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РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Још један крај у низу - надам се у 
дугачком низу. Веома ми тешко пада 

да сумирам утиске из протекле године, 
поготово када је реч о раду редакције. 
Много тога се променило. Уредништво, 
чланство, начин рада. Бавим се детаљима, 
коментаришем ситнице, али оне 
најчешће утичу на целокупан утисак. 
Битан је крајњи производ, зар не? Битан 
је часопис? Пар листова који причају 
своју причу? Наравно. Уколико сте пуки 
„конзумент” овог производа. Уверавам 
вас да није све у тих пар страница. Већ 
месецима посматрам како се приче 
мењају и напредују, а са њима и људи. 
Посматрам како једно слово постаје реч, 
како једна квалитетна идеја прераста 
у мноштво нових и како један новинар 
стиче право да га тако и зову.Ови људи, 
њихове идеје и љубав према написаној 
речи, мој су највећи утисак. Они су једини 
„крајњи производ” који је битан. Срећне 
новогодишње празнике жели вам,

Марта Лутовац
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ИНТЕРВЈУ
Интервју са Михаилом Меденицом

Михаило Меденица је новинар „Недељника”, део уредништва 
„Наших новина” и члан УНС-а. Писао је за „Прес” до његовог гашења. 
Прославио се репортажама урађеним на негостољубивим местима, 
као и текстовима у којима кроз сатиру коментарише друштвено- 
политичку сцену.

Како је дошло до тога да се бавите новинарством 
након што сте завршили књижевност?

У новинарство сам залутао, никада нисам размишљао 
о томе. Мислио сам да ћу, као Мајаковски, песмама мењати 
свет. Буразерова другарица је била у „Гласу Јавности” и знала 
је да пискарам. Рекла ми је за неки конкурс, да дођем, видим 
и пробам, ако ништа друго. Како сам ушао у новинарство, 
временом сам се „заразио” и данас не знам чиме бих се другим 
бавио.

Значи ли то да је студирање књижевности ути-
цало на одабир репортаже као омиљеног новинарског 
жанра?

Вероватно јесте, мада имам доста колега са књижевности 
и мало коме лежи репортажа. Нема везе са образовањем или 
афинитетима, легне ти или ти не легне. Најбитније је да имаш 
доброг уредника, који ће да препозна то у теби и да те усмери.

Како бирате теме за репортаже?
Некад се водиш чистом актуелношћу, оно што мораш да 

испуниш у дневном новинарству, јер заиста од свега може да 
се направи репортажа, а углавном бирам крајње себично, оно 
што мене занима. Водим се, онако, као дете. Шта ми се ради, 
где ми се иде - одем тамо и урадим.

Међу Вашим репортажама налазе се многе у 
којима пишете о стварима о којима се недовољно 
говори у нашем друштву. Jедна од тих репортажa 
је и литерарна реконструкција лапота. Који 
део репортаже је фикција, а који је заснован на 
чињеницама, које сте добили у разговору са поро-
дицом у којој се десио последњи забележен случај 
лапота?

Реконструкција је у потпуности заснована на чињеницама. 
Радили смо са човеком који је разговарао са последњим живим 

„Нема слободног 
новинарства, не верујем 
да га је икада  и било; има само 
слободних новинара.”

потомком и он нам је то верно пренео. То је романсирана 
прича - ми смо ишли буквално корак по корак од његове куће 
до стене, како се изводио лапот, с тим човеком. Он се чак и 
обукао староставно. Ја сам њему рекао да се понаша као да ја 
њега водим на лапот, писао сам као да ја водим свог оца.

Где је све постојао овај обичај?
Ја сам из Црне Горе, тамо је то било далеко заступљеније и 

било је до скоро, до пре Другог светског рата, ако не и после, 
тако да сам још као мали знао за тај феномен. Причало се, 
начуо сам за Црну Гору, али у Србији не. У Албанији и дан 
данас траје. Законом је забрањено, али на северу Албаније у 
гудурама никакви закони осим обичајних не важе. Зна се да 
се то дешава, али прећуткује се.
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Док сте радили на репортажама у којима сте 
се сусретали с муслиманима, упознали сте и миро-
љубиве дервише и њихову потпуну супротност. Како 
су се ти сусрети преплели?

Саме припреме су текле много дуже и спорије него 
што смо мислили. Дервиши су крајње сумњичави. Било је 
питање да ли ћемо уопште смети да дођемо у Тетово, јер је 
оно познато као легло албанских екстремиста у Македонији. 
Са њима смо се прво и сусрели, при уласку у Тетово. Знао 
сам да смо непожељни и где идем. Мора се проћи кроз део 
где су екстремисти да би се дошло до дервиша. Њима су 
вехабије преузеле деведесет одсто текије, сабијени су у једну 
просторију. Сам сусрет с њима је протекао одлично, они 
су сами по себи веома мирољубиви. Призор је био крајње 
прозаичан када смо дошли. Прво су видели српске табле, 
онда смо ми кренули ка том делу текије не знајући да су тамо 
вехабије.Ту је скоро настао инцидент, где су нас дервиши 
једва извукли. Обезбеђење је све време стајало испред, док 
смо ми „радили” причу. Када смо завршили, испратили су нас 
из Тетова.

Бројним репортажама из Ваше збирке 
„Бестрагом“, које се тичу односа Срба и Албанаца, 
претходе две о концентрационим логорима. Да ли 
сматрате да су приче настрадалих Срба и жртава 
логора повезане?

Апсолутно су повезане. Репортажу о холокаусту нисам 
радио као симбол страдања искључиво Јевреја, већ као симбол 
апсолутног безумља које не сме да се понови, а неће само ако 
се упорно пише о томе. Без имало пристрасности, мислим да 
је страдање Срба много веће и теже од страдања јеврејског 
народа, али далеко од тога да поричем холокауст. Ми сами 
не придајемо довољно пажње страдању Срба. Намерно 
прескачемо то да бисмо се некоме додворили, зато што је то 
сада „ин“ и пожељно, и због тога ће нам се све понављати. За 
све што нам се догађа смо добрим делом сами криви.

Кад смо већ код додворавања страним силама, 
шта мислите о плановима страних историчара да 
кривицу за Први светски рат припишу Србима?

Разговарао сам са Кустурицом о томе и опет кажем - то је 
њихово легитимно право. Наше је да то не дозволимо, а ми то 
дозвољавамо. Поводом тога није урађено ништа. У Сарајеву ће 
поставити споменик Францу Фердинанду, Гаврило Принцип 
ће бити проглашен болесним екстремистом, изједначиће 
Младу Босну са Алкаидом, пренебрегавајући чињеницу да су 
„младобосанци“ били све само не српски националисти. Ту је 
било свих нација, свих вера. Доћи ће до прекрајања историје, 
то и заслужујемо ако не урадимо ништа.

Обишли сте и Шутку, највећу ромску општину на 
свету. Постоји ли неки део те репортаже који нисте 
објавили?

Немам ја тај зазор да нешто не смем да објавим. Ако сам 
већ негде отишао, написаћу све. Било је случајева да уредници 
траже да се нека прича ублажи и ушминка да, како они кажу, 
„не боде очи“, на шта апсолутно не пристајем.

Онда се, у суштини, борите са цензуром тако што 
је не практикујете?

Апсолутно. Од кад је новинарства, било је и цензуре. 

Нема слободног новинарства, не верујем да га је икада и било, 
има само слободних новинара. Легитимно право уредника 
је да покуша да држи конце у својим рукама, али цензура ће 
успети само онолико колико ми дозволимо, само колико се 
новинари дају.

Путовали сте на многа места зарад својих 
те-кстова. Које путовање бисте издвојили као 
најзанимљивије?

Албанија је нешто најлепше што сам видео. То је земља 
парадокса, југ и север се тако разликују. Она ме је опчинила. 
Био сам на Олимпијским играма у Лондону, и тврдим да 
ми неко сада да петнаест дана у Лондону или петнаест 
дана албанске пустоши, опет бих се одлучио за њу. Волим 
пустахију, места на која други не одлазе. Сваке зиме идем на 
Пештер. Горе има много прича. Треба објаснити уреднику да  
је прича посетити човека који живи шест месеци завејан тамо. 
Стићи до њега и провести два дана са њим, представити како 
он живи, за мене је то репортажа. Много више волим таква 
места него егзотику, односно места на која ћу „стићи колима”.

Које репортаже су промениле Ваша приватна 
мишљења?

У суштини, то се није дешавало. Приметила си да је 
неколико репортажа са Косова и Албаније. Никада нисам 
имао предрасуде према Албанцима. Знао сам да међу њима 
има несоја, као и у нашем народу. Нико ме није из корена 
променио или одушевио, знао сам где идем и са каквим се 
људима срећем. Некада сам превише веровао нашима, док 
сам радио приче на Косову и то се показало погрешним. 
Више пута су ме „продали” наши него Албанци, и то у веома 
критичним ситуацијама. Са њима, када се нешто договорим, 
тако и буде.

Кроз своје репортаже често сте обрађивали Ваши 
текстови често директно критикују политичку 
власт и људе који важе за „недодирљиве”. Да ли сте 
некада страховали за своју безбедност?

Не. Имао сам проблема, али никада нисам страховао за 
своју безбедност. То није зато што сам лудо храбар, већ се 
трудим да не размишљам о томе. Од нечега се мора мрет’, од 
вињака, новинарства, некога негде. Ако превише размишљаш 
о томе, то те доводи до нечег још горег од цензуре. Страх 
доводи до аутоцензуре и то је данас највећи проблем 
новинарства.

Да ли сте некада имали проблема са уредништвом 
неких новина за које сте писали због својих 
репортажа?

