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РЕЧ УРЕДНИЦЕ

Протекли месец био је 
месец незадовољства, 
побуне и тешких 
речи. Ипак, прави 
људи су они који у 

незадовољству нађу времена за 
смех, док се буне „не окрећу леђа” и 
док изговарају тешке речи увек нуде 
руку помирења. Ми смо такви људи, 
а претходни месец је наш сведок. 
Останимо исти и у предстојећем, и у 
међувремену, прелистајмо заједно 
нови број „Студентског Журнала”, на 
коме је наша редакција и овај пут 
вредно радила. 
Поздрав до следећег броја,

Марта Лутовац

Садржај
Пројекат КСФПН: 
1. Трибина „Корупција у високом 
образовању” 

Интервју:
1. „Школа пословних вештина” 
2. Интервју са Леном Ковачевић  

Политика:
1. Ера „немачке мајке” 
2. Мрачна страна политике  
- Адолф Хитлер   

Друштво:
1. Зашто као контра?   
2. Генијалност која се наслеђује

Култура:
1. Са „оне” стране морала  

Спорт:
1. Почетак НБА сезоне

Пројекат ,,Студентски Журнал’’ реализује се уз подршку  
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је у школској 

2012/2013. години новчано подржало реализацију овог пројекта.
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• Главнa и одговорнa уредницa: Марта Лутовац

• Редакција: Ана Иличковић, Ања Миловановић, Божица Луковић, Звездана Бабел, Иван 
Радисављевић, Лука Бељан, Небојша Антонијевић, Филип Костадиновић, Филип Лукић

• За издавача: Марко Деспотовић, Огњен Поповић
• Дизајн и техничка припрема: Лука Коковић
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„Где има новца, 
има и корупције”  

ПРОЈЕКАТ КСФПН-а

Чедомир Чупић

Чедомир Чупић је рођен 1947. године у Сивцу, у Војводини, где је завршио основну 

школу. Гимназију је завршио у Сомбору, а Факултет политичких наука у Београду, где 

је магистрирао и докторирао, и на коме данас предаје више предмета. Предаје и на 

Економском факултету, као и на Факултету политичких наука у Подгорици. Радио је као 

новинар и уредник у редакцији Образовног програма Првог програма Радио Београда. 

Био је члан Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије од 2001. до 2003. 

године. Такође, функцију председника Одбора Агенције за борбу против корупције 

Републике Србије обављао је од 2009. године, а сада је члан тог тела.

Ана ИЛИЧКОВИЋ

(Чедомир Чупић)

Корупција је реч коју, генерално, многи избегавају 
да кажу наглас, иако се велики број  директно 
сусрео или се сусреће са истом. Иако је неправда 

свуда око нас, ми по том питању не предузимамо ништа. 
Вешто је избегавамо, навикнути на чињеницу да „то тако 
функционише у Србији”, и да се се такви проблеми не могу 
решити. Свесни овог актуелног проблема, и са циљем да 
се исти покаже јавности, као и да се подсете студенти да 
корупција није нешто нормално, већ један акутни проблем 
- КСФПН је организовао прву трибину у овој академској 
години, управо на тему корупције у високом образовању .

У оквиру  трибине  „Корупција у високом образовању” 
учествовали су професор на Факултету политичких наука Др 
Чедомир Чупић, кандидат за директора Антикорупцијског 
тима у просвети Марио Спасић и потпредседник СКОНУС-а 

Милош Обрадовић. 
Професор Чупић  је кроз разговор говорио и детаљније 

о врстама корупције и узроку њеног настанка, напомињући 
да је сваки вид поткупљивања корупција, и да преко ситних 
материјалних добара, која се дарују као захвалност (читај: 
којима се плаћа нека ситна услуга), долазимо до корупције 
која је тешко видљива, и да је управо то оно што доприноси 
лошем стању у држави. Враћајући се на главну тему ове 
дискусије, нагласио је да су фалсификоване дипломе највећи 
проблем у високом образовању.

‘’Необразовани људи налазе се на високим државним 
функцијама и због свог незнања узрокују штету нама, а ми, 
када се то деси, углавnом само ћутимо”, рекао је професор 
Чупић.

,,Необразовани људи налазе се на високим 
државним функцијама и због свог незнања 
узрокују штету нама, а ми, када се то деси, углавnом 
само ћутимо”, рекао је професор Чупић.

Други  гост трибине Марио Спасић се надовезао на 
причу свог саговорника и истакао потребу за механизмима 
државе, који би се борили против фалсификовања диплома 
и покушали да искорене корупцију у високообразовним 
системима.  Како би присутним студентима приближио како 
све корупција настаје и у којим деловима система се ствара - 
навео је конкретне примере, износећи валидне доказе у виду  
финансијског извештаја.

“Ова појава је данас много чешћа него раније, а 
државни механизми, који би требало да проблем 
сузбију, тренутно не функционишу на прави 
начин”, сматра Марио Спасић.

Милош Обрадовић се као студент и представник 
Београдског Универзитета усагласио са осталим гостима 
трибине,  сагледао проблем и објаснио у ком облику се он 
тамо најчешће јавља, као и како се може спречити.

“Иако велики проблем представља просветна 
инспекција као потенцијални извор корупције, 
она у високом образовању креће, заправо, од 
акредитације. Зато њој треба посветити највише 
пажње”, рекао је Милош Обрадовић.

У  дискусији су учествовали и присутни студенти, који 
су у великом броју дошли и показали заинтересованост за 
решавање постојећег проблема. 

Ово је само једна у низу трибина коју ће КСФПН 
организовати са темама које се тичу како актуелних, тако и 
акутних проблема са којима се сусрећу студенти, млади људи 
и народ који живи у Србији.

Милош Обрадовић

Рођен је 18. марта 1988. године у Битољу. Студент  је докторских студија Факултета 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Од 2012. године потпредседник 

је Студентске конференције универзитета Србије. Био је студент продекан у два мандата, 

председник за наставу и реформу у Студентском парламенту Универзитета у Београду. 

Члан је Сената Универзитета  већ три године, председник за спорт на Универзитету, као 

и председник за спорт у Сконусу . За Студента проректора Универзитета у Београду 

изабран је 2013. године.

Марио Спасић

Рођен је 1985. године у Краљеву. Основну школу је завршио у Трстенику. По 

струци је машински техничар и апсолвент смера Информатика у инжењерству.  Марио 

је координатор  Радног тела савета за високо образовање Републике Србије. Члан је 

Поткомисије за спољашњу проверу рада високошколских установа у Републици Србији, 

у оквиру Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа 

Националног савета за високо образовање Републике Србије. Једини је кандидат за 

директора Антикорупцијског тима у просвети.



5

ИНТЕРВЈУ

Свесни смо тога да се реч на папиру лако памти, али 
веома брзо заборавља. Свесни смо и тога да се не 
тестира увек наше знање, већ наша способност да 

запамтимо мноштво битних и небитних података у кратком 
временском року. Применити стечена знања? Мислићемо 
о томе када време дође. Међутим, када оно напокон дође, 
схватимо да времена, заправо, нема.  

Обезбедити себи неопходну праксу постала је брига сваког 
студента који на време почне да планира своју будућност. 
Вођени тиме, чланови Студентске уније Електротехничког 
факултета покренули су пројекат под називом „Школа 
пословних вештина”, о коме нам детаљније говори идејни 
творац и координатор пројекта Марија Јелић.

 
 Шта је циљ овог пројекта?
Циљ овог пројекта је да окупи младе људе који желе да 

науче вештине неопходне за даљи рад. Имајући у виду мали 
број пројеката, који ће подстаћи студента као појединца 
да размишља и сам увиђа проблематику света у којем се 

Отвара се нова школа

Сваки просечан студент проведе већи део дана читајући стручна 
штива. Углавном, читамо зато што смо на то приморани од стране 
оних који нас оцењују.  Они оцењују наш рад, наш труд и наше 
знање - или би тако требало да буде?

налази, као и то да смо успели да окупимо сјајне предаваче 
из иностранства и Србије, али и велики број студената, који 
су се одазвали нашем позиву, говори о специфичности и 
важности овог пројекта. Лидери међу младима, иако некада 
нису видљиви, постоје, а наш циљ је да их промовишемо 
и прикажемо глас младих као једног духа, који, заправо, 
прожима ово друштво. Један од главних циљева је да се 
пројекат прошири на све државне универзитете у Србији, 
јер сматрамо да ћемо тиме што ће се велики број студената 
укључити, побољшати положај наших колега у друштву.

Овај пројекат садржи широк спектар 
предавања. Које области она обухватају и коме 
су првенствено намењена?

Предавања су из области лидерства, тимског рада, 
предузетништва, психологије успеха, личног ПР-а, јавног 
наступа, протокола, невербалне комуникације, као и из 
области културе, уметности, филозофије и науке. Сматрамо 
да поред пословних вештина студенти треба да имају увид 

,,Школа  
пословних вештина”
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и у разноврсна предавања занимљивог и специфичног 
садржаја. Школа је намењена свим студентима Београдског 
универзитета који желе да раде на себи, стекну нова 
познанства и касније наставе сарадњу са нама.

