛуиса
Буњуела.Далиуовомфилмуредитељтврдида
сусвиШпанцилудацииспремнидауђуувилу
њиховогдобротвора,дауњојживеповласти
тимправилимаидазанемареистину?Далисе
наосновуовегрупеможеизвестизакључако
карактерусвихШпанаца?Неможе.

При вла че вас бес ком про ми сни љу ди по пут 
Ма ра до не, ко ји ни је же лео да се ру ку је са 
прин цом Чар лсом, или Хо сеа Му хи ке, уру
гвај ског пред сед ни ка, ко ји из свог џе па пла
ћа бен зин. То су љу ди ма њи не, ре во лу ци о
нар ног ко ва. Ми сли те ли да ће та кви љу ди 
ика да има ти пре власт у све ту гло ба ли за ци
је, „Феј сбу ка“, „Нет флик са“?
Нашадруштвенасудбинајеисписанаколо

нијалнимпонашањемвеликихсилаињиховим
усмјеравањемсредставакојапроизводефикци
ју,поштосуљуди„угризлитуудицу“.Јаћуна
ставитидастварамфикцијукојаводиуправцу
слободе,далићеонабитидовољнаидалисам
натомпутуусамљен,видјећемо,алићунасто
јатидасеборимзареалностиидејукако,ре
цимо,Србијаправифаталнугрешкуштосене
окренепољопривредиизарадисвојуаутономи
јукрозмогућностузгојанајквалитетнијеисхра
неисточнихпроизвода.Утомслучајубинам
лакшепаоиријалитиибржебинестаоиспред
очијунапаћеногнарода. ¶