Већина тих репортажа је урађена на мишиће, уз моју 
тврдоглавост и минималан буџет, што је данас модус 
операнди у новинарству. Конкретно, репортажа из Кошаре. 
Желели су да не убадамо прстом у око и томе слично да би, 
када је репортажа објављена и када смо добили похвале, 
схватили да су то одличне приче које је вредело урадити. 
Иначе, због репортажа о Кошари и Круми,  шест- седам 
месеци уназад, је за Игором и за мном расписана потерница 
на Косову, забрањен нам је улазак доле. Осумњичени смо 
за шпијунажу, нарушавање интегритета и угледа Републике 
Косово и обесмишљавање ослободилачке борбе ОВК. Не 
знам против које сам то државе починио кривично дело.
Ања МИЛОВАНОВИЋ / Марко БОГДАНОВИЋ
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Интервју са Веселином Кљајићем

Данашњи новинар је 
мултимедијални новинар

„Истраживачко новинарство је свуда у свету скупо, оно кошта, а 
новца је све мањe, поготово у штампаним медијима.”

Веселин Кљајић је професор новинарства на 
Факултету политичких наука. Са њим смо 
разговарали о кризи новинарства, о томе да ли 

још увек постоје прави новинари, о књигама, о томе колико 
је образовање важно и због чега је све мање истраживачког 
новинарства. 

Предајете новинарство на Факултету политич-
ких наука дуги низ година. Које су најчешће грешке 
студената? 

Најчешће грешке су то што студенти верују да ће се, 
гледајући данашњу српску медијску сцену и читајући 
евентуално српску штампу, лако снаћи у истој, а с обзиром 
да је она у највећој кризи, од кад ја пратим српске медије, 
чини ми се да ће се збиља лако снаћи - али у једном, готово 
у потпуности, таблоидном окружењу. Врло површном, 
окренутом сензацији, тиражима, утицају издавача и 
оглашивача, изложеном разним врстама притисака, од 
политичких, до економских. Једна од највећих грешака је да 
ће они то лако. Неће лако. Друга највећа грешка је што се 
студенти не припремају довољно. Суштина сваког доброг 
текста, у огромном проценту, лежи у припреми, у сјајној 
припреми. Следећа грешка је у непроверавању чињеница. 

Све се узима здраво за готово. Преузима се некритички и 
неселективно са интернета, са разних сајтова и онда се деси да 
се лаж као снежна лавина обруши. Следећа грешка, најчешћа, 
је то што студенти новинарства, када виде како то више није 
тако једноставно, одустају од новинарства и одлазе у једну 
другу професију која им се чини много профитабилнијом, 
лакшом, атрактивнијом, а то су односи са јавношћу, односно 
PR. И на крају, ово је болоњска генерација која има читав низ 
рупа у образовању, од основне школе преко гимназије. Трка за 
бодовима, а не знањем, трка за формом, а не суштином. Када 
тај образац пренесете на новинарство, онда збиља добијете 
само форму, а не суштину.

 Уређивали сте часопис за теорију и социологију 
културе и културну политику. У последњем броју 
бавили сте се доминацијом PR-а над новинарском 
садржајима и српским штампаним медијима. Шта 
су по Вама узроци, а шта последице доминације PR-а?

Тај текст и уопште тај зборник, последица су једног 
међународног скупа, чији сам ја био организатор и који се 
десио у јуну прошле године у Црној Гори, где се сакупио велики 
број професора и практичара са једне стране, а са друге они 
који су у пољу односа са јавношћу. Било је присутно тринаест 
универзитета из региона и Европе. Сви смо се ту састали да 
разменимо знања и да покушамо да таргетирамо основне 
проблеме, не у идеји да ћемо одмах то моћи да решимо, већ да 
видимо оно што се испоставило тачно - да су нам проблеми 
слични, да су нам ситуације у медијским системима сличне, да 
су трендови готово идентични. Онда је као последица свега 
настао овај зборник, а овај текст је једно моје истраживање, 
које сам радио покушавајући да покажем како је дошло до 
овога што ја зовем предоминацијом PR над информативним 
садржајима. Новинари нису у стању да у кратком року дођу 
до информација и онда ту улогу преузимају разноразне PR 
кухиње, које ће сасвим бесплатно дати све те информације 
на тањиру. Данашњи новинар је мултимедијални новинар и 
то се од њега и тражи када изађе са овог факултета. Ниједан 
штампани медиј неће у будућности преживети, ако не буде 
изашао на што већем броју платформи и уколико не буде на 
неки начин везан за неки издавачки конгломерат.

Добитник сте награде часописа Радио ТВ ревија 
и најмлађи добитник Октобарске награде за нови-
нарство 1982. године. Колику важност награде и 
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признања имају у животу једног новинара?
Ја сам те награде добио давно, био сам веома млад и тада 

су ми много значиле. Значило ми је да знам да неко примећује 
оно што ја радим. Данас према њима немам никакав однос. 
Данас ми награде не значе много. Волим да се сетим, морам 
да признам, Октобарске награде, зато што сам је добио за 
једну документарну репортажу која ми је и дан данас драга. 
Мислим да су вам награде важне када сте млади да бисте 
имали потврду да је оно што радите негде верификовано.

Недавно сте у разговору за Недељник изјавили 
да нове генерације младих новинара, осим ретких 
изузетака, уопште не читају - ни књиге ни дневне 
новине. Како подићи свест о томе да читање, заправо, 
игра веома важну улогу у новинарској професији?

Нове генерације су click stream генерације и то је природно. 
То су генерације које живе једну постмодерну културу, 
културу екрана. Све се чита са екрана, нема више шушкавог 
папира и све то разумем, али нисам сигуран да читају Толстоја, 
Достојевског или Чехова у „Е књигама”, на екранима својих 
компијутера или мобилних телефона. Тај проблем не може да 
се реши на факултету. Проблем читања, проблем културе, 
проблем медијске културе и медијске писмености задире 
у почетке образовања. Значи, оно што урадите у основној 
школи и након тога у гимназији, више није надокнадиво 
на вишим институцијама, дакле, на факултету. Мора да се 
створи једна нова културна политика, која ће вратити књигу 
и читање где јој је и место - у образовни систем у школама.

Дошло је до кризе новинарске професије. Као што 
је професорка Неда Тодоровић рекла „конкуренција 
никад није била мања.” Да ли је, према Вашем 
мишљењу, заиста све мање правих новинара, оних 
који би требало да формирају јавно мњење?

Све је мање видљивих правих новинара. Ми имамо 
један други проблем. Ми већ једно дуже време имамо 
кризу ауторитета  и она је последица урушавања система 
вредности, па кроз урушавање целокупног система вредности, 
имамо урушавање медијског система. Некада сте знали ко су 
новинарски ауторитети, људима је могло да се верује. Данас 
је тога све мање. Ауторитети су готово поништени или су 
нестали, а прави новинари, баш као и право новинарство, 
не добијају простор у штампаним и свим осталим медијима, 
јер то не доноси тираже и рејтинге. Ја верујем да још увек 
има добрих новинара. У својим генерацијама имам сјајне 
новинаре који излазе са овог факултета, али најмањи број 
њих остаје у новинарству.

Преминуо је велики новинар Александар Тијанић, 
чије сте дело и рад веома ценили. Да ли је са њим умрло 
српско новинарство или ипак постоји нада да ће се 
ускоро појавити личност и новинар који ће успети да 
га достојно замени?

Новинар Александар Тијанић био је један од последњих 
југословенских новинара, али један човек не чини 
новинарство. Кад би то било тако, онда би српско новинарс-
тво умирало много пута до сада, сваки пут када би умро неко 
од његових великана, а оно је ипак преживело. Будућност 
српског новинарства зависи од подизања интерпретације на 
један виши ниво. Само образовани, врхунски професионалци 

могу адекватно да се супротставе надирућим трендовима - 
таблоидизације, жутила, притисака, утицаја PR-а и других.

Покојни новинари Богдан Тирнанић и Александар 
Тијанић говорили су да се новинарство најбоље учи у 
редакцијама, а да је формално новинарско образовање 
само омча око врата. Колико је заправо важно све оно 
што се на факултету научи о новинарској професији?

Пошто сам познавао и једног и другог могу да кажем да 
обојца нису мислили озбиљно када су то говорили. Говорили 
су то из перспективе људи који нису завршили факултете 
и који су само изузеци, који потврђују правило. Нема 
много врхунских новинара ни у свету ни код нас, који нису 
завршили факултет. Омча око врата може бити само код оних 
људи који на факултету нису развили критичко мишљење и 
промишљање, и који су реч интерпретација заменили речју 
објашњење, а не тумачење. Дакле, ја заиста верујем да се 
круцијалне ствари финализирају у редакцијама и кроз праксу, 
али не можете бити добар новинар, ако немате формално 
образовање. Формално образовање је  основни предуслов , 
не омча око врата, напротив, за професионализацију струке.

У Србији фали истраживачког новинарства. Све је 
мање храбрих и објективних новинара. Да ли је разлог 
томе страх за сопствени живот или недостатак 
ентузијазма, упорности и новца?

И једно и друго и треће. Ако вам у земљи убијају новинаре 
и убијају храбре новинаре истраживаче, а деценијама за 
то нико не одговара, ви сте послали једну одређену врсту 
поруке јавном мњењу, превасходно људима новинарима, 
уредницима и главним уредницима. У таквом систему треба 
имати зрно лудила и зрно храбрости да уопште уђете у ову 
професију и да не будете у таблоидном пољу. С друге стране, 
не мислим да недостаје храбрих, него су се времена мало 
променила. То да нам недостаје истраживачког новинарства 
је тачно, али је оно свуда у свету веома скупо, а код нас је 
новца све мање, јер криза не престаје, поготово у штампаним 
медијима. Истраживачко новинарство тражи време, а људи 
који се баве истраживачким новинарством, заиста треба да 
буду врхунски професионалци који ће бити заштићени од 
свих врста притисака.

Статистика Бироа за статистику рада САД: број нови-
нара у односу на број запослених у односима са јавношћу на 
100000 грађана –1980. и 2008. године.

Звездана БАБЕЛ
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ПОЛИТИКА

Историја више воли легенде него људе, племенитост него 
бруталност, велике говоре него мала дела. Историја се сећа 
битке, али заборавља крв.