Уводно предавање одржаће Др Џон Ленокс, 
професор са универзитета Оксфорд. Зашто је 
баш његово питање „Да ли је наука сахранила 
Бога?”, оно које ћемо чути на отварању?

Желели смо да на почетку имамо једно врло интригантно 
предавање, које ће наговестити занимљиве теме, које ће бити 
обрађиване. Питање религије је тиштило научнике вековима, 
и заправо су научници били највећи атеисти. Међутим, сви су 
желели да оспоре постојање неке силе и покушавали су то да 
докажу, али дошли су до контрадикције и постали екстремни 
верници. Тако се десило и са нашим првим предавачем. 
Човек који је пре свега врхунски математичар, али и доктор 
филозофије природних наука, изузетно је компетентан за 
овакву тему. Мислим да ћемо многим студентима овим 
називом заголицати машту и отворити им врата једног новог 
и занимљивог света.

 По чему се ова предавања разликују од оних 
која студенти могу слушати на факултетима?

Предавања се разликују превасходно по тематици. 
Пропагирамо интереактиван облик предавања и активно 
учешће студената, јер нам је најбитиније да чујемо њихово 
мишљење. Мислим да ће студенти кроз предавања, радионице 
и дебате доста научити и проширити своје видике.

Два предавања биће на тему лидерства. Шта 
за тебе значи бити млади лидер у Србији?

За мене бити лидер је еквивалент изразу служити људима. 
Зашто то кажем? Направљен је култ овог појма у друштву. 
Лидер, односно неко ко се истиче, најбољи је, најупадљивији, 
најгласнији, итд. То не би требало да буде тако, тачније, лидер 
није особа тог профила. Лидер не треба да се намеће, већ 
друштво треба да га „истисне”. Особа која претендује да буде 
лидер пре свега мора да научи да је лидер слуга, слуга својим 
колегама, свом друштву, особа која треба да слуша мишљење 
других, а не да намеће своје. Дефинитивно, ако сте лидер у 
неком тиму, да би тим био успешан, бирајте људе који су бољи 
и више знају од вас, јер лидер је тај који је ту да мотивише 
тим, покреће ствари, а не да руководи. Често правимо грешку 
између лидера и менаџера, то нису исти појмови и у пресеку 
могу дати празан скуп.

Шта је то са чиме ће студенти „изаћи” из ове 
школе након одслушаних предавања?

Студенти ће научити да виде ствари око себе са различитих 
аспеката и из другачијих перспектива. Вештине које ће стећи 
моћи ће да примене у свом раду. Желим да предавања буду 
нека врста окидача код студената и да их мотивишу да мењају 
ствари у својој околини, и да улажу у себе и своје образовање.

„Школу пословних вештина” организујете, 

између осталог, у сарадњи са Клубом студената 
Факултета политичких наука. Колико је и 
зашто значајна сарадња између студената 
различитих факултета?

Сарадња са студентима са других факултета је од 
пресудног значаја, јер само умрежавањем и сарадњом 
можемо постићи наш циљ, а то је да поред свега што сам 
рекла, објаснимо студентима значај широког образовања 
и важност константног рада на себи. Захвални смо Клубу 
студената Факултета политичких наука, који нам је доста 
помогао сугестијама, али и активним учешћем у пројекту.

Током пројекта, учесници ће бити у 
могућности да чују искуства и савете стручних 
предавача. Који је твој савет за све младе људе 
спремне да улажу у сопсветну будућност?

Мој савет је дефинитивно да буду храбри. То је најважнија 
ствар, јер људи који су одлучни у својим намерама оствариће 
их кад-тад. Ни једног тренутка не сумњам у капацитет и 
вредност наших студената, јер сваки студент је прича за 
себе, квалитет који треба да се обликује. Желим да их Школа 
пословних вештина мотивише, не само да науче како и шта 
треба да ураде или кажу на одређеном месту, већ и да сами 
крену да се мењају у циљу побољшања сопствене личности, а 
самим тим и своје будућности.

Неки од стручних предавача су: 

•	 Професор доктор Џон Ленокс са 
Универзитета Оксфорд

•	 Професор доктор Јурген Спис из Немачке
•	 Директор British council-а Тони О’Брајан
•	 Министар културе Иван Тасовац
•	  Шеф протокола Председника Републике 

Македоније Иле Масалковски
•	 Шеф протокола Минстарства унутрашњих 

послова Републике Македоније др Добрила 
Срцева

•	 Дипломате и амбасадори   
•	 Предраг Госта, један од најпознатијих 

светских диригената, који највише времена 
проводи радећи у САД-у и Москви

•	 Марија Десивојевић Цветковић, 
потпредседник Делта Холдинга (на тему 
лидерства)

•	 Срђан Ђурић, власник ПР агенције 
Olaf&McAteer

•	 Срђан Јанићијевић, директор Мокрогорске 
Школе Менаџмента 

•	 Неле Карајлић, глумац, сценариста и 
композитор

•	 Миша Лукић, директор агенције Leo Burnett
•	 Мирослав Живковић, агенција Methodes

Марта ЛУТОВАЦ
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Интервју са Леном Ковачевић

Џез музику сам 
заволела још као дете

„Oдувек сам волела необичне гласове - боје гласа које можете истог 
тренутка да препознате.”

Џез је Ваша велика љубав. Да ли сте одувек 
знали да ће то бити Ваша професија?

Џез музику сам заволела још као дете, захваљујући 
снимцима Френка Синатре и Нет Кинг Кола, а затим 
слушајући пијанисту Бил Еванса током средње школе. Себе 
не сматрам џез музичаром, јер одувек највише волим неки 
колаж џеза и поп музике, оба албума, заправо, су то. Вокално 
се свакако ослањам доста на џез музику.

Једном приликом сте изјавили да се никада 
нисте покајали што сте за даље усавршавање 
изабрали Холандију. Због чега је Амстердам рај 
за музичаре?

Амстердам је сјајан град, јер је довољно мали да га брзо 
савладате, заволите и упознате свако добро место, где се 
окупљају одлични музичари, а са друге стране, он је заиста 
један од најснажнијих културних центара Европе, и сваки 
велики музичар обавезно у току турнеје долази у Амстердам.

Шта је за Вас значило упознавање са проду-
центом Теодором Јанијем?

Тед је невероватно даровит музичар, има посебан осећај за 
ритам, продукцију. Подржао ме је свом снагом да први албум 
буде заиста нешто ново, и ја сам му захвална на томе. Данас се 
најчешће мисли о некој продукцији за „масу”, тенденциозно 
се праве песме да се људима допадну, а овде је била реч о 
чистој љубави према тој музици и таквом целом „фазону”, 
који је опет, на моју срећу, пронашао свој пут до публике, и 
мени значајан корак у професионалном смислу.

Били сте члан жирија у Првом гласу 
Србије заједно са Владом Георгиевим и Сашом 

Милошевићем Маретом. Да ли Вам је било теш-
ко у тој улози?

Та улога је незахвална. Никада нећете удовољити свима. 
Али о томе нисам ни размишљала, било ми је битно да будем 
правична и да размишљам педагошки, да својим коментарима 
никог не вређам и не омаловажавам. Сјајно смо се проводили, 
била је посебно добра енергија, одлична продукција. Носим 
заиста само добре успомене.

Сарађивали сте са Бајагом и снимили сте са 
њим музику за филм „Професионалац”. Каква 
је била сарадња са њим, и планирате ли да је 
обновите?

Са Бајагом је увек лепо бити у контакту, ми се знамо 
одавно, породично се познајемо. Имам велико поштовање 
према њему, као човеку пре свега и наравно као музичару, 
кант-аутору.

Волите Паола Коеља и његове романе. Да 
ли имате још неке писце и књиге које су на Вас 
оставиле посебан утисак?

Уживам у песмама Десанке Максимовић, какав 
фасцинантан дар и поклон нашем народу.

Компоновали сте за дечји хор „Колибри” песму 
„Година нова”, која je представљала новогодишњу 
честитку РТС-а. Како је дошло до те сарадње, и 
да ли планирате да у будућности компонујете за 
децу?

Управо сам написала једну песму за хор „Колибри”, која 
ће се наћи на њиховом новом албуму под називом „Сунчева 
успаванка”.

Зову Вас српска Луиз Касел. Да ли Вам то 
импонује?

Одувек сам волела необичне гласове, боје гласа које 
можете истог тренутка да препознате, она је такав певач и 
свакако да ми је то велики комплимент.

Пре три године снимили сте албум првенац 
„Добар дан за певање”, а Ваш други албум под 
називом „Сан” промовисали сте у хотелу Хајат 
7. октобра. Да ли сте задовољни реакцијама 
Ваших слушалаца и поштовалаца?

Промоција је била заиста лепа, било је пуно пријатеља, 
колега и новинара. Моји музичари и ја смо одсвирали три 
песме. Прве реакције су дивне и много ми је драго због тога. 
Овај албум је нешто више у поп маниру и биће занимљиво 
видети куда ће ме музика одавде даље водити, то су лепа 
путовања. 

