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Америчко 

Изузетно напета криза на Корејском полуострву 
већ три месеца заокупља пажњу целокупне 

светске јавности. Наизглед уобичајене претње од 
лидера, вероватно најизолованије земље на свету, 
Ким Џонг Уна овај пут су схваћене јако озбиљно од 
стране америчког Стејт департмента и комплетног 
војног врха САД.

Пред крај прошле године, тачније 12. децембра, 
Северна Кореја је успешно лансирала свој први 
сателит у свемир. Већ је 12. фебруара изведена 
подземна нуклеарна проба када је бачена бомба 
од 6 килотона. Све су то били знаци упозорења за 
тренутно највећу војну силу, која никако не трпи кад 
јој се прети у лице.

Константна ратоборна реторика од стране 
политичке и војне елите Северне Кореје како 
ће нуклеарним пројектилима разнети америчке 
градове, само је још брже изазвало реакцију САД. 
Ипак, према неким истраживањима, све те претње 
нису уопште биле реалне. Домет корејских ракета 
врло је дискутабилан, а велико је питање могу 
ли ти пројектили да носе нуклеарне бојеве главе. 
Конкретно, влада мишљење да Северна Кореја још 
није способна да направи толико мале нуклеарне 
бојеве главе које би стале на балистичку ракету 
дугог домета.

Кад смо већ код домета, најбоља ракета коју поседује 
армија Северне Кореје је Мусудан која максимално 
може добацити до 4 хиљаде километара. Ипак, то 
сигурно не спада у класу интерконтиненталних 
балистичких ракета, те је стога сасвим безопасна 
по САД. Но, амерички врх је искористио то што 
се у домету ове ракете налази острво Гуам на чијој 
територији постоје америчке војне базе. Претње 
од стране Ким Џонг Уна да ће управо ово острво 
на Пацифику бити мета, брзо је довела до тога да 
САД на Гуаму инсталирају противракетни систем 
THAAD (Terminal High Altitude Area Defence).

Али, оно што је тренутно у фокусу кризе на 
Корејском полуострву јесте могући напад на суседну 
Јужну Кореју. Главни град Сеул налази се јако близу 
границе са Северном Корејом и реална опасност 
је присутна. Ипак, не треба заборавити да су САД 

велики савезник ове технолошки веома напредне 
земље, и ни на који начин неће дозволити да се понови 
1950. година када је избио Корејски рат. Заједнич-
ке војне вежбе и распоређивање америчких војних 
снага на мору где се прикључио ракетни разарач 
УСС „Џон Мекејн“, сигурно доприноси појачавању 
контроле над Жутим морем. Што се тиче ваздушне 
контроле, два америчка стелт бомбардера Б-2 
Спирит обишла су границу на 38. паралели и извели 
малу вежбу могућег бацања две атомске бомбе.   

Са друге стране налази се војна и економска сила 
у успону, Кина. Вероватно су и они били свесни 
шта све може да се догоди, па су по први пут јасно 
рекли Северној Кореји да не прети много и да би 
требало да прекине опасну игру. Управо је Ким Џонг 
Ун „довукао“ Американце близу Кине, таман кад је 
најмногољуднија земља на свету помислила да ће 
полако почети да шири своју сферу утицаја. САД 
већ имају јаке и одане савезнике у овом делу света 
као што су Јапан, Јужна Кореја, Тајван, Сингапур 
и Аустралија. Све чешћа дипломатска комуника-
ција са Филипинима, Вијетнамом, Малезијом и 
Мјанмаром, представља велику опасност за Кину.

јачање Пацифика
ПОЛИТИКА

Сједињене Америчке Државе искористиле су претњу Северне Кореје 
како би учврстилe своју позицију у источној Азији

Слика: US Secretary of Defense
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Марко ДЕСПОТОВИЋ

Сједињене Америчке Државе се полако 
повлаче из Авганистана, а и последњи сукоби на 
Блиском истоку и у Африци нису нешто посебно 
заинтересовали највећу војну силу на свету. Јасно 
је онда где Американци виде претњу, а источни 
и југоисточни део Азије је сасвим повољан део 
света где су они још од краја Другог светског рата 
имали велику војну и политичку улогу. Такозвани 
„ребаланс снага“ САД једноставно морају извршити, 
јер Кина је по свим параметрима тренутно највећи 
конкурент у међународним односима. Наравно, ту 
не треба заборавити ни Русију, али је ствар са њима 
много чистија. Ипак су то дугогодишњи ривали још 
из Хладног рата, а и Русија ни по чему неће моћи да 
достигне Кину у будућности. 