Џон Ф. Кенеди
Мрачна страна политике

„Ако не ми, ко? Ако не сад, кад?”

Џон Кенеди био је најмлађи председник Сједињених 
Америчких Држава и први католик на том месту. 

Иако је функцију обављао само две године, Кенеди важи 
за једног од омиљених председника у новијој америчкој 
историји. 

Рођен је у Бруклину 1917. године, а Кенедијеве многи 
сматрају најмоћнијом политичком династијом. Млади 
Кенеди је похађао многе престижне школе. Упркос 
породичној традицији и очевим жељама, школовање је 
наставио на универзитету „Принстон”, али је морао да 
га напусти јер је оболео од жутице. Касније Џон одлази 
на Харвард, где су га колеге прогласиле најуспешнијим 
студентом генерације. Пажњу јавности први пут је привукао 
својим дипломским радом „Зашто Енглеска спава”, који је 
убрзо постао најпродаванија књига у Америци.

Иако је на почетку рата проглашен медицински 
неспособним да приступи војсци, Кенеди је истрајао у својој 

жељи и успео да постане део америчке морнарице. Јапански 
разарачи потопили су његов торпедни чамац, а упркос 
озбиљним повредама које је задобио, Кенеди успева да спаси 
једанаест војника. Пет сати их је вукао до обале на остацима 
уништеног брода. Добио је највиша одликовања, као што су 
чин поручника и орден за храброст. 

Након завршетка Другог светског рата, Кенеди је све 
до избора за сенатора Масачусетса 1946. године радио као 
репортер листа „Херст њузпејпер”. На путу по Европи Кенеди 
се тешко разболео, а лекари су му дијагностификовали 
Адисонову болест и предвидели само годину дана живота. 
Међутим, убрзо је пронађен начин лечења, а како не би 
умањио шансе за политичко напредовање, Кенеди је објавио 
да је боловао од маларије. 

„Немојте молити за лагодне животе, већ молите 
да будете јачи људи.”

Џон је читавог живота био крхог здравља. Његов 
брат Боби је у једном интервјуу рекао да су се родитељи 
плашили да би Џон могао умрети и од уједа комарца. Своје 
лоше здравствено стање Кенеди је додатно угрожавао 
авантуристичким начином живота, али и склоношћу ка 
експерименталним лековима и терапијама. Историчари који 
су имали увид у списак медикамената били су запрепашћени 
количином аналгетика и стимуланса које је Кенеди узимао. 
Према лекарским извештајима, председник је свакодневно 
био изложен јаким боловима због хроничних запаљења 
простате и дебелог црева. Од малих ногу је имао проблема 
са кичмом, а стање се погоршало након рањавања у Другом 
светском рату. Због овога, Џону је било веома болно да ради 
једноставне ствари попут обувања чарапе и ципеле на леву 
ногу. 

Кенеди је за ублажавање болова узимао и опијате, који се 
користе у одвикавању хероинских зависника. Конзумирање 
огромне количине лекова чинило га је депресивним, због 
чега је председник узимао шаку лекова против анксиозности. 
Његови најближи сарадници су све здравствене проблеме 
вешто крили од очију јавности, сматрајући да би то могло 
угрозити Кенедијеву политичку каријеру. Међутим, многи од 
њих и данас не желе отворено да говоре о Џоновим болестима 
и количини медикамената које је узимао.

„Ако немам секс сваки дан, заболи ме глава.”
Кенеди је желео да ужива у животу, иако је такав став често 

компромитовао његов статус одговорног председника. Више 
од свега волео је кубанске цигаре и секс. Одавао је утисак 

 Кенеди је први и једини амерички 
председник који је добио Пулицерову 

награду за биографију 1957. године. 
Његова књига „Профил храбрости” 
постала је бестселер и учинили га 

једним од најпопуларнијих председника 
Сједињенх Америчких Држава.
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породичног човека и доброг супруга, али сенку на његов брак 
бациле су бројне афере са проституткама и женама из јавног 
живота. Међутим, упркос преварама, Џон је тврдио да је Џеки 
једина жена до које му је стало. 

Међутим, неки извори тврде да Џону то није био први 
брак, јер се 1947. године у Палм Бичу оженио Дјури Малком, 
припадницом елитних кругова. Убрзо након церемоније 
Кенеди се предомислио и наредио свом пријатељу да украде 
брачну потврду и уништи је. 

Кенедијеве је народ сматрао паром из снова. Године 
њиховог боравка у Белој кући назване су годинама Камелота, 
збго тога што су обоје волели музику из филмске саге о 
краљу Артуру. Џеки је потпуно рестаурирала Белу кућу, а 
за стварање слике породичне хармоније вешто је користила 
медије и новинаре. Објављивала је породичне фотографије 
са пикника, али и оне на којима се председник у кабинету 
игра са својим наследницима. На све начине покушавала је да 
Џона представи као доброг оца и супруга.

Највише пажње привукла је Кенедијева афера са Мерлин 
Монро. Иако је са њим провела само један викенд, Мерлин 
је говорила да је он љубав њеног живота и да жели да се 
уда. Историчари указују на неразјашњену смрт глумице, 
не одбацујући могућност Кенедијеве умешаности у то. Као 
аргумент амерички новинар Андерсон у својој књизи наводи 
да је Мерлин Монро једном приликом позвала Џеки Кенеди 
и рекла да ће се удати за њеног мужа и уселити у Белу кућу. 
Мерлон Монро је због оваквих испада у јавности морала бити 
ућуткана. 

„Не питајте шта држава може да учини за вас, 
већ шта ви можете да учините за државу.”

Џон Кенеди постао је председник Сједињених Америчких 
Држава 1960. године, као кандидат Демократске странке. 
У току изборне кампање изградио је слику заносног и 
ентузијастичног кандидата, који се дружи са славним 
личностима попут Франка Синатре. Међутим, Кенеди 
никада није негирао своја познанства са људима из подземља, 
те су га политички противници често оптуживали за тајне, 
нелегалне операције. Заступао је тврд антикомунистички 
став и оптуживао америчку администрацију да губи 
хладни рат због превелике попустљивости према СССР-у. 
Био је декласрисани пацифиста и борац против расне 
дискриминације. 

Најзанимљивији, али и кључни део предизборне кампање, 
био је телевизијски дуел између Џона Кенедија и Ричарда 
Никсона. Тада је први пут демонстрирана моћ телевизије као 
новог медија. Слушаоци радија су предност дали Никсону, 
док су телевизијски гледаоци били потпуно очарани 
Кенедијевим шармом, лепотом и стасом. Такође, Кенеди је 
био први амерички председник који се нацији обратио уживо 
на телевизији. 

Била је то веома неизвесна изборна трка у којој је Кенеди 
победио са разликом од сто хиљада гласова. Иако је сматрао 
да је у неким местима било изборне крађе, Никсон је признао 
пораз и честитао противнику победу.

Кенедијев кабинет чинили су претежно млади, 
реформаторски оријентисани кадрови, који су својом 
енергијом успели да освеже досадну администрацију Беле 

куће. Највеће достигнуће и симбол Кенедијевог мандата 
јесте пројекат Аполо. Председник је уложио огромна новчана 
средства како би обезбедио да амерички астронаути на Месец 
кроче пре Руса. Успешно је решио кубанску кризу и за длаку 
избегао нуклеарни рат. Међутим, историчар Џефри Енгел 
сматра да се мандат Џона Кенедија може дефинисати као 
недовршено председништво. Кенедијев реалан учинак као 
председника, остао је ограничен и недовољан.  

„Ствари се не дешавају - направљене су да се 
десе.”

Атенат на Кенедија извршен је 22. новембра 1963. године 
у Даласу. Хиљаде становника окупило се на улицама да 
поздрави свог председника и његову супругу Џеки. Иако 
је неколико дана од тајних служби добијао извештаје да 
десничари и прокубански активисти планирају напад на 
њега, Кенеди је инсистирао да кров на лимузини буде отворен. 
Деценијама се говори о томе да је у Даласу било постављено 
чак шест снајпериста, али  извесно је да су смртоносни хици 
дошли из пушке Харви Ли Освалда, бившег америчког 

маринца. Каснија истрага довела га је у везу са Кубанском 
тајном службом. 

Почетком те недеље Освалд се запослио у складишту, 
из којег је имао савршен поглед на председничку колону. 
Испалио је укупно три метка, с тим што је први потпуно 
омашио ауто у ком се Кенеди налазио и изазвао стање 
шока код свих присутних. Други метак је Кенедија погодио 
у потиљак и изашао кроз гушу, али није био смртоносан. 
Пресудан је био погодак у потиљак који је разнео део лобање 
и велики мозак. Кенеди је преминуо на путу за болницу, а 
телевизијске камере су све време уживо преносиле напад. 
Теоретичари медија атентат на Кенедија сматрају тренутком 
када је у Сједињеним Америчким Државама телевизија 
преузела примат над штампом и постала најутицајнији медиј. 

Харви Ли Освалд негирао је кривицу, а након два 
дана убијен је у полицијској станици пред телевизијским 
камерама. Убио га је Џек Руби, власник ноћног клуба, умешан 
у организовани криминал. Због смрти атентатора није било 
могуће организовати суђење, већ је председник Линдсон 
оформио Воренову комисију, која је закључила да је Освалд 
деловао самостално и да мотиви убиства нису познати. 

Овај атентат актуелан је и данас, педесет година касније. 
Америчка јавност и медији још увек се нису уморили од 
смишљања разноликих теорија завере.

Да ли се неко с трашно проклетс тво обрушило 
на све Кенедијеве?

Убиство Кенедија оставило је америчко друштво у шоку. Теорије 
проклетства увек су биле актуелни део приче о Кенедијевима. Због 

бројних несрећа, трагедија и скандала лист „Индипендет” пише да 
ова породица живи у вечној „античкој трагедији”. Едвард Клајн у 

својој књизи „Проклетство Кенедијевих” наводи да су Кенедијеви 
за своје успехе увек плаћали најтежу цену. Међутим, политиколог 

Лери Сабато сматра да је теорија проклетства исконструисана, јер 
јавност не престаје да се интересује за Кенедијеве и њихов живот. 