Звездана БАБЕЛ

Лена Ковачевић 
рођена је у Београду, 
где је завршила средњу 
музичку школу, одсек 
клавир. Дипломирала је 
џез певање на престижном 
Музичком конзерваторијуму 
у Амстердаму. Студирала је у 
класи еминентних европских 
професора. Снимала је, 
наступала и учествовала 
у многим пројектима 
музичара са свих страна 
света, упоредо сарађујући са 
својим колегама из Србије и 
региона. 
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Последњих пар недеља све очи биле су усмерене 
на изборе, који су се одржали у Немачкој. 
Сценарио је био исти као и претходна два 
пута – убедљива победа немачке канцеларке 

и председнице Хришћанско-демократске партије (CDU) 
Ангеле Меркел.

Успон „госпође Бизмарк”
Шарена Немачка историја, од стварања модерне Немачке 

у доба канцелара Бизмарка, који је успео да порази две 
велике силе (Аустроугарску и Француску), преко покушаја 
апсолутистичке владавине Вилхема Другог, Вајмарске 
републике и периода под нацистичким вођом Хитлером, 
у свом послератном издању бива украшена великим 
личностим и храбрим и одлучним политичарима попут 
Конрада Аденауера, Вилија Бранта, Хелмута Шмита, Хелмута 
Кола и Гехарда Шредера. Особа која би могла своју владавину 
да стави у фиоку „за памћење” свакако је и актуелна 
канцеларка. „Челична канцеларка” или „госпођа Бизмарк”, 
како немачки медији зову Меркелову, у Бундестаг први пут 
улази 1990. године. 1998. година, када Хелмут Кол губи изборе 
у Немачкој, била је пресудна за Ангелу Меркел. Она те године 
постаје генерална секретарка демохришћана, а 2000. прва 
жена именована за председника водеће партије у Немачкој. 
Од тада креће период који је у Зидојче Цајтунгу описан као 
„ера Меркелове”. Убрзо после тога, тачније 2005. године, 
она своју странку преводи из опозиције у позицију, и након 
избора формира велику коалицију са Социјалдемократском 
партијом (SPD). Тада уједно и постаје немачка канцеларка. 
2009. године опет побеђује на изборима. 

Како се осваја трећи мандат у време кризе?
У време када криза дрма читаву Европу и када ни један 

европски политичар више није сигуран у своју политичку 
моћ, Ангела Меркел на изборима 2013. године, са својом 
Хришћанско-демократском партијом, осваја 41,5% гласова, 
где јој је зафалило свега пет места у Бундестагу за апсолутну 
већину. Од 70% немачких бирача, очигледно је већина имала 
на уму да је за време „челичне канцеларке” Немачка постала 
водећа земља Европске Уније, да домаћа економија бележи 
раст, да је упркос кризи успела да одржи стабилност, да је 

запосленост са шест милиона, пала на три, када је на гласач-
ком листићу заокруживала редни број свог кандидата, 
односно своје кандидаткиње. Тако је Меркелова постала 
једини европски лидер, који је опстао на власти у време 
економске кризе, а прва немачка канцеларка, уз Конрада 
Аденауера и Хелмута Кола, која је успела да у послератној 
Немачкој обезбеди трећи мандат заредом.

Тако пуних тринаест година из зграде немачког 

ПОЛИТИКА

Жена која нема своју биолошку децу, услед вођења добре међународне 
политике која је увек била усмерена ка интересима немачких грађана, 

зарадила је надимак „Mutti”, како Немци из милоште зову мајку. Тако 
је немачка „мама” успела да још једном на изборима добије потврду 

колико је воле њена деца. 

Ера „немачке мајке”
Моћ која не престаје
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парламента, у политичком смислу, не излази Ангела Меркел, 
чија моћ расте како у држави, тако и у Европској Унији, где се 
и у односу на француза Франсоу Оланда и британца Дејвида 
Камерона, „челична канцеларка” котира високо.

Ромб – симбол моћи која траје
„Будућност Немачке је у добрим рукама”, био је слоган у 

најновијој изборној кампањи, уз чувени ромб, који рукама 
формира Меркелова приликом својих говора. Ипак, своју 
моћ и овог пута мораће да допуни неким од коалиционих 
партнера. Оно што је занимљиво након претходних избора, 
колициони партнери Хришћанско-демократске партије су 

обавезно бележили пад (2009. Социјалдемократе су пале 
за 11,2%, док је Либерално-демократска партија, овог пута, 
остала испод цензуса), док је партија канцеларке бележила 
успон. У томе многи немачки политички аналитичари виде 
политичку моћ Ангеле Меркел, која не само да опстаје, већ 
се вештим вођењем и непрестано увећава. По проценама 
аналитичара, Немачку опет очекује чувена црно-црвена 
велика коалиција, коју ће Хришћанска-демократска 
партија направити са Социјалдемократском партијом. 
Социјалдемократски лидер Пер Штајнбрик је у немачким 
медијима изразио незадовољство што ће се опет наћи као 
слабији и мањи партнер Ангеле Меркел, али је изјавом да 
је „лопта увелико у њеном поседу” признао да ће, хтео то 
или не, морати да прихвати политику коју води победница 
на последња три избора у низу. Присетимо се само избора 
одржаних у Француској, када је немачка канцеларка увелико 
подржавала Николу Саркозија, који је изгубио трку за 
председника од Франсоа Оланда, а онда је управо Оланд 
био први страни европски званичник који је Ангели Меркел 
честитао победу на изборима. Ово је још једна потврда о томе 
да европски политичари схватају да је моћ Меркелове, моћ 
која траје.

Велика коалиција
Иако су преговори демохришћана и социладемократа већ 

отпочети, немачка јавност је скептична када је у питању брзо 

доношење одлуке о формирању велике коалиције. Разлог 
томе је страх социјалдемократа, који поучени претходним 
искуством, не желе да изгубе више, него што би требало 
да добију. Да водећи људи SPD-a неће олако препустити 
иницијативу Мерклеловој, иако нас Штајнбрикова изјава 
није у то уверила, сведочи и чињеница да су као један од 
првих захтева у преговорима истакли жељу за шест својих 
министарстава, што представља скоро половину. По неким 
проценама, реално је да се фомирање велике колалиције 
очекује у децембру.

Немачка мајка = европска мајка, да или не?!

Узбуркану сцену европске политике њена највећа 
сила, вођена својом канцеларком, за сада веома успешно  
доводи у хармонију. Немачка је, вођена војно неутралном 
политиком, избегла директно учешће у акцијама САД у 
Либији и Сирији, и послала поруку осталим европским 
земљама да учине исто. Иако наступа као велики борац за 
опште интересе свих европских народа, Меркелова вешто 
своју међународну политику спроводи тако да заштити 
интересе немаца и да немачке грађане не изложи никаквим 
опасностима. Иако је у последњем интервјуу за Зидојче 
Цајтунг изјавила: „Моја визија је политичка унија, јер Европа 
мора ићи својим потпуно посебним путем. Морамо му се 
корак по корак приближавати у свим областима. Морамо  
да запамтимо да нас се свака тема наших суседа помало  
тиче. Европа је унутрашња политика”, лако је запазити 
да је жеља за јаком Немачком оно што Меркеловој моћи 
даје ветар у леђа, и да су јој национални интереси испред 
европских. У прилог томе иде и изјава министара спољних 
послова Пољске, који је рекао да се више боји Немачке која 
стоји по страни, него Немачке која води. Тренутно је на сна-
зи Немачка која води и тако ће бити, како неки аналитичари 
процењују, све док је Ангела Меркел на канцеларском 
трону. Ови последњи избори су то потврдили, као и слоган 
са предизборне кампање: Будућност Немачке је у добрим 
рукама!

Милош ВУЛИЋ
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Адолф Хитлер

ПОЛИТИКА
Мрачна страна политике

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

битке, али заборавља крв.

„Ја не видим разлога зашто људи не би били 
тако окрутни као и сама природа”

Хитлер је рођен 1889. године у градићу на Уни, 
Браунауу, у Аустрији. Многи политички 
противници користили су Адолфово аустријско 

порекло да оспоре његов патриотизам и љубав према 
Немачкој. На такве прозивке одговарао је смирено, без мно-
го емоција, говорећи да није важан папир, већ крв која тече 
његовим венама.

Према оцу, који га је злостављао, отворено је исказивао 
мржњу. Прижељкивао је његову смрт, а многи психолози, 

који су се бавили Хитлеровим психичким стањем, сматрају 
да је управо очева фигура извор зла, који је Адолфа навео 
да чини свирепости. Батине су учиниле Хитлера емотивно 
хендикепираним човеком, који је љубав сматрао слабошћу.

Хитлер одлази у Беч, где покушава да упише Aкaдемију 
примењених уметности, али оба пута му професор наглашва 
да је неспособан за сликарство, јер људи на његовим 
сликама немају у себи ни трунке живота, те да је боље да 
оде на архитектуру. Психоаналитичари повезују Хитлерове 
беживотне цртеже са његовом окрутношћу и емоционалном 
нестабилношћу.