Шта ће бити са Северном Корејом, велико је 
питање. Ким Џонг Ун је стратегијом „нуклеарног 
одвраћања“ успео да и поред агресивне политике 
не претрпи велику штету. Ни САД једноставно 
не желе да ризикују са нападом, јер онда само 
можемо претпоставити шта би се догодило са 
Јужном Корејом, Јапаном или неким америчким 
територијама на Пацифику. Са друге стране, 
Кина сигурно не би седела и гледала рат, већ би се 
укључила у неку врсту заштите свог дворишта, јер 
Северна Кореја то и јесте. 

Ипак, једно је сигурно. Млади севернокорејски 
лидер успео је да себе потврди као апсолутног вођу 
и доследног наследника свог оца Ким Џонг Ила.

 ДРУШТВОСтрадање студената 
у Сирији

На Архитектонски факулетет Универзитета у 
Дамаску, 28. марта 2013. године, извршен је 

минобацачки напад у коме је погинуло најмање 12 
студената. Стравичне слике разрушене студентске 
мензе крвавог пода обишле су светске медије. 
Сиријска државна телевизија за тај напад оптужила 
је побуњенике. Само 2 месеца раније, у нападу на 
Универзитет у Алепу, другом по величини у Сирији, 
погинуло је 80, а рањено више десетина људи. Ко је 
починалац тог злочина не може се јасно утврдити, 
јер режим тврди  да је у питању ракета побуњеника 
која је промашила циљ, док опозиција оптужује 
управо режим за бомбардовање. 

 Напади на цивилне објекте постају готово 
свакодневица у Сирији у којој се грађански рат 
одавно отео контроли. Бележи се учестало кршење 
људских права и међународних конвенција, док 
преживљавање људи постаје све теже. Опсерваторија 
за људска права наводи да је од почетка сукоба 
у марту 2011. погинуло чак 60 000 људи, од чега и 
3500 деце, а око милион људи било је приморано 
да напусти своје домове. Рат постаје све гори и 
мрачнији, и за људе Сирије постаје ирелеватно и која 
страна је у праву,и која ће однети победу. Њихови 
животи су уништени. Они свакога дана губе своје 
најдраже. Упркос томе, студенти сиријских факулета 
и даље се труде да похађају своје факулете, и даље 
улажу своје напоре у нади за боље сутра. И постају  
недужне жртве, као и хиљаде других људи. 

Трагичност таквих злочина провлачи се кроз наше 
медије као још једна узгредна вест. Нисам приметила 

да је нека студентска организација поменула страдање 
својих колега. Да, они су миљама далеко, и да, њихово 
страдање и њихов рат неће никако утицати на наше 
животе. Али, да ли треба тек када су угрожени наши 
интереси да почнемо да обраћамо пажњу на овакве 
ситуације? Студенти Србије бар знају како је то када 
ти је будућност неизвесна, када ти разарају земљу, 
одузимају право на најосновније потребе и неки 
сасвим нормалан живот. И нас љути када неки тамо 
студент из неке тамо земље не зна ни да пронађе нашу 
земљу на карти, а камоли да зна кроз какав пакао 
смо пролазили. Јер, све  је небитно и неважно док се 
дешава другоме. Тачно је, ми не можемо много тога 
променити, али и чињеница да је некоме ипак стално 
и да је неко ипак освешћен, да му твој рат није тек још 
једна црна вест има бар неку вредност. 

Божица ЛУКОВИЋ
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Сигурно сте чули за Горанце, етничку групу 
која живи на Косову, на тромеђи Србије, 

Македоније и Албаније. Најбоље колаче које су јели 
ваши раодитељи и чији укуси су обележили њихово  
детињство направили су Горанци. У њиховим 
чувеним посластичарницама „Пеливан“ дружили су 
се људи широм бивше Југославије. 

Међутим, овим људима, који су способни да 
другима засладе дане, живот је