Филип ЛУКИЋ
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Субверзија, равнодушност 

ПОЛИТИКА

У Сирију је прошле недеље стигла зима, и то не благо левантско 
захлађење, већ права  зима са снежним наносима, који су 
затрпали урушени у успавани Хомс и Дамаск. Још дуже време, 
међутим, на Блиском истоку влада политичка зима која је 
уследила након жара арапског пролећа.

Сви покрети из, чини се данас, релативно бурне 
2011. године, до сада су потпуно пресахнули. 
Арапске револуције нису биле оно што се од њих 

очекивало са Запада, већ су, у већини случајева, у серији 
пирових победа замениле ауторитарне али секуларне режиме 
нестабилним творевинама које кокетирају са исламским 
фундаментализмом. Покрет „Occupy“ уместо одласка са сцене 
„с праском“ потонуо је у небитност и показао недостатак 
динамичности са првим снеговима 2011. Његова највећа 
заоставштина, већина аналитичара се слаже, јесте увођење 
тезе о „99%“ у јавну политику и самим тим смештајући 
дискурс знатно више у „леву страну игралишта“. Већ скоро 
на средини ове „тинејџерске“ декаде двадесетпрвог века 
многи социолози, и остали друштвени научници и квази-
научници потежу с правом питање валидности идеологије у 
данашњем времену. Није ли она престала да буде битна падом 
Совјетског завеза и васпостављањем неолиберализма као 
општег рецепта за благостање? Није ли немоћ и неспособност 
народа - било у Египту, било у Њујорку - да конкретно дела 
око веровања у политичку идеју упрвао потврда тога? Нису 
ли данас, године 2013. у такозваном добу информација, фокус 
(пост)модерне левице не масовни покрети већ „звиждачи“ 
који обзнањују тајна документа да би ти исти левичари и 
анти-империјалисти потом говорили „Ето, рекли смо вам“?

Та повезаност идеологије и чињеница, која је најчешће 
тема леве политичке теорије, а која има многе специфичности 
у нашем добу изазвала је дебату између два позната „естрадна 
мислиоца“ левице. Ноам Чомски, лингвиста и анархиста, 
професионални контраш, и Славој Жижек, словеначки 
комунистички оријентисани психоаналитичар, обојица 
веома познати унутар разних левичарских политичких 

секти али релативно опскурни општој јавности, сукобили су 
средином године своја мишљења о виђењу садашњег света, 
природи и и повезаности теорије, чињеница и идеологије. 

Постоји разлог што се два позната интелектуалца нису 
раније обраћала један другоме, иако ни Чомском ни Жижеку 
нису стране инталектуалне свађе. Чомски је посебно чувен 
по својим размирицама са европским филозофима, на 
пример Фукоом. У чему је, дакле, поента неспоразума ова два 
радикална мислиоца? Осим њихових ега, шта је ту на ваги? И, 
што је још важније, у чему је важност бирања стране у једном 
таквом сукобу?

Можда најпродуктивније начин да се приступи једној 
заоштреној расправи јесте да се прође кроз њу без превеликог 
„крвопролића“, и да се изађе с друге стране са идејом како два 
наизглед различита интелектуална пројекта могу да допуне 
један други. Спаринг ове двојице почео је исечком из интервјуа 
са Ноамом Чомским постављеним на Јутјуб у јуну 2013. У 
њему, Чомског су питали да прокоментарише мислиоце као 
што су Дерида, Лакан, Жижек. Једноставним речима, Чомски 
је описао њихов рад као чист празан позерај и шарлатанство, 
поредећи њихов стил и метод са „емпиријски проверљивим 
предлозима озбиљнијих научних дисциплина“, на пример 
природних наука. Чомски је Жижека посебно издвојио као 
„екстремни пример“ ове тенденције и запитао се да ли његов 
рад уопште треба сматрати радом.

Опаске Чомског убрзо су се „вирално“ прошириле 
интернетом, попут жамора у учионици пуној деце након 
неке „добре“ „прозивке“ – „Ууу, шта ти је рек’о!“ Следеће 
недеље, још један клип на Јутјубу испливао је у јавност, овај 
пут интервју који је Жижек обављао у Лондону. Након што 
је изјавио „дубоко поштовање“ анархистичком аутору, 

и остале зимске чаролије
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Жижек је жестоко искритиковао његове емпиријске методе 
политичке анализе, наводећи чак да не зна за неког ко толико 
„емпиријски греши“ као Чомски. Жижек је навео неке 
примере из прошлости свог супарника, помињући његова 
контроверзна писања о режиму Црвених Кмера у Камбоџи 
седамдесетих, говорећи како су се она, иако заснована на 
сувим чињеницама, испоставила као потпуни и ужасни 
историјски промашај. Овиме, Жижекова главна оптужба 
против Чомског је да је, иако је методолошки коректан,  он 
готово потпуна незналица у погледу тога како идеологија 
функционише унутар политичке анализе.

Након ове размене, обојица аутора саставила су отворена 
писма један другоме у којима су појаснили своје тврдње. 
У писму насловљеном „Фантазије“, Чомски бране своје 
раније радове и тврди да не само разуме идеологију, већ да 
је посветио велики део свог живота „борби против њених 
неистина“. Жижек је писао о томе како Чомски није разумео 
шта он сматра под појмом „идеологија“. Тврдио је да Чомски 
одбија да схватио идеолошку позадину сопствних ставова. 
Самим тим, анализа Чомског која је према његовом мишљењу 
објективна, заснована је на прегршт невидљивих предрасуда, 
претпоставки, и „процеса који се одигравају непримећени у 
позадини“

Ова размена лаке интелектуалне артиљерије претворила 
се пре у неку врсту средњевековног витешког турнира, где 
се оба такмичара залете један на другог копљима – и обојица 
промаше. Они који су испратили ову, или било коју сличну 
дебату испратили, често су били чврсто опредељени за једну 
или другу страну. Или би подржали Чомског и прогласили 
Жижека за извор псеудо-интелектуалног трабуњања, или 
би подржали Жижека, и рекли како Чомски једноставно „не 
капира“. Најлакше је овако обојицу свести на карикатуре и 
рећи да су за Чомског чињенице све док Жижеку оне не значе 
ништа. Обојица би свакако одбили оваква поједностављена 
виђења својих схватања политике и света, али одређене 
линије по којима се они јасно размимоилазе свакако постоје. 
Иако  ни један ни други нису марксисти, лако упадају у 
замку левог дискурса и Чомски, као некада сам Маркс види 
идеологију као маску стварности, сврставајући самог себе, 
као емпиристу, научника, непристрасног аналитичара ван ње, 
и ставња се у службу њеног разбијања – за то време Жижек 
као контра њему (слично скрајнутог виђења идеологије код 
Лењина у односу на Маркса) држи да је заблуда да је било 
ко идеолошки неутралан, и прихватајући идеологију као 
нераздвојиву од било ког друштвеног става  -колико год он 
научан претендовао да буде- прихвата је чак као сопствено 

оружје. Док први оперише на нивоу чињеница и ослања 
се на своје енциклопедијско познавање факата, овај други 
више се интересује за начине на који људи те факте тумаче, 
на „симболичке законе и правила“ која уоквирују њихово 
схватање света (на шта ће сваки либертаријанац који држи до 
себе преврнути очима).

 Ова два становишта, међутим, нису тако 
дијаметрално супротна као што се на први поглед чини, иако 
разлике делују непремостиво. Чак и сам Жижек пише: „Наш 
конфликт је (...) једноставно још једно поглавље у бескрајној 
гигантомахији између такозване континенталне филозофије 
и англо-саксонске емпиријске традиције.“Оно што је овде 
случај није ствар непомирљивих контрадикција, већ предмет 
размишљања у размичитим димензијама. У својим опаскама, 
ова два теоретичара једноставно не функционишу у истој 
равни, већ на сасвим различитим нивоима апстракције, 
од којих ни један није мање битан од другог за разумевање 
света независно од политичке опредељености онога ко их 
примењује.

Вратимо се,  дакле, на почетак текста, и применимо ову 
претпостављену комплементарност двају различитих виђења 
идеологије и чињеница на поменути феномен данашњице – 
такозване „звиждаче“ или „оглашиваче“ (whistleblowers). 
Сноуденови документи су већ потресли јавност и бар на неко 
време променили оквире светске политике.  Овде говоримо 
о чињеницама, и важности проверених извора за процену 
самих чињеничних односа у свету. Увођење ових нових 
података у арену јавности ставило је светске силе у незавидну 
дефанзивну позицију правдања својих поступака. И то стање 
се ипак брзо изменило. После иницијалног шока, власт је 
брзо употребила те нове јавне податке за сопствене циљеве.  
Нико од америчких званичника више не спори истинитост 
Сноуденових објава, већ далекосежност шпијунских 
скандала прилажу као доказ чврсте посвећености „рату 
против тероризма“. 

У погледу афере са Сноуденом, Чомски и Жижек нуде 
очекивано другачије приступе, међутим оба су поучна 
левичарској критици власти. Чомски прилаже податке, 
упоређује изјаве политичара о слободи са њиховим 
тајним акцијама против грађана, и тиме открива њихову 
лицемерност. Жижек, с друге стране, приступа с дозом 
цинизма; он указује на то како јавно негодовање и осуђивање 
и протестовање pro-forme заправо јесу контрапродуктивни 
облици обичне равнодушности, заправо замене за истинску 
политичку борбу. Сви ми одлично знамо шта се дешава, али 
опет подржавамо своје владе које нас шпијунирају (нпр. кроз 
изборе).  И ни један од њих неће погрешити у својој процени. 