У Бечу је живео боемским животом од новца, који је 
добијао од мајке све док није умрла од рака дојке. Новац је 
полако нестајао, а Адолф је почео да зарађује као улични 
сликар. Копирао је зграде и природу са разгледница и 
продавао радове туристима. 

„Човек не умире за нешто у шта и сам не верује”
Једно време је живео у прихватилишту за сиромашне. 

Често је говорио да је антисемиста постао у Бечу, где је живела 
бројна јеврејска популација. Сматрао је да све галерије воде 
Јевреји и да се његове слике зато не продају добро. Болело га је 
што он, чистокрвни Немац, мора да спава на улици, гладан и 
бедан. Јевреји, народу отимају хлеб из уста. Они су власници 
банака које пљачкају сиротињу. Они су одбили да иду у рат, 
те је Немачка понижена и бачена на колена у Версају. Они 
су, самим тим, одговорни за хиљаде живота Немаца. Они су 
једини кривци за економски суноврат земље.

У Мајн кампфу Хитлер је описао Мартина Лутера као 
великог ратника, правог државника и великог реформатора, 
раме уз раме са Вагнером и Фридрихом Великим. Хитлер је 
био под великим утицајем лутеранизма и дела О Јеврејима 
и њиховим лажима. Кристална ноћ, највећи прогон Јевреја 
широм Немачке 1938., догодила се баш на Лутеров рођенадан.

Дивио се Немачкој, и током Првог светског рата постао 
је страствени немачки патриота, иако је држављанство добио 
тек 1932. Сматрао је да је дужност сваког грађанина да својој 
отаџбини помогне када је у невољи. У тешким рововским 
условима и недаћама, које су га задесиле у пуку, Хитлер је 
свакодневно показивао своју психичку лабилност. Често је 
викао на своје војнике и називао их погрдним именима и 
издајицама. Вређало га је када би чуо да неко говори о поразу 
у рату или пропасти Немачке. Веровао је да таква сила не сме 
изгубити рат, а помисао на предају и признавање слабости 
непријатељу, ужасавала га је.

Једног дана, док је бежао од непријатељских бомби, 
Хитлер je на бојном пољу спазиo куче које је назвао Фокси. 
Од тада, Фокси је постала његов стални пратилац, а многи 
другари подругљиво су говорили да му је то вереница и да ће 
се венчати одмах након рата. Адолф је покушавао да дресира 
Фокси, а када је први пут одбила да изврши његову наредбу, 
изгубио је живце и почео да је бичује. Од задобијених повреда 
Фокси је угинула, а Хитлер је поново остао сам са својом 
болесном психом.

Постоји велики број документараца и филмских биографија о 
Хитлеру и његовим нацистичким идејама. Сваки од њих има потпуно 
другачији приступ обраде Хитлерове личности. Најбоље оцене 
филмске кртике и јавности добили су остварења Хитлер: успон зла 
(Hitler: Rise of evil) из 2003. године и Хитлерови последњи дани (Der 
Untergang) из 2004. године.   
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„Народ је глуп, слеп и глув” 
Након рата Хитлер остаје у војсци и одлази у Минхен. 

По наредби свог генерала једне вечери одлази у пивницу на 
састанак Немачке радничке партије. Требало је проверити 
да ли та политичка фракција представља опасност за 
државу. Током боравка на скуповима Немачке радничке 
партије, Хитлер је био импресиониран антисемитским, 
националистичким и антимарксистичким идејама вође 
Антона Дрекслера. 

Адолф је почео да држи говоре износећи своје идеје, а 
чланови партије били су одушевљени његовом енергијом. 
Убрзо постаје ватрени говорник и стиче симпатије народа. 
Подршка овој партији вртоглаво расте, а сваке вечери огроман 
број људи долази да слуша Хитлерове беседе. Показује се 
као харизматични манипулатор, који најпростијим језиком 
сељака износи ставове о декаденцији морала – болести која 
је захватила немачко друштво, а чији су преносиоци Јевреји. 
Увек је говорио да је Немачкој потребна дезинфекција од 
јеврејске штеточине. У тим говорима куљала је мржња према 
свему различитом и другачијем. 

Био је изразити противник марксиста, јер је сматрао да 
ту партију воде Јевреји, а веровао је и да је сам Маркс био 
Јеврејин. Марксизам је за њега била завера за уништење 
Немачке и покушај да се испрља крв аријеваца. Комунисти 
желе контролу над животима немачког народа, како би могли 
да их предају на милост и немилост Јеврејима. – Са херојем 
Лоренгрином (Јунак Вагнерове опере), као нашим узором и 
Вагнеровом музиком, као нашом инспирацијом, обесићемо 
профитере, смрвићемо комунисте – истицао је у својим 
популистичким говорима. Хитлерови ватрени говори, које 
је држао у пивници, нападајући Јевреје, социјалдемократе, 
либерале, реакционаре, капиталисте и комунисте, почели су 
да привлаче све већу пажњу јавности.

Хитлерова демагогија очарала је локалне пословне 
кругове, те је у својим политичким акцијама могао да 
рачуна на подршку угледних Немаца. Заједно са генералом 
Лудендорфом, Хитлер изводи Пивнички пуч и оснива 
нову Владу. По узору на Мусолинијев марш на Рим, Хитлер 
креће у марш на Берлин, и долази до жестоких обрачуна са 
полицијом. Рањен у руку, успева да се сакрије у кућу доброг 
пријатеља. Те дане проводи у потпуном бунилу размишљајући 
о самоубиству, јер не може да поднесе рањеног и немоћног 
човека којег види у огледалу. 

„Свако се може носити са победом, али само 
моћни могу поднети пораз”

Убрзо је ухапшен због велеиздаје, а онда и осуђен на 
пет година затвора. Пуштен је после нешто више од годину 
дана. Противници су често говорили да народ јури у сусрет 

монструму, од којег би требало да бежи. Иако су многи мисли-
ли да ће суђење бити Хитлеров крај, као вешт манипулатор 
успео је да ствари преокрене у своју корист. У судници је 
износио своје политичке ставове, а необуздана маса сваки пут 
му је све јаче клицала.  У затвору је имао повлашћен положај 
и почео је да пише мемоаре. Тако је настало чувено дело Моја 
борба, које је продато у осам милиона примерака. Сваки 
војник би на свом венчању као поклон добијао ову књигу. 
Хитлер је годинама избегавао да плаћа порез од продаје, али 
тај дуг му је опроштен када је дошао на место канцелара.

Након изласка из затвора, успео је да поврати власт у 
партији. Уводи принцип вође и у потпуности централизује 
власт. Снага Хитлерове личности била је способност да у 
народу пробуди осећај повређеног националног поноса 
због Версајског споразума. Адолф се у својим политичким 
активностима користио легалитетном стратегијом, која је 
подразумевала поштовање закона да би се дошло на власт. 
Политички опоненти су га подругљиво звали Адолф легалите.

Националсоцијалистичка партија на власт долази 1933. 
године, са освојених четрдесет и четири одсто гласова на 
изборима. Након смрти председника Хиденбурга, Адолф 
мења закон и самовољно заузима упражњено место.

Хитлер је имао обичај да обележава годишњицу 
Пивничког пуча држећи говоре својим саборцима у 
минхенској пивници, одакле су кренули у акцију. Његов 
говор сваке године почињао би око пола девет увече, али је 
1939. године био принуђен да га одржи нешто раније. Десет 
минута након што је Хитлер напустио пивницу, бомба је 
експлодирала. Многи историчари се питају да ли би свет био 
спашен катастрофе да је Хитлер тада убијен.

„Победника нико неће питати да ли је говорио 
истину”

Други светски рат почео је 1939. године, а Хитлерова 
идеја била је покорити Европу и у потпуности је очистити 
од Јевреја и других непожељних група. Често је говорио да се 
здрaвље немачког народа може вратити само елиминацијом 
Јевреја. У обраћању нацији на почетку рата, Хитлер је рекао 
да је обукао своју униформу из Првог светског рата, и обећао 
да је неће скинути док не добије рат. 

Када је схватио да су комунисти покорили Берлин, у свом 
бункеру је издиктирао политички и приватни тестамент и 
оженио се својом љубавницом Евом Браун. Загризао је ампу-
лу цијанида и пуцао себи у главу. Ева је попила отров. Војни-
ци су их изнели у двориште, полили бензином и запалили. 

Многи политички теоретичари се и данас плаше 
васкрснућа нацистичке идеје, сматрајући да је то једина 
идеологија коју је одбацио мировни споразум, а не народ.

На наговор новинара немачког дневог листа, Хитлер одлучује 
да осмисли симбол и заставу своје странке. Новинар је сматрао да 
Хитлер може да постане значајан политички фактор, али да му је 
потребан упечатљивији изглед и добра пропаганда. Адолф је данима 
прелиставао књиге препуне симбола, све док није наишао на кукасти 
крст, тј. свастику. На парчету папира исцртао је овај симбол, окренуо 
га удесно и обојио црном бојом. Затим је око њега повукао бели круг, 
а остатак листа ишарао црвеном бојом. 