За то време, Сноуден, Менинг и остали шпијуни у служби 
јавности или ко зна чега седе у затворима, амбасадама и 
престоницама држава ривалских њиховим. Сноудену је за 
мало измакла титула Тајмове „особе године“. Уместо њему, 
додељена је Фрањи I, како кажу, папи социјалисти. Снег 
не престаје у Сирији, а ледена киша пада по београдском 
приграђу, изједначавајући иронијом судбине азиланте са 
својим сапатницима у домовини, доносећи наду да ће свака 
зверка ипак показати свој траг.

„Оно што у почетку изгледа 
субверзивно, брзо буде „прогу-
тано од стране статуса кво као 
део његове здраве исхране.”

Херберт Маркузе

Лука КОКОВИЋ



12

Почивај у миру, 
нека праведна Србијо!

Сећање на Срђу Поповића

Тврдио је да је кривица чланова земунског клана банална, јер су они само урадили оно што 
им је наређено и тако извршили државни удар, како би Коштуница преузео сву власт за себе. 
Оног тренутка када је српско правосуђе скинуло кривичну пријаву, коjу је поднео против 
Коштунице, Срђа Поповић је изгубио и последњу наду да ће се један од најзначајнијих 
процеса расветлити без монтирања. Наставио је да се бори, али је смрт била бржа.

Срђа М. Поповић (1973-2013), рођен је у Београду у 
чувеној адвокатској породици. На врхунцу каријере овај 
„некомунистички Србин из комунистичке Југославије”, 

како је за њега давно рекао један његов хрватски колега, нашао се још 
давне 1970. године. Тада је почео да заступа оптужене у политичким 
процесима попут Добрице Ћосића, Вука Драшковића, Леонида 
Шејка, Војислава Шешеља, Драгољуба Мићуновића, Косте Чавошког, 
Душана Макавејева, Фрање Туђмана, Владимира Шекса, Доброслава 
Параге и других. Тај сплет са политичарима пратиће га све до краја 
живота и његовог последњег спора о убиству премијера др Зорана 
Ђинђића, где је заступао породицу Ђинђић. Поповић је био, не само 
један познати адвокат, већ и велики борац за људска права, односно 
„глас разума” несрећних српских вртлога из последњих ратова.

Након доласка Милошевића, Срђа Поповић иступа као први 
српски интелектуалац, који се отворено противи политици тадашњег 
председника Југославије, описујући председникову личност као 
превелику опасност за Србију. Године 1989. овај велики противник 
тадашњег режима окупља новинаре који су због неслагања са 
Милошевићевом политиком изгубили посао у државним медијима 
и оснива независни недељник ‘’Време’’. Одмах након оснивања 
недељника, крећу најоштрије критике у којима се износи да је Срђа 
Поповић „издајник српства”. Оног тренутка када је српску политику 
према Албанцима на Косову назвао „самоубилачком” и предвидео 
губљење покрајине, крећу и отворене претње. Године 1991. Поповић 
доноси одлуку да се из безбедносних разлога са својом породицом 
склони у САД , где остаје до Милошевићевог свргавања 2000. године.

Еуфорија око свргавања Милошевића и енергија, која је хиљаде 
људи извела на улице да се обрачунају са режимом, некако је 
прекрила питање „шта ће бити након 5. октобра?”. Срђа Поповић 
је од самог почетка био потпуно скептичан тврдећи, као прво, да 
је илузија мишљење да је народ „скинуо” Милошевића, већ да су га 
његови издали и као друго, да је немогуће да на изборима заједно 
победе идеје Коштунице и идеје Весне Пешић. Јасно је говорио о 
кризи која ће захватити тадашњи ДОС, у коме је по њему владало 
двовлашће Коштуница – Ђинђић од самог почетка. То је било 
неодрживо и по његовим каснијим изјавама, било је логично да има 
исход какав ће бити 12. марта 2003.

Прогнозе Срђе Поповића, ако их сумирамо сада, биле су 
готово пророчке. Једна од тих прогноза била је и да ће се родити 
непријатељство између тадашњег председника и премијера, као и да 
ће се у Демократској странци догодити бројне поделе. Из тих разлога 
овај оштроумни адвокат одмах је издвојио Ђинђића, Чедомира 
Јовановића и Весну Пешић из тог круга. Ђинђића је сматрао за  

некога ко је човек и више од тога – визионар, који нас једини може 
извући из канџи етноцентризма, антиевропејства и свега што су нам 
донеле деведесете и СПС. Почетком процеса за убиство премијера, 
почиње и Срђина борба, као заступника породице Ђинђић, тако 
и њега лично. Позвао је на одговорност тадашњег председника др 
Војислава Коштуницу, који је по његовом мишљењу подржао ЈСО и 
створио све услове да се деси државни удар и да се убије премијер. 
Међутим, суд до данашњег дана није прихватио захтев да се лидер 
ДСС-а позове на сведочење. Поповић је последњих година често 
истицао да је то највећи пораз српског судства и да све указује да се 
процес монтира под притисцима страних сила.

„Идеја 5. октобра била је велика, али су људи који су остали 
иза Ђинђића били превише мали”, наглашавао је адвокат Срђа 
Поповић, и из тог разлога и они који су били већи од тих малих, 
били су угушени. Тако је по њему било неминовно да Демократска 
странка сиђе са власти 2012. По његовом ставу људи су једном 
изашли у великом стилу и схватили да су објекат владања, онда су 
се помирили са тим и на последњим изборима гласали за Николића, 
само из разлога јер су желели да гласају против Тадића, јер су били 
издати. Долазак СНС-а на власт Срђа Поповић је дочекао са тезом 
да нас чека повратак у деведесете. Александра Вучића је описао као 
човека који жели да неким леденим миром заплаши грађане, као 
и да не само победи своје противнике, већ и да их понизи, што га 
је натерало да политку напредњака окарактерише као отворену 
жељу за једнопартијским системом. За похвале које је добила Влада 
републике Србије, непосредно пре његовог упокојења, овај адвокат 
је рекао да су оне чисто педагошког типа, објашњавајући да се ради 
о ситуацији у којој учитељ бодри лошег ђака, говорећи му да ће све 
бити у реду, да само треба још да се потруди, да је он јако паметан, 
али му ипак да јединицу. 

Без длаке на језику осуђивао је Караџића и Младића, али 
и Готовину и Маркача, као и све злочинце са простора бивше 
Југославије. Критиковао је власт до 5. октобра, веровао да са 
Ђинђићем прелазимо са речи на дела, а онда је све то прекинуо 
један метак. Од тада се посветио борби за проналажење кривца за 
убиство премијера. У тој борби омела га је болест, а спречила смрт. 
Отишао је велики професионалац и велики борац за правду и 
људска права. Након 12. марта 2003. опет смо у прилици да кажемо: 
„Почивај у миру, нека модерна и праведна Србијо.” До појаве неког 
новог визионара који ће, не само живети, већ и умрети за своју 
филозофију политике и неког новог адвоката, који ће се борити за 
правду и европску Србију, баш онако како се борио покојни Срђа 
Поповић. Милош ВУЛИЋ
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ДРУШТВО 

Fair trade: 
мали корак за потрошача, 
велики за капитализам

Другачији систем трговине

 Покушај реформе капиталистичког система трговања новим 
принципима у корист неразвијених земаља

Да ли сте се икада запитали како се производе ваше 
патике? Или ваш телефон? Колико радника је 
потребно, колико времена? У каквим условима 

раде? Страшне приче о злим корпорацијама смо сви чули, 
али некако то занемарујемо. Ипак, патике су нам потребне, 
а и плаћамо одређену цену за њих, не добијамо их бесплатно. 
Али, да ли сте се запитали колико ће процената те цене отићи 
том раднику, а колико његовом шефу? 

Радници корпорације „Фокскон” раде дванаест сати 
дневно, a производе 137 000 iPhone телефона дневно, што 
би значило деведесет у минути. Преко десет случајева 
самоубиства међу радницима „Фокскон” корипорације 
забележено је 2010. године. Како је управа реаговала? 
Поставили су заштитну мрежу око зграде, тако да људи који 
би покушали да се убију скоком са неког од спратова, не би то 
успели. Али радно време није промењено.

Капитализам је жилав и јако флексибилан – зато и, 
упркос оваквим случајевима, он опстаје. Садашњи систем 
светске трговине – слободна трговина, заснована на 
либералним идејама о немешању, односно минималном 
мешању, државе у сам процес размене роба и услуга, 
делотворан је и плодоносан искључиво у земљама западног 
света. Такозване западне демократије и велике корпорације 
које тамо имају своја седишта, убирају највеће профите, држе 
у својим рукама монопол и тако представљају непобедиву 
конкуренцију произвођачима из земаља Трећег света. Тако 
долази до немогућности развоја аутохтоних економија ових 
земаља, јер њихова читава производња потпада под контролу 
корпорација. Поред неравномерне расподеле профита, у 
земљама Трећег света постоје и бројни други проблеми: 
експлоатација радника, неадекватно радно окружење, начин 
производње који знатно загађује и штети животној околини.

Колика је онда одговорност потрошача? Колика је цена 
коју неко други плаћа, како бисмо ми уживали у разноликим 
робама? Може ли се икада просечан човек „тргнути”  и 
навести да размишља о томе? Тешко да нас у будућности 
очекује било каква револуционарна промена система, која би 
трансформисала свет и светску трговину, но садашњи систем 
је такав да ипак мора да се прилагођава како би опстао. Зато 
се чини да је данас најделотворније деловати унутар система, 
кроз систем – путем реформи.

Покушај реформе система слободне трговине оличен је у 
концепту fair trade (фер трговине). Овај концепт осмислиле 
су невладине организације, које су првенствено желеле да 
купују робу Трећег света, да би се са развојем њихове идеје 
придружиле и компаније. Створили су свој специфични 
лого, који добијају све компаније које се прикључе fair trade 
организацији. Лого их обавезује да  поштују стандарде за које 
се fair trade залаже, а то су - поштовање права радника, услова 
за рад, очување животне средине, фер цена и посебно развојна 
премија – новац од профита који fair trade организације 
донирају заједници. Због те премије, fair trade производи су 
мало скупљи него обични производи.