Не постоји контроверзнија личност у европској историји од 
Хитлера. Многи научници и данас се баве теоријама завере и 
верују да Хитлер није извршио самоубиство у бункеру. Двојица 
британских новинара Вилијамс и Данстон су пре неколико година 
објавили књигу Сиви вук. Они наводе да лобања коју чувају Руси није 
Хитлерова, јер је ДНК анализа показала да припада жени. На основу 
изјава бројинх сведока, тврде да је Хитлер умро у Аргентини као 
старац. 

Филип ЛУКИЋ
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ДРУШТВО 
Инат изнад вредности

Зашто као контра?
Због чега се породичних вредности сетимо тек када осетимо 
да су угрожене?

Парада! Војна, паравојна, циркуска, поносна, горда, 
љубитеља егзотичних птица и којекаквих чудеса, 
створила је стање општег радовања српског 

живља, који своје монотоне дане проводи у престоници на 
сам помен речи „Парада“. Монотоне дане, наравно - јер да 
нису монотони не бисмо се ми толико радовали и гледали 
преносе, горе поменутих парада, са кокицама и дволитром 
драгог нам пића, и пратили стање на улицама навијајући к’о 
на финалу Светског првенства.

„Породична парада”
Својеврсна контра-манифестација „Паради поноса“ је 

„Породична парада” која, чини ми се, нема ту магнетску 
енергију, па и није толико испраћена - ваљда народу фали да 
нека побеснела мајка извуче пендрек костоломац и „распали” 
по свом прворођеном сину. Да изађемо из домена болесне 
маште и прљавих страсти - ипак, таква манифестација стварно 
није никоме интересантна, што на неколико нивоа показује 
колика је заиста посвећеност нашег поднебља идеји као што 
је породица. Иако важимо за „сицилијански“ менталитет, 
односно групу људи која доста води бригу о породици и њоме 
се бави ( ја, на пример, знам да набројим својих тридесет и 
шест најближих рођака само са мајчине стране, о очевој 
страни и да не говорим), нисмо баш осветлали образ том 
појму, као неки народи. Чини ми се да су два процеса била 
најбитнија за такву промену. Наиме, глобализација код нас 
само изгледа да долази на мала врата, а у ствари узима маха 
у свему, па тако и у породици. Људи нису више упућени 

само на своје најближе, већ се стварају везе које некада 
могу да „поједу“ родбинске, попут „ортачких“, љубавних 
или односа повезаности на основу припадности неком делу 
града. Једноставно, потребе чине своје. Не може мали Дача, са 
Бановог Брда, да се јада мајци како га је „шутнула” Милица, 
која иде у Школу за негу лепоте и која се опет „затетребила” 
у неког феминизираног из Дизајнерске - за такве ситуације 
много му је погоднији најбољи друг из клупе или ћорави Ђоле 
из краја са којим игра фудбал. Наравно, није ово једина страна, 
постоји још једна ствар коју Срби познају на хроничној бази, 
а то је да породицу или своје најближе, углавном у напетим и 
стресним ситуацијама, што би наш народ рекао, поспу својим 
пепелом, те могу мирне душе после да коегзистирају са својим 
пријатељима и осталима који не спадају у ту групу „породица 
и најближи“. 

Писмо или глава?
Понекад се чини да та породична парада и нема неку моћ, 

а требало би да има. Таква појава, у ствари, само манифестује 
потребу за здравом, основном ћелијом друштва. Могуће је да 
ће ме прогласити за радикала, екстремисту, фашисту, збораша 
и тако даље, али којој год политичко-социјално-психолошкој 
струји да припадате, сви ће вам рећи да је породица основна 
ћелија друштва - свако на свој начин, али ће конклузија бити 
иста.

Е сад, битно питање - зашто се таква манифестација 
обележава углавном када је она потребна, односно, зашто 
баш пред параду поноса? Ако се мало дубље зарије у материју, 
долази се до идеје да таква парада и нема неку агресивну ноту, 
чак ни у најави, па се самим тим долази до једног интересантног 
закључка - да Срби ипак могу да раде ствари и на неки други 
начин, тачније, да насиље није једина ствар коју знамо да 
упражњавамо (мада смо по томе најпознатији). Наравно, као 
што новчић има две стране, тако и оваква појава има, а друга, 
мало конфузнија страна, формулисана је у горе наведеном 
питању, односно „Зашто као контра?“. Можда се сад и не 
чини тако, али породична шетња или парада породице се 
помало чини као тек инсцениран догађај контрафилозофског 
карактера, да будем јаснији - знамо шта нећемо, а оно шта 
хоћемо - о томе ћемо после. Веома је вероватно да су у овом 
догађају кулминирале две (супротне) снаге - снага за борбу 
против параде поноса на свим фронтовима и снага за покушај 
живљења нормалним животом и бављења лепшим темама. 
Питања остају отворена. Да ли је шетња инсценирана, и да ли 
српски екстремизам има својих емотивних страна?

Како то ми Како то мислиш, породица је угрожена 
свакодневно? Хоћеш да кажеш -морамо више јуначки да се 

мрзнемо попут Обилића? 
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Ко неће - нађе изговор, ко хоће - нађе начин
Још једна ствар пада у очи. Сви ти браниоци вредности, 

промотери наталитета, српства, чекићства, сете се да се 
боре за своју ствар баш у време када се планира геј-прајд-
парада-поноса-са-све-балонима-и-пажљиво-организована-
да-никога-не-увреди. Ове године, рецимо, МУП-у Србије 
пријављен је скуп под називом „Свенародна подршка 
рађању деце”, који је требало да се одржи, гле чуда, тик 
поред парка Мањеж. Ерго, водећи се логиком „Двери”, тј. 
да они представљају мишљење сваког поштеног и угледног 
Србина, долази се до закључка да је главни непријатељ 
породичних вредности (даљом дедукцијом) геј популација и 
њихова шетња једном годишње. У суштини, сасвим је у реду 
организовати такав скуп, јер је и то један вид изражавања 
мишљења и промоција једног друштвеног ентитета, који има 
изузетно велике одговорности. Међутим...

Где су ови људи када су породичне вредности на удару 
свакодневно? На пример, право на управо ту репродукцију. 
Младој жени на разговору за посао често се тражи свечано, 
писмено обећање, да неће рађати децу, како је она не би 
одвратила од посла у тој компанији. Зашто се тада угрожени 
породични човек не „скљока” са транспарентима испред 
те фирме? Или још бољи пример: У државној здравственој 
установи препирке између синдиката су онемогућиле да отац 
овери здравствену књижицу свог сина, па мали не може данас 
да оде код лекара, што повлачи да мајка мора да остане код 
куће, знајући да не сме изостајати са посла. Због чега се тада 
не јави неко из, рецимо „Образа”, и упути протестно писмо, 
не дај боже претњу преко Фејсбука, тим синдикатима? Има ли 
ико разумевања за децу у парку, на пример, па не псује пред 
њима или, из истог разлога, не „ломи” тај парк? Хоћете да 
кажете да је парада крива за губитак тих основних вредности 
којима мора да вас науче у рођеној кући?

На младима свет остаје – а где млади „налазе” систем 
вредности који их прати за живота? Управо у породици. 
Питање је, ипак, хоће ли их они наћи у породици која тражи 
изговоре и пребацује кривицу на другог?

Генијалност
која се

наслеђује
Од предака не наслеђујемо само 
карактеристичне носеве и прсте 
на ногама, станове и лошу нарав; 
понекад се деси да нам, од неке 
прабаке или деде, „западне” и 
таленат за певање или сликање, 
фантастична способност памћења 
или отворен ум, који нас тера да 
пливамо узводно и по коме нас 
памте. Ово последње је случај са 
чувеном енглеском породицом 
Годвин-Шели (Godwin-Shelley), 
чији су чланови извршили велики 
утицај на друштвено-политичку 
науку и књижевност.

Чувај се, породицо!

У приказаном породичном стаблу можемо уочити 
чак петоро веома познатих људи, мада не треба 
занемарити ни остале чланове породице. Из 

биографија видимо да су „неуоквирени“ били једнако 
блиставих умова и поетични, само их животне околности 

Лорд Бајрон, Перси и Мери Шели

Иван РАДИСАВЉЕВИЋ
Филип КОСТАДИНОВИЋ
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и ватрене нарави нису навеле на путеве којима је ишла 
„фантастична петорка”, у коју спадају два чувена песника 
(Лорд Бајрон и Перси Шели), књижевница и зачетница жанра 
научне фантастике (Мери Шели) и пар политичких филозофа 
(Мери Вулстонкрафт и Вилијем Годвин). У овом чланку, 
посветићемо пажњу онима о којима се нешто ређе прича.

Вилијем Годвин (William Godwin)
 Eнглески новинар, писац и политички филозоф, који се 

сматра оцем филозофског анархизма и једним 
од првих заступника утилитаризма. Рођен у 
средњој класи, у породици калвиниста, Годвин 
се декларисао као атеиста и чврсто је веровао 
да је мирна дискусија једино што је потребно 
да се изврши и издржи свака промена, те је 
током читавог живота одбијао да приђе било 
каквој форми насиља.

Његове најпознатије књиге су „Истра-
живање о политичкој правди“ и „Ствари 
какве јесу; или: Авантуре Кејлеба Вилијамса“. 
У првој књизи напада политичке институције. 
У самом делу се могу уочити две целине. Прва 
је, како је сам признао, рекапитулација дела 
Едмунда Берка, а остатак књиге је позитивна визија о томе 
како би анархистичко друштво могло да делује. Ова књига је, 
иако је била веома скупа у време када се појавила, била јед-
на од најутицајнијих одговора на Француску Револуцију. У 
другој, једнако популарној књизи, читамо о авантурама слуге 
који је, сазнавши мрачну тајну свог господара аристократе, 
принуђен да бежи. Годвин овде критикује велике привилегије 
аристократа. Занимљиво је да је ова књига, заправо, први 
трилер. У њој је ретроспективно приповедање извршено тако 
добро да су чак и књижевни великани попут Дикенса и Поа, 
били задивљени.

Осим ових књига и других радова из области политичке 
филозофије и демографије (чувена је његова расправа са 
Томасом Робертом Малтусом), под псеудонимом (Edward-
Baldwin) је писао и књиге за децу.

Годвин је често нападан и оспораван, пре свега због својих 

политичких опредељења, али у значајној мери и због брака  
са пионирком феминизма, Мери Вулстонкрафт, и због пи-
сања брутално искрене Мерине биографије након њене смрти, 
у којој није искључио ни несрећне епизоде из њеног живота, 
укључујући два неуспела покушаја самоубиства и авантуру 
са Гилбертом Имлејем. Сем овога, и кохерентна теорија, коју 
је готово тврдоглаво примењивао у пракси довела је до тога 
да је тридесетак година живео притајено. О томе да је своје 
принципе следио и у приватном животу најбоље сведочи 

његов брак са богатом комшиницом, чија 
сврха није била пука забава - неко је морао да 
се стара о деци, а он сам то није могао, због 
своје ћудљивости, али и живота на ивици 
сиромаштва. Ипак, никада није преболео смрт 
Мери Вулстонкрафт, и волео је свако дете које 
је одрасло у његовом дому.

За Годвина, концепт политичке правде је 
значио делање за добро заједнице - добро је 
оно што је добро за заједницу, када се водимо 
чистим разумом, и то је најбоље могуће 
стање. Став да људи чине зло из незнања и 
због лошег утицаја друштва, и да се свако 
може поправити, ако се поправе услови који 

су довели до првобитног кварења човека, делио је са својом 
великом љубави Мери Вулстонкрафт.

Мери Вулстонкрафт (Mary Wollstonecraft)
 Енглеска књижевница, политички филозоф и борац 

за права жена. Иако је оставила, можда, најбоље научне 
радове из области феминизма, њен рад до женског покрета 
у двадесетом веку није привлачио пажњу, колико и њен 
либерални и бурни начин живота.

Детињство јој није било идилично. Живела је у породици 
која је у почетку била богата, а затим знатно осиромашила 
захваљујући очевим неуспешним пословним подухватима. 
Поред овога, била је друго по реду од седморо деце у 
породици, где је морала да брани мајку од насилног оца 
алкохоличара. Ово је вероватно био разлог честим променама 
расположења, које су је пратиле током читавог живота. Имала 

Стабло породице Годвин-Шели
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је и депресивне епизоде - два пута је покушала да себи одузме 
живот након краха везе са Гилбертом Имлејем.

У младости се издржавала радећи као дадиља у једној 
имућној породици у Ирској. Иако се није слагала са мајком 
деце коју је чувала, деца су је много волела, јер их је подстицала 
да буду отвореног ума. Након само 
годину дана рада, одлучила се на 
веома ризичан потез - желела је 
да живи од свог писања, што је у 
оно време било готово немогуће. 
Говорила је да је управо то подстиче 
да успе и желела је да буде пример 
другим женама. Преселила се у 
Лондон и тамо започела свој рад уз 
велику помоћ либералног издавача 
Жосефа Џонсона - он јој је тада 
помогао да нађе смештај и посао, 
писала је критике књига за његов часопис, присуствовала 
његовим чувеним вечерама, где се сусретала са многим 
умним људима тог времена, а касније је за њу био и нека 
врста очинске фигуре - гајили су велику узајамну љубав 
и поштовање. На једној од поменутих вечера се први пут 
сусрела са Годвином, али се у почетку нису подносили. Она 
се скрасила и пронашла срећу уз Годвина тек након афера са 
Хенријем Фуселијем и Гилбертом Имлејем. Нажалост, нису 
дуго били заједно - Мери умире десетак дана након што је 
родила Мери Вулстонкрафт Годвин (познатија као Мери 
Шели).

Њена најпознатија дела су „Одбрана права мушкараца“ 
и „Одбрана права жена“. Прво дело представља одговор на 
Беркова „Размишљања о револуцији у Француској“. У њој, 
по мишљењу Мери и других Беркових противника, Берк у 
готово патетичном заносу жали француску краљицу и брани 
монархију, аристократију и цркву. Вулстонкрафтова напада и 
критикује наследно право, аристократију, али и стил којим се 
Берк служи у „Размишљањима“, а заговара републиканизам. 
Друго дело је својеврсна  „Библија“ феминизма. У „Одбрани 
права жена“, Мери тврди да жене нису природно неједнаке, 
већ да их таквима чини лоше или недовршено образовање. 
Уместо да се подстичу на интелектуални рад, жене се 
дресирају да служе као украс и друштво мушкарцима. Ово 
се може променити једино укључивањем жена у образовни 
систем и њиховим изједначавањем са мушкарцима у 
правима. Средњу класу описује као „најприродније стање“, 
али није уз сиромашне; наиме, после девете године, треба 
одвојити сиромашне од изузетно надарених и богатих, када 
је школовање у питању.

Џон Летбриџ (JohnLethbridge)
Први Барон ове породице. Tитула Барона од Летбриџа је 

створена за њега и додељена му је 1804. године.

Мери Џејн Вајл Клермон (Mary Jane 
Vial Clairmont)

MајкаЧарлса и Клер Клермон и друга жена Вилијама 
Годвина, са којим је имала једно дете Вилијама Годвина 
Јуниора. О њеном животу пре брака са Годвином се мало зна. 

Иако сумњиве репутације и презрена од стране Годвинових 
пријатеља и Мери, кћери Вилијама Годвина и Мери 
Вулстонкрафт, била је одличан преводилац са француског 
језика, једини утицајни женски издавач у Лондону у то време 
и чврста пословна жена. Захваљујући њеним делатностима, 
породица Годвин је успевала да се избори са тешком 
финансијском ситуацијом.

Kлара Мери Џејн Клермон - Клер 
Клермон (Claire Clairmont)

Ванбрачна кћер Мери Џејн Вајл Клермон и Барона 
Летбриџа (мајка је узела презиме Клермон да прикрије право 
стање), полусестра Фани Имлеј и Мари Шели, а касније и 
љубавница Лорда Бајрона, са којим је имала једно дете - 
кћер Алегру. Како ју је мајка стављала много испред остале 
деце Вилијама Годвина, и како је он сам подстицао сву своју 
децу да се образују, била је веома надарена и образована 
(течно је говорила пет језика). Иако је једно време чинила 
део љубавног троугла заједно са Персијем Шелијем и Мари 
Шели, дуго није могла да се окане Лорда Бајрона, за кога је 
била само краткотрајна забава. Коначно га је презрела када 
је петогодишња Алегра преминула од тифуса, захваљујући 
Бајроновој небризи.

Гилберт Имлеј (Gilbert Imlay)
Амерички бизнисмен и дипломатски представник 

Сједињених Држава у Француској током Француске 
револуције, познатији по својој вези са Мери Вулстонкрафт, 
са којом се и упознао током својих дипломатских активности. 
Да заштити Мери од опасности Револуције, пријавио је 
као своју жену у Америчкој амбасади, иако се никада нису 
венчали. Убрзо након рођења њихове кћери одлази у Париз. 
Мери га прати са новорођеном Фани, а он скоро моментално 
одлази у Лондон, поново остављајући Мери и Фани саме. 
Њихова веза се завршила када га је Мери нашла у Лондону 
- живео је са неком глумицом. Након Мерине смрти, три 
године касније, није желео да преузме бригу о Фани, већ је 
препустио Годвину, са којим је Мери Вулстонкрафт била у 
браку након везе са Гилбертом.