Прве робе којима се трговало по fair trade систему 
били су мануфактурни производи попут занатских дела, 
декоративних или плетених предмета. Међутим, овакве робе 
не пролазе баш најбоље на тржишту, све до 1988. године, када 
се ствара лого fair trade производа, са којима почиње продаја 
путем мрежа малопродаја. Најуспешнији fair trade производ 
данас је кафа, која је углавном бољег квалитета од кафе коју 
продају корпорације – и то управо због другачијег приступа 
узгајању и производњи. Једна од великих компанија које 
продају кафу, чувени „Старбакс”, такође нуди у својој понуди 
fair trade кафу.

Fair trade је посебно значајан због својих циљева које жели 
да постигне – а то су бољи услови за произвођаче, њихово боље 
сналажење и бољи положај на тржишту; строго поштовање 
људских права – дакле, достојанствено опхођење према 
радницима, забрана дечијег рада и било какве експлоатације. 
Наглашава се и производња која не штети животној околини, 
и транспарентан однос између партнера у самој трговини.

Либертаријанци и заговорнци laissez-faire економије 
називају овај систем прерушеним протекционизмом, 
који доноси само штету слободном промету роба и 
услуга. Fair trade, ипак, има неке недостатке: недовољно су 
распрострањени у великим ланцима трговине, недовољно су 
људи обавештени о овом систему, а и цене су некада превише 
високе у односу на квалитет. Но, веће цене имају своје 
оправдање – у њих је урачунато достојанствено поступање са 
радницима који негде у свету производе робе које уживамо, 
и такође, води се више рачуна о планети на којој сви живимо.

Божица ЛУКОВИЋ



14

Заборављени Срамно је колико мало знамо о нашим 
људима, који су у још тешка и смутна 
времена успели да превазиђу, не само 
средину из које су потекли, не само светлу 
и цивилозовану Европу, већ и Америку, 
застрашујуће далеку, по географији, 
али и по обичајима. Има Срба који су 
променили свет, а које више знају и 
поштују тамо, у неким Америкама, него 
што је то случај овде, у земљи и међу 
нацијом из које су потекли.

Идентично фолдеровање Генија и голман-ламе

Говорећи из угла окорелог „друштвењака“, мене 
заиста није интересовало када ће се срести два 
аутомобила и колико је убрзање нечега, под  
дејством нечега, па сам се, док  су моји наставници 

и професори физике писали нешто неразумљиво по табли, 
у задњој клупи играла потапања бродова. Да је само неко 
преузео на себе одговорност да ми „приближи” те људе, 
исприча нешто о времену у којем су живели, њиховим 
тежњама и свестраности – верујем да би све било другачије. 
Некима од нас је потребно лице иза кога стоји то неразумљиво 
нешто. Срамно признајем да сам о српским генијима, као што 
су Миланковић, Пупин и Тесла, знала баш толико – да су 
генији и да су Срби. Сав бес и жал због српске (не)културе, 
непоштовања лика и дела наших генија, нисам открила све до 
једног часа физике, када сам се сусрела са генијем коме сам 
знала само име и презима (баш као и голмана Манчестер 
Јунајтеда који личи на ламу). Вероватно би и он „на једно 
ушао, на друго изашао“ да мој генијални професор др. Нагл 
није споменуо Пулицерову награду. Чекај, српски физичар 
добио Пулицерову награду? Да, први међу Србима који је 
добио Пулицерову награду и то за своју аутобиографију „Од 
пашњака до научењака“, био је физичар. Одломци његовог 
дела били су обавезна лектира тадашњих америчких ђака.

Проклета је Америка
Невероватан је животни пут тог физичара, који је започео 

9. октобра 1854. године у селу Идвор покрај Панчева. Он је 
постао, не само велики научник и проналазач, већ и писац, 
дипломата, просветитељ, а пре свега, сељак који је Линколна 
поредио са Краљевић Марком.  Образовање је стицао 
најпре у родном селу, затим у Панчеву и Прагу. У Америци 
је завршио Камбриџ и после неколико година на истом 
универзитету постао редован професор. Ипак, он у Америци 
није био Michael, већ Идворски. Назив родног села, у ком су 
га оптуживали за јерес када је причао о муњама и громовима 
спомињавши Бенџамина Франклина, ( јер, забога, сви знају 
да муње настају кад Свети Илија кочијама кроз Рај пројури) 
узео је за своје средње име. Учинио је то када се са осталим 
имигрантима искрцао на Касл Граден. Ако ћемо прецизније, 
двадесет година пре него што је постао један од петнаест 
најбогатијих Американаца. Било је то овако, пише он:

Када је брод прошао мимо Касл Гардена, чуо сам да је неко 
рекао „Ово су врата Америке.“ После нешто више од једног 

сата сви смо стајали пред овим вратима. (...) чиновници који 
су нас испитивали вртели су главама као да им се чинило 
да нисам за искрцавање. Признао сам им да имам само пет 
центи у џепу, да немам никог познатог у Америци и да никог у 
овој земљи не познајем изузев Франклина, Линкона и Харијет 
Бичер Стоу. Мој наступ направио је велики утисак на једног 
од чиновника (...) Погледао ме је љубазно а очи су му весело 
бљеснуле и обратио ми се на немачком: „Имао си добар укус 
кад си бирао своје познанике у Америци.“

Колегa политичар
Чиновников закључак оправдао је блиским пријатељством 

са двадесет и осмим председникм САД Вудром Вилсоном. У 
временима завршетка Првог светског рата, испоставило се 
да је било корисно имати председника Америке за пријатеља. 
Лично пријатељство и јак утицај на  Вилсона употребио је, 
да се на Париској мировној конференцији, границе будуће 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца успоставе у нашу 
корист. Ипак, није „шлихтање“ обезбедило повољне границе 
КСХС. Од стране Краљевине Србије додељена му је 1912. 
године позиција почасног конзула у САД. Са тог положаја 
имао је јасан увид у Лондонски уговор којим су велике силе 
- Француска, Русија и Енглеска, тражиле од Србије да начини 
одређене територијалне уступке Румунији и Бугарској. 
По том уговору, Румунија би добила Банат, а Бугарска део 
Македоније од Скопља. Званичним Меморандумом из 19. 
марта 1919. године, он је предочио Вилсону историјске и 
етничке карактеристике граничних подручја КСХС. Само 
три дана потом, Вудро Вилсон дао је изјаву о непризнавању 
Лондонског уговора.

Можеш и ти к’о он
 „Читање, писање и рачунање личили су ми на средства 

за мучење која је учитељ, по мом мишљењу, измислио да 
би ускратио моју слободу и играње са друговима“, написао 
је, као да је читао мисли сваког од нас. Шта је то што га је 
од просечног ђака начинило генијем, кога поштује читав 
свет (сем од Триглава до Вардара)? Можда десетка код 
Терминатора, Ајфон, нитне на чизмама? Ја не знам, али ако 
желите да сазнате, можете за почетак укуцати Михајло 
Идворски Пупин у ваш интернет претаживач. 

Ако ништа од овога нисте заборавили, јер никада нисте 
ни знали, без бриге. То није ваша грешка, већ оних којима су, 
кад су били као ми, најважније биле оне „нитне” на чизмамa.

геније

Катарина РУВИДИЋ
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КУЛТУРА
Музика

Најзначајнији албуми 
2013. године
Ретроспектива овогодишњих издања са освртом на најзначајнија

После два броја у којима смо били приморани да 
пишемо о друштвено – политичким збивањима, мој 

колега Филип и ја враћамо се на сцену у великом стилу. Овога 
пута доносимо вам субјективни приказ најзначајнијих албума 
из текуће године (која је на измаку, па осећамо потребу да вам 
из куртоазије честитамо надолазеће празнике).

Arctic Monkeys – AM
Прича о овом албуму, заправо, 

почиње још у фебруару 2012., када 
су „Мајмуни” избацили сингл R U 
Mine, као најаву за нови албум. На 
њега се чекало све до септембра ове 
године (у међувремену је избачен и 
сингл Do I Wanna Know?). 

Можемо рећи да су овим албумом „Мајмуни” постали 
велики бенд. Пре свега, зато што су направили савремен 
концептуални албум у којем су се прошетали кроз више 
музичких жанрова и стилова, остављајући лични печат 
на сваки од њих. Од суштих рок драгуља са елементима 
психоделије, као што су уводна Do I Wanna Know?, I wanna 
be yours, R U Mine, преко хип – хоп Snap out of it, Why D’you 
Only Call me when You’re High? до соул – поп излета Mad 
Sounds, Fireside и Knee Socks - Arctic Monkeys су сваку од њих 
везали за сива и тугаљива предграђа Шефилда, доводећи свој 
музички израз до савршенства. Алекс Тарнер је признао да 
је велики број текстова инспирисан његовим раскидом са 
дугогодишњом девојком, манекенком Аријел Ванденберг, 
што даје меланхоличну енглеску сету читавом албуму.

Уколико албум преслушате од почетка до краја, стичете 
утисак да пратите Тарнера који тугује за Аријел, у ноћном 
клубу са пријатељима, уз по коју чашицу жестоког пића, 
тетура се до тоалета гледајући друге девојке, безуспешно 
позива своју љубав „у три ујутро, да би јој променио мишљење 
о њему’’, а када сазна да она има другог, упада у афективну 
чежњу, и уз свитање пада у сан.

Daft Punk – Random 
Access Memories

Француски електро дует у 
последњих десет година има нешто 
да понуди и људима који слушају 
музику једним ухом, овлаш, уз 
обављање неког посла или само у 
колима; а и музичким гиковима и 

залуђеницима, који траже најситније детаље на плочама и 
песмама. То је, уосталом, и разлог њиховог дугогодишњег 

опстајања на сцени – без „продавања” себе због зараде или 
личне промоције. Они се држе, условно речено, старинског 
пута – дају најбоље од себе у нади да ће се то свидети људима 
и не очекују много заузврат.