Франсес Фани Имлеј (Fanny Imlay)
Поменута кћер Мери Вулстонкрафт и Гилберта Имлеја, 

кроз чију се биографију најбоље виде породични односи. 
Злосрећна Фани никада није упознала биолошког оца, а без 
мајке је остала са само три године. Ипак, Годвин је веома 
волео Фани и водио је рачуна о њој (није допустио сестрама 
Мери Вулстонкрафт да преузму старање о њој), а и лепо се 
слагала са полусестром Мери. Када је имала седам година, 
Вилијам Годвин се жени Мери Џејн Клермон, и ситуација у 
кући постаје веома непријатна, јер је Мери Џејн бринула само 
о својој деци - зато су је Фани и Мари замрзеле. Мари Шели и 
Клер Клермон у тинејџерском добу беже од куће са Персијем 
Шелијем у Лондон 1814. године, а Фани одбија да крене 
са њима и остаје код оца, подносећи његов гнев због бега 
својих сестара и велику усамљеност. 1816. године извршава 
самоубиство, вероватно због немогућности да изађе на крај 
са тешком породичном ситуацијом и константног осећаја 
одбачености. Ања МИЛОВАНОВИЋ
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КУЛТУРА 
Филмови о мафији

„Ниједан мушкарац који не проводи време са својом породицом 
никада не може постати прави мушкарац.” (Дон Вито Корлеоне)

Кад размишљамо о топлим породичним 
вредностима, као што су љубав, поштовање и 
брига једних за друге, ретко кад нам на памет 

пада – мафија. Управо мафијашке породице, које су на 
неки начин обележиле историју XX века, и које су и данас 
свакако утицајне, једне су од таквих, „најчвршће” повезаних, 
заједница. Оне на неки начин осликавају морал у огледалу 
– поседујући све те врлине, које одликују једну уобичајену 
срећну породицу, међутим, примењујући их у свом свету, у 
складу са својом традицијом, својим схватањем добра и зла, 
правде и казне. Мафија има свој кодекс по којем расуђује 
и пресуђује, свој специфични језик и ритуале, који су 
разумљиви само унутар њихових кругова. Сви знамо чувену 
сцену са коњском главом у кревету из „Кума”, која представља 
сицилијанску опомену. Из истог филма чувена је сцена када 
породици Корлеоне пошаљу рибу, што је такође порука 
да један од њих - Лука Браси - „спава са рибама” (сликовит 
еуфемизам за Брасијево убиство). Као такве, мафијашке 
породице често су нам приказиване на великом платну, и ти 
култни филмови створили су неке од највећих антихероја 
модерног доба - попут остварења - већ поменутог „The God-
father” (Кум), „Scarface” (Лице са ожиљком), „The Untouch-
ables” (Несаломиви), „On the Waterfront” (На доковима 
Њујорка), итд. Ипак, постоје и они филмови о мафији који 
нису превише познати, за које није баш свако чуо, а које 
итекако вреди погледати. Ево пет предлога:

1. Donnie Brasco (Дони Браско) – да, при-
ча овог филма је „ижвакана” – ФБИ агент се придружује 
мафији као „кртица”, с циљем да сакупи што више доказа 
за коначно „разбијање” те организације. Међутим, овај 
филм је све само не уобичајена прича – уствари, то је 
потресна и траги-комична прича о пријатељству, издаји, 
греховима и искупљењу. Рађен је по истинитој причи, о 
агенту Џозефу Пистонеу, који је од 1976. до 1981. успешно 
оперирао унутар мафије и стекао њихово потпуно поверење, 
живећи двоструким животом готово шест година. Главни 
протагонисти су увек генијални Џони Деп, коме је ово  
једна од најбољих улога у каријери, и легендарни Ал Паћинo.

2. The Boondock Saints (Свеци против 
мафије) – са сасвим довољно морбидности и црног 
хумора, овај филм изгледа као да су га режирали Тарантино 
и Гај Ричи заједно. Забаван и несвакидашњи, са сасвим 
идиосинкратичним ликовима – почевши од главних 
протагониста - два брата која крећу у обрачун против мафи-

је, схвативши то као свој „позив од Бога”, преко екцентричног 
детектива – хомосексуалца који их јури, до психотичних 
шефова мафија са којима се обрачунавају.

3. A Bronx Tale (Прича из Бронкса) 
Америка шездесетих није била земља „слободне љубави”, а 
Њујорк је био још далеко од престонице модерне цивилизације 
– тада су улицама беснели сукоби и мафија, али и белаца и 
црнаца – дакле, не тако давно, боја коже је итекако била 
битна у америчком, данас апсолутно либералном друштву. У 
таквом окружењу одраста Италијан Калоџеро, и ово је прича 
о његовом сазревању, растрзаном између вредности које му 
нуди његов отац – поштеног и мукотрпног рада, и вредности 
које му нуди локални бос – суровог, али брзог и берићетног 
уличног живота. Оно што Калоџеро учи је то да, ипак, није 
све тако црно – бело.

 4. Animal Kingdom (Животињско 
царство) – ово је један од филмова који су веома „тешки” 
за гледање. Након што му умре мајка, младић се упознаје 
са својом фамилијом коју чине углавном наркомани и 
криминалци, и убрзо бива увучен у зачарани круг насиља. Ова 
мрачна прича изнова преиспитује колико наше место рођења 
и породица у којој одрастамо детерминишу наш живот, 
а колико тога можемо да мењамо сопственим изборима. 
Такође, показује да нису само криминалци они који увек 
„играју прљаво”, већ то може бити и полиција, и често су у 
многим тешким случајевима на снази деликатне игре моћи, 
које сежу све до моћних политичких центара.

5. Eastern Promises (Заклетва) – Ана, 
супруга руског дисидента у Лондону, открива дневник девојке 
која је била злостављана од стране руске мафије. Тако сама 
улази у свет лондонског подземља, упознајући енигматичног 
Николаја, који је возач моћне мафијашке породице. Виго 
Мортенсен је апсолутно бриљирао у овом остварењу Дејвида 
Кроненберга, оживевши једног од најбољих ликова на филму. 
Штета што су већа признања за Николаја, како у филмском 
свету, тако и у популарној култури, сасвим неправедно 
изостала. 

После свих ових филмова, треба запамтити оно што, 
управо у „Причи из Бронкса”, Лоренцо, обичан возач 
аутобуса, поручује свом сину који је фасциниран мафијом:

„Не треба ти много снаге да повучеш обарач, али нек 
покушају да свако јутро, дан за даном, устају и зараде за 
живот. ‘Ајде, нека то покушају. Онда да видимо ко је „опасан” 
тип. Радник је заправо „опасан” тип!”

С ,,оне” стране морала

Божица ЛУКОВИЋ
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СПОРТ

Почетак НБА сезоне
Спремите се, „лудило” је почело

Оно што су кошаркашки сладокусци жељно ишчекивали читавог 
лета, коначно je почело. НБА караван нам се, крајем октобра, вратио 
у пуном сјају. Представљамо вам , по нашем скромном мишљењу, 
дванаест најјачих тимова најбоље кошаркашке лиге на планети.

Западна конференција

Оклахома Сити Тандер
Предвођена својим талентованим кошгетером, Кевином 

Дурантом, Оклахома и у ову сезону креће са високим 
амбицијама. Камен спотицања на путу до титуле може 
бити повреда Расела Вестбрука, која ће сигурно спречити 
експлозивног плеја да заигра до средине децембра. Наравно, 
питање је какав ће Расел бити при повратку на терен, мада у 
његов играчки кредибилитет не сумњамо. Као што смо рекли, 
највећа узданица Тандера биће, као и увек, Кевин Дурант, 
коме је дозлогрдило да живи у сенци Леброна Џејмса, па ће 
се својски потрудити да он буде нови краљ НБА лиге, мада то 
уопште неће бити лако. На клупи Оклахоме и даље седи Скот 
Брукс, талентовани стручњак коме ће ово бити шеста сезона 
у стручном штабу Тандера. Навијачи очекују наставак добрих 
партија Сержа Ибаке, трећег најбитнијег „шрафа” ове екипе, 
који је значајно напредовао у офанзивним сегментима игре, 
током протекле сезоне. Оклахома је тим који се константно 
побољшава, те су они можда и главни фаворит за освајање 
Западне конференције.

Сан Антонио Спарси
Трилинг мајстора старијих од музике ће и ове сезоне 

харати Западом. Кормило и даље суверено држи Грег 
Попович, тренерски маг, коме ће посао покушати да олакшају 
Тим Данкан, Ману Ђинобили и Тони Паркер. Међутим, 
Тексас има нову звезду. Уколико сте пратили прошлу сезону, 
сигурно сте приметили виспреног крилног играча Мамуза, 
Каваја Ленарда, који, у нову сезону улази, мотивисан да 
докаже да је спреман за највеће изазове. Не знамо да ли ће 
Сан Антонио успети да понови прошлосезонску форму, али 
су они свакако екипа од које многи страхују. Импозантна 
је чињеница да су Мамузе у последњих четрнаест сезона 
бележиле преко педесет победа у регуларном делу кампање. 
Видећемо да ли су, ови искусни мајстори, способни за тако 
нешто и у предстојећој години.