Овај албум, осим што је без премца њихово најбоље 
издање, само потврђује чињеницу да су два „Робота” истински 
заљубљеници у музику. Random Access Memories је својеврсан 
омаж жанровима и уметницима који су највише утицали на 
Daft Punk. Осим Ђођрђа Мородера, чувеног италијанског ди-
џеја, предводника електра и електро попа у Европи, ту су и, 
између осталих, Нил Роџерс, велики фанк гитариста који је 
сарађивао са Мадоном, Дејвидом Боувијем и Дјуран Дјуран, 
као и свеприсутни вокал Ферел Вилијамс.

Песме – Get Lucky и Lose yourself  Dance – водећи су хит 
синглови који у себи имају укус лета, порока и одишу духом 
седамдесетих година прошлог века. Текст који је могао 
да потпише и Џорџ Клинтон лично, гитарски риф тако 
класичан за диско – фанк и Wild Cherry, а све то заслађено 
модерном продукцијом и Daft Punk печатом, првенствено 
модулираним вокалима и фејзованим клавијатурама, само 
су неке од карактеристика ових правих малих ремек – дела 
диско-фанка.

Ако желите час музичке историје – пустите Random Ac-
cess Memories, искључите телефон и добро отворите уши.

 
Гоблини  
– Роба с грешком

Tреба почистити мало по својој 
кући па рећи нешто о албуму Гоблина 
„Роба са грешком“. Момци су на овом 
албуму показали сјајан манир, којим 
не може да се похвали много бендова, 
а то је да се мењају, да им музика буде 

флуиднија и да се види жеља да не буду исти, па чак ни сами 
себи. Оваква ствар је пре свега одраз зрелости, али не оне која 
уз себе повлачи синтагму „ташна, машна на поклон флаша и 
шмекерска одела, зипа гиље нису моје Ђан Франка су Фереа“, 
већ она у којој се показује колико неко зна о музици - да зна 
да постави сваки тон на своје место, да каже праву реч у 
правом тренутку, да у једноставности направи сјајну песму, 
која има оно „нешто“ што покреће. То је зрелост коју је Лу 
Рид окарактерисао реченицом: „За рокенрол је довољно два 
акорда, три акорда је превише, а четири акорда, то је већ џез“. 
Можда ће неко помислити како има сјајних песама које су 
компликоване за сваки инструмент или вокал који се у њима 
налази, али је на крају крајева одраз великог уметника да са 
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што мање каже што више.
Албум се отвара нумером „Европо“, која има све што 

једна Гоблини-песма има осим текста. Текст је поприлично 
не-гоблиновски и у њему се доста види утицај Голубових 
(певач бенда, а не градска птица) путешествија по целом 
свету, односно његово гледиште према цивилизацијском јазу 

између „Европе“ и „Србије“. Овај текст није нов, тематика је 
слична, ако не и нека врста трибјута Балашевићевој песми 
„Путуј Европо“. „Деца из комшилука“, трећа по реду нумера, 
се показала као највећи хит на албуму. На њеном стварању 
су учествовали неки од познатијих људи музике из Србије, 
попут Бишкета из групе Перо Деформеро и Бобана из групе 
Ритам нереда. Песма се најбоље тумачи као повратничка 
химна бенда који преко десет година није издао ни један 
албум и који се враћа на велика врата. „Поздрав Сунцу“ је 

интересантна песма о два момка који 
су из Задра допутовали на концерт 
Гоблина у Бањалуку, а који су касније 
сами организовли концерт Гоблина 
у свом Задру. Песма о мотивима, 
померању и испитивању граница 
својих могућности. Песма „Бинарни 

свет“ (опет наслов говори за њу) је ода савременом начину 
комуникације (наравно ода у лошем смислу) и томе како су 
људи почели да губе способност природног комуницирања.

Овом нумером се завршава албум и почињу приче - остаје 
на врховном арбитру, времену, да да свој суд и покаже колико 
су Гоблини, у ствари, рекли овим албумом. А ако је веровати 
историји, рекли су много.

Pearl Jam  
       – Lightning Bolt

Велики албум, који је сигурно ову годину ставио на мапу 
гранџа је албум „Lightning Bolt“, који на веома интересантан 
и свепрожимајући начин враћа Pearl Jam у стару музику са 
новим рухом.

Прва песма је „Getaway“ у чијем тексту Ведер јасно показује 
свој став о религији и човековим уверењима. Неко би рекао 
да је ово она стара прича „Ја мислим своје и нико ме другачије 
не може натерати“, што је стара песма у рокенрол музици, 
само што је Ведер отишао мало даље са аргументацијом од 
Бона из U2.

„Mind Your Manners“ је песма која доста подсећа на панк 
музику из Калифорније с краја 70их година. Песма је опет 
против наметања вере, идеја, естаблишмента, мејнстрима. 
Такорећи флоскула Београдских Делијa „Смрт свима!“. 
Иначе песма је прва изашла као сингл и одлично прошла код 

критичара и публике.
„Sirens“, песма за коју је гитариста Мајк МекКрејди 

признао да га је расплакала. За разлику од пређашњих песама, 
ова није толико црна, нити брза - вуче доста на пауер баладе, 
али текст који говори о љубави и људској смртности јој не даје 
да пређе у клише.

К’о гром из ведра неба, „Lightning Bolt“ је песма о 
мистериозној жени, љубави на први поглед. Чудна ствар, када 
је чујете на радију не можете баш да се закунете да су то они. 
Текст доста личи на „Незнанку“ Радише Марковића.

„Swallowed Whole“ - изгледа као да је тема песме како 
човека поједе рупа у коју га сахране, али поред тог, донекле 

тачног тумачења, она је и антипод 
рупе кроз коју човек прође када први 
пут види светлост дана. Можда звучи 
перверзно, гадно или слично, али је 
песма сама по себи лепа.

„Let The Records Play“ је трибјут 
данима дечаштва, када је најбољи 

осећај на свету био чути звук који бенд ствара док свира. 
Песма која провлачи тему тога како музика лечи све ране.

Албум се затвара песмом „Future Days“, коју капирају 
сви они, чије су се везе барем једном завршиле реченицом 
„Морамо да причамо о будућности“. Сентиментална и јака 
балада, коју је од а до ш написао Ведер, сигурно једна од 
стилски и ауторски најјачих ствари са албума.

Bad Religion  
     – True North

Веома незахвалан албум за анализирање је албум групе 
Bad Religion, који бенд враћа у мало старију фазу. То се види 
и по текстовима и по продукцији. До сада није био толико јак 
као претходна два, али на њему постоји пар песама које се 
могу споменути као јаке ауторске целине.

Бенд албум отвара песмом „True North“, која користи стару 
тематику (клинац који бежи од куће да би пронашао „прави 
пут“) само пребачену у угао 21. века. Песма „Past Is Dead“  је 
песма о гледању будућности, о пуштању прошлости да остане 
прошлост, а не да утиче на будућност. Тип песме коју сваки 
Србин (или Делија) органски не подноси.

Прича о корпорацијама и клинцима, који се против њих 
боре је главна тема песме „Robin Hood In Reverse.“ Песма у 
брзом ритму, али са не толико јасном поруком. „Land of End-
less Greed“ - нема шта пуно да се говори, још једна стара добра 
пљувачина по Америци, али може да се пренесе на све остале 
„кукавичке, злочиначке, агресорке, кретенско, дебилске“ 
типове државе. У принципу слажемо се са песмом 100%. 
„Fuck You“ је песма о омиљеном панкерском слогану. „The Is-
land“ је више него позната тема студената политичких наука, 
а написана је као омаж песми „Ниједан човек није острво“, 
са јаким упливом Фукоове идеје о паноптикону, панкерски 
поглед на социолошка дела.

У суштини - јак албум са класичном панкерском 
концепцијом, врло текстуално зрео, пун метафора. али жеља 
бенда да се музички и продукцијски врате на старе путеве, 
ствара слику неозбиљног бенда. 

Још неки албуми на које треба обратити пажњу
Дубиоза колектив – Апсурдистан (Ламент над транзитним Балканом)
Бед Копи – Кригле (Спрдачина најпопуларнијих представника старе школе 

домаћег хип хопа)
The Strokes – Comedown Machine (Укроћени Касабланкас и прави Строкси)
Atoms for Peace – AMOK  (Том Јорк и Фли свирају електронику за мир)
Dropkick Murphys – Rose Tattoo (панк као такав)
Cristopher Owens – Lysandre (Како изгледа када се заљубите на турнеји)
Depeche Mode – Delta Machine (Усавршавање уметничког израза Дејва и екипе)
David Bowie – The Next Day (21. Век из угла глем – рок иконе)

Иван РАДИСАВЉЕВИЋ
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Петнаест најбизарнијих спортова

Квидич им није раван
Док неки уживају играјући и гледајући фудбал, кошарку, одбојку или било 
који други спорт, који сматрамо „нормалним“, постоје и они који срећу 
налазе бавећи се другим спортовима. Представљам, по мом мишљењу, 
неколико најбизарнијих спортова на планети.

СПОРТ

1. Шах – бокс
Овај спорт подразумева играње шаха у боксерском рингу. 

Противници играју ова два спорта на смену током једанаест 
рунди. Укупно одиграју шест рунди шаха и пет рунди бокса. Свака 
рунда траје три минута. Потребна вам је изузетна концентрација 
да бисте успели да победите. Не би било лоше да знате да ударате 
и да повлачите потезе. Овај спорт је настао у Енглеској, а велику 
популарност је доживео у Русији.

2. Фирентински рагби
Погодили сте, настао је у Фиренци. Спорт који представља 

мешавину рагбија и опште туче. Играчи се, буквално, међусобно 
туку. Током борбе је дозвољено лактање, ударање и дављење, али 
су забрањени шутеви у главу. Поента игре је лопту пренети до 
супротног дела терена и постићи поен.

3. Скокови са литице
Мислите – ништа необично. Усагласио бих се са тим, да 

литице не достижу висину од чак тридесет метара. Сваке године, 
интернационална компанија „Ред Бул“ организује шампионат у 
овом спорту. Једанаест одабраних и храбрих такмичара путују по 
свету и скачу са одређених опасних и егзотичних локација широм 
земаљске кугле.

4. Ношење жене
Да се зна ко коси, а ко воду носи ( у овом случају лоше поређење 

). Пропозиције овог спорта су просте. Дакле, потребно је носити 
своју жену на рамену преко полигона пуног препрека све до циља. 
Препреке могу бити вода, ограде, камење и друге ствари, а о томе 
одлучује Међународни комитет за правила о ношењу жена ( о да, 
то постоји ). Спорт је настао у Финској, али се његова популарност 
проширила ван оквира Европе.

5. Трка авиона
Ово такмичење је настало на иницијативу „Ред Була“. Није тешко 

закључити о чему се ради у овом спорту. Дакле, авиони се тркају и 
током вожње изводе разне акробације и вратоломије, пролазећи 
између високих чуњева постављених на води.

6. Санкање на асфалту
Такмичари се тркају спуштајући се низ стрме улице. Није им 

дозвољено да коче не служећи се било чим осим својим ногама. 
Њихово возило су санке са точковима. Спорт је настао у Америци, а 
популарност је достигао у Европи.

7. Котрљање сира
Да, добро сте прочитали. Котрљање сира. Низ веома стрмо брдо, 

учесници се такмиче ко ће први стићи до подножја јурећи комад 
сира. На овај начин Енглези одају почаст сиру. Спорт се везује за 
Глоучестер, где је и „рођен”.

8. Трка у блату
Физички екстремно захтевна трка. Дистанца коју морате прећи 

је чак двадесет километара. Као што јој име каже, одржава се у 

блату. Поред тога што се крећете по земљи, морате да пролазите 
одређене препреке, односно полигон. Трка је изузетно тешка, али је 
све популарнија код нежнијег пола. Манифестација се дешава сваке 
године у Сиднеју.

9. Сепак Такрав...
...или ножна одбојка, спорт је у којем се изводе разне акробације 

током меча у трочланим саставима. Као у правој одбојци, имате 
право да три пута додирнете лопту пре него што је лансирате у 
противничко поље. Највећу популарност ужива у Југоисточној 
Азији.

10. Такмичење у певању птица
Назив „спорт“ схватите максимално либерално. Игра је настала 

у Суринаму и изузетно је атипична. Наиме, поред кавеза са птицама 
стоје власници истих. Сваки пут када се одређена птица огласи, 
власник добија један поен. Победник је онај ко на крају игре има 
највише поена. 

11. Скупљање црва
Ово је традиционална дисциплина где се породице такмиче 

у сакупљању што више црва у року од тридесет минута. Свака 
породица добија одређено парче земље, које ископава тражећи црве. 
Место настанка је Виластоун, Енглеска.

12. Шутирање ногу
Спорт из Велса. Такмичари се држе за рамена и међусобно се 

шутирају по ногама, покушавајући да оборе свог противника. Поен 
се добија уколико, односно када, ваш ривал падне. Судија постоји 
и нема неку улогу сем да прекине меч када један од бораца изгуби 
доста крви или једноставно буде превише уморан и неспособан да 
настави сусрет. 

13. Лимбо скејтинг
Сви сте играли лимбо, али никада возећи ролере. Поента је 

возити ролере у положају шпаге што је дуже могуће и приликом 
те позе пролазити испод паркираних аутомобила. Рекордер је 
Аникет Чиндлак, дечко из Индије, који је издржао чак 53 секунде и 
прошавши испод 82 паркирана возила. 

14. Амерички фудбал у доњем вешу
Премиса вам је јасна. Дакле, они који не воле амерички 

фудбал, можда ће заволети амерички фудбал у доњем вешу. Према 
незваничним истраживањима, 90% гледалаца су мушкарци. 
Генерално, установљено је да људе више занима како изгледају 
учеснице, него шта се заиста дешава на терену. Постоји лига од шест 
тимова и спорт се емитује на америчком МТВ-ју.

15. Квидич
Да, и он постоји. Измишљени спорт је постао стваран. Са метлом 

између ногу, играчи се труде да пробаце лопту кроз неки од три 
противничка прстена, исто као и у књигама познате списатељице 
Ј.К.Роулинг. 

Лука БЕЉАН
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Кошарка, репрезентација

Сале Национале нови селектор
Према речима представника Савеза, постигнут je начелни 
договор да легендарни кошаркаш преузме национални тим.

Као што је познато, Душан Дуда Ивковић је након 
Евробаскета у Словенији поднео оставку на место 

селектора националног тима. Скептици су одмах почели 
да врте главом, медији бомбардовали питањима „ко ће 
наследити легендарног Дуду?”. Колико год се некад непотребно 
претеривало, колико год се свакакве сензационалистичке 
вести пласирале, са бомбастичним насловима и нагађањима 
ко ће бити нови селектор, радозналост кошаркашке Србије и 
медија је потпуно оправдана. Још од титуле у Индијанаполису 
2002.године нисмо знали за успех. Тренери су се мењали, као 
и играчи, никако није било могуће успоставити ту неопходну 
хемију и јединство у тиму, што је резултирало дебаклима на 
Олимпјади у Атини 2004., Европском првенству у Београду 
2005. и Светском првенству у Токију 2006.године. Све до 2009. 
године и повратка Дуде Ивковића, који је донео сребро на 
ЕП у Пољској, заборавили смо шта значи бити кошаркашка 
нација. Разумљиво је да никад нећемо бити сила каква смо 
били у старој нам држави, али народ навикнут на успехе је 
тешко задовољити. Баш из тог разлога, многи велики српски 
тренери нису се усуђивали да преузму одговорност и воде 
селекцију. Списак се на крају свео на неколико имена, међу 
којима су најучесталија била Игор Кокошков, селектор 
репрезентације Грузије и помоћни тренер Финикс Санса и 
на Александра Ђорђевића, прослављеног репрезентативца  
и једног од најбољих кошаркаша које је наша земља икада 
имала.

Сви смо нестрпљиво чекали саопштење КСС-а, и дочекали 
смо га. Драган Ђилас је изјавио да је са легендарним играчем 
постигнут договор око вођења репрезентације и да је остало 
да се утврде финансијски услови. На интернету се, наравно, 
одмах покренула лавина коментара и прогноза, како ће се 
Сале снаћи на новом задатку и да ли ће снаћи. Оптимисти су, 
логично, свом снагом уз Ђорђевића, тврдећи да је прави избор 
за селектора због своје играчке каријере и потенцијалног 
ауторитета који би имао међу играчима. Скептици се, са 
друге стране, позивају на досадашњу „мршаву“ тренерску 
каријеру славног аса, који је тренирао по годину дана Армани 
и Бенетон, без запаженијих резултата. Сале ће на клупи 

наследити младу и  перспективну екипу, која је изборила 
пласман на Светско првенство у Шпанији 2014. Тек ћемо 
видети за којих ће се 12 определити нови селектор, али се 
очекује да носиоци игре буду искусни интернационалци и 
тандем московског ЦСКА, Ненад Крстић и Милош Теодосић. 
Очекује се да у својим клубовима доста покажу, Новица 
Величковић, Немања Бјелица, Душко Савановић, Стефан 
Марковић као искуснији, као и Василије Мицић, Богдан 
Богдановић, Данило Анђушић, Владимир Лучић, Немања 
Крстић, Немања Дангубић, Лука Митровић, Ђорђе Гагић, 
Дејан Мусли од млађих. Са спојем младости и искуства, без 
повреда, наша селекција у Шпанији може много. Остаје само 
да видимо да ли ћемо приказати игру као што се очекује, јер 
више се на младост не можемо правдати. Светско првенство 
у Шпанији би требало да буде одлична прилика за сазревање 
изузетно перспективне селекције.

Александар Ђорђевић је рођен  26. августа 1967. у Београду. 
Каријеру је почео у београдском Партизану 1984. године и у 
редовима црно-белих је играо пуних осам сезона, до 1992., 
када је освојена највећа титула у историји славног клуба, 
титула европског шампиона. Осим Партизана, током каријере 
наступао је за Олимпију, Фортитудо, Портланд,  Барселону, 
Реал Мадрид, Скаволини,  да би 2005. завршио каријеру у 
миланском Арманију. За националну селекцију Југославије, 
наступио је на 108 утакмица. Два пута је проглашаван за 
европског кошаркаша године, 1994. и 1995., за најбољег 
спортисту Југославије, такође 1995., а најкориснији играч 
Евролиге био је 1997. године.  Са репрезентацијом Југославије 
освојио је четири злата, сребро и бронзу, од тога једно светско 
злато, сребро на Олимпијским играма у Атланти, три злата и 
једну бронзу на ФИБА европским шампионатима.

У мору невероватних потеза у Ђорђевићевој каријери, 
издвајају се два. Први и најчувенији је кош за титулу 
европског шампиона у дресу Партизана, када је за 4 секунде 
претрчао цео терен и у последњој „распалио” тројку 
за победу и велико славље. Пао је моћни Хувентуд из 
Бадалоне, 67-66. Успех је невероватан, поготово јер је Сале са 
Партизаном све утакмице играо у иностранству, због добро 
познатих санкција уведених нашој земљи током деведесетих. 
Други потез је био готово пресликан, с тим што су играле 
репрезентације Југославије и Хрватске. Колико су та победа 
и мајсторија значиле навијачима у нашој земљи, излишно је 
трошити речи. Победили смо 64-62 на Европском првенству 
у Шпанији 1997. године. Као што је речено, Сале није бележио 
сјајне резултате као професионални тренер. Надајмо се да 
ће на клупи репрезентације бити другачије и да ће вратити 
Србију где јој место, на победничко постоље.

Небојша АНТОНИЈЕВИЋ
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