Хјустон Рокетси
Хјустон више нема проблем. Односно, проблем довођења 

суперстара у екипу Рокетса решен је када се Двајт Хауард за-

клео на вишегодишњу верност тексашкој франшизи. Упарен 
са некадашњом ведетом Оклахоме, Џејмсом Харденом, 
Хауард ће представљати огромну енигму дефанзивцима 
широм лиге. Тренер Хјустона, Кевин Мекхејл, је некада био 
крилни центар са, многи кажу, најбољом леђном техником и 
моториком у рекету, па ће његови савети, као и инструкције 
легендарног Хакима Олајџувона, значајно допринети развоју 
офанзивне игре „Супермена“. Овај одлични тандем ће имати 
подршку од Џеремија Лина и Чендлера Парсонса, као и од 
сасвим солидне клупе за резерве. Време је да Хјустон постане 
стандарни члан доигравања Западне конференције.

Лос Анђелес Клиперси
Клиперси су успели да надмаше старијег и успешнијег 

брата - Лос Анђелес Лејкерсе, и да у ову сезону уђу као 
најбољи тим из Холивуда. Наравно, пред њима је пуно 
препрека уколико желе да постану суверени владари Лос 
Анђелеса, мада су, за сада, на правом путу. Њихово највеће 
појачање овог лета је доскорашњи тренер Бостон Селтикса 
Док Риверс. Стручњак шампионског калибра је стигао као 
замена за отпуштеног Винија Дел Негра. У екипи је остао 
Крис Пол, коме је крајем прошле сезоне истицао уговор, али 
се овај виртуоз одлучио на останак у Калифорнији. Клиперси 
много очекују од свог центарског дуа, Деандреа Џордана 
и Блејка Грифина. Двојица монструозних куцача просто 
морају развити своју офанзивну игру и поправити извођење 
слободних бацања. Клиперси нису главни фаворити за 
титулу, али свакако своју шансу вребају из сенке.

Голден Стејт Вориорси
Шутери из Оукленда ће ове сезоне, годину дана зрелији 

и спремнији, бити још већа офанзивна претња свима у лиги. 
Због своје нападачки настројене кошарке, Ратници постижу 
огроман број поена на сваком мечу и зато је тешко играти 
против њих. Стеф Кари и Клеј Томпсон су дует стартних 
бекова, који се не плаше да лансирају тројку, без обзира на 
удаљеност од коша. Поменути млади кошаркаши су добили 
немерљиво важно појачање у виду Андреа Игуадале, који је 
стигао почетком овог лета. Тренер Марк Џексон ће рачунати 
и на Ендруа Богута, уколико овај центар буде здрав. Главни 
проблем је одлазак поузданог бека Џерета Џека у Кливленд. 
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Мемфис Гризлиси
Екипа Мемфиса већ годинама важи за једну хомогену 

целину, која тешко прима поене и генерално је незгодан 
противник. Предвођени горостасним двојцем, Марк Гасолом 
и Зеком Рендолфом, Гризлији нападају дубине Западног плеј-
офа. Уз подршку стаменог плеја Мајка Конлија и дефанзивног 
експерта Тонија Алена, Мемфис ће и ове године представљати 
озбиљан тим, спреман за највише домете. Највећи проблем је 
одлазак Лајонела Холинса, прекаљеног шефа стручног штаба, 
којег је наследио доскорашњи асистент, млади стручњак Дејв 
Јегер. 

Источна конференција

Мајами Хит 
Двоструки узастопни шампион. Хит ће и ове сезоне 

предводити фантастични трио – МВП лиге и најбољи 
кошаркаш света Леброн Џејмс, искусни Двејн Вејд и поуздани 
крилни центар Крис Бош. Амбиције ове екипе су добро 
познате – неуспех је све осим титуле. На клупи и даље седи 
Ерик Сполстра, млади, и по нашем мишљењу, превише 
оспоравани стручњак, за кога се дуго причало да је мали 
тренер у великој екипи. Ростер Мајамија се не разликује у 
односу на прошлу годину, осим поменутог трија. Окоснице 
тима остају Марио Чалмерс, Реј Ален, Шејн Батије, Крис 
Андерсен. Очекује се да и једно од малобројних појачања 
за ову сезону Мајкл Бизли, коначно оправда некадашњи 
потенцијал, и од репутације „лошег момка“ НБА лиге 
израсте у озбиљног играча. Промена у екипи је забележена на 
позицији бека шутера, где више нема сјајног Мајка Милера, 
једног од најбољих шутера у НБА у протеклој деценији, који 
се вратио у Мемфис Гризлисе, екипу која га је прославила.

Бруклин Нетси
Од екипе из Њујорка се очекује напад на титулу ове сезоне, 

бар у Источној конференцији. Од имена која су тренутно 
у тиму, заврти се у глави. Састављен је од прекаљених и 
искусних играча, где предњаче Пол Пирс и Кевин Гарнет, који 
су у пакету стигли из Бостона. Остали су Дерон Вилијамс, Џо 
Џонсон и Брук Лопез, чланови прошлогодишње прве петорке, 
и од њих се очекује да са горепоменутим двојцем, чине 
стартних пет Бруклина. Међутим, ниједна екипа састављена 
од толиког броја асова не експлодира на почетку, и наше је 
мишљење, да ће проћи одређено време пре него што Бруклин 
почне да игра како се од њих и очекује. У екипи је и искусни 
руски калашњиков Андреј Кириленко, као и хаубица из БИХ 
Мирза Телетовић, који ће играти софмор сезону. На клупи ће 
дебитовати легенда НБА лиге и један од најбољих плејмејкера 
свих времена Џејсон Кид, и на њему је да се докаже у свом 
новом послу.

Њујорк Никси
Једна од најпопуларнијих екипа у НБА лиги и ове сезоне 

ће јуришати на титулу. Међутим, и овај ростер Никса је 
препун ексцентричности, као и претходних сезона. Ипак, 
шта очекивати од екипе у којој су на једном месту (пажљиво 
прочитајте): Кармело Ентони, Џеј Ар Смит, Иман Шамперт, 

Мета Врлд Пис, Кењон Мартин, Амари Стоудемајер. Када би 
овде био популарни „Брдмен“ Крис Андерсен, екипа би више 
личила (визуелно), на путујући циркус, него на НБА караван. 
Нама је нејасно како уопште било који тренер може да уклопи 
ова имена у једну екипу, међутим, Мајк Вудсон очигледно има 
рецепт за успех. Прошла сезона се за Никсе разочаравајуће 
завршила поразом од Индијане, која је потврдила правило да 
одбрана осваја НБА титуле.

Индијана Пејсерси
Прошлогодишњи финалисти Источне конференције, 

где су поражени од Мајами Хита. Тренер Френк Вогел је 
од Пејсерса направио једну од најреспектабилнијих екипа 
у лиги, посебно због њихових одбрамбених способности. 
Неочекивано лоше су одиграли пет утакмица у предсезони 
и забележили свих пет пораза. Међутим, треба имати на 
уму да ће Индијана ове године бити јача за Денија Грејнџера, 
годинама најбољег играча екипе. Такође, прошле године 
се наметнуо Пол Џорџ, као нови лидер тима у Денијевом 
одсуству. Ту су и даље горостас Рој Хиберт, један од најјачих 
центара лиге, Дејвид Вест као и одлични бек Џорџ Хил. 
Индијана се, по нашем мишљењу, веома добро појачала за 
нову сезону, довевши Криса Коупленда, Рашуала Батлера, 
Иана Махинмија и Луиса Сколу. Са оваквим ростером и 
њиховом, већ чувеном, „прљавом“ игром у одбрани, очекује 
се да помрсе конце свима на Истоку.

Чикаго Булси
Још једна екипа која своје шампионске амбиције заснива 

на одбрани. Нисмо сигурни колико навијачи Чикага 
подржавају новонастали стил Булса, настао у ери старог вука 
Тома Тибодоа, али утисак је да та игра даје резултате. Међутим, 
упркос томе, Чикаго је миљама далеко од некадашњих 
шампионских генерација, са доиста скромним ростером, 
уколико се напада прстен. О појачањима Булса у овој сезони 
нећемо много говорити - дошли су Мајк Данливи и Маркус 
Тиг, два солидна играча, која су ипак у сенци повратка на терен 
Дерика Роуза. Најмлађи МВП лиге у историји се коначно 
враћа на паркет, после годину дана паузе због повреде колена. 
Са Роузом, Бузером, Батлером, Денгом, Ноом, Чикаго ће, не 
сумњамо, бити екипа довољно квалитетна за озбиљне партије 
у плеј-офу.

Бостон Селтикси
Од свих поменутих екипа, имају најмање шанси да 

узму прстен. Трофејни тим, који је до скоро харао лигом са 
триом Реј Ален-Кевин Гарнет-Пол Пирс, више није толико 
респектабилан састав. Све је почело одласком Алена у Мајами, 
а од ове сезоне Пирс и Гарнет су прешли у Бруклин Нетсе. 
Свакако ће највећа узданица бити плеј Ражон Рондо, коме ће 
помагати Џеф Грин, Брендан Бас, Ејври Бредли и Кортни Ли. 
Легендарног Дока Риверса је на клупи наследио Бред Стивенс, 
те ћемо видети како ће се снаћи на тако одговорном месту. 
Од Селтика, који су познати као екипа која игра на мали број 
поена, очекује се да одласком Гарнета и Пирса убрзају  игру.

Небојша АНТОНИЈЕВИЋ
Лука БЕЉАН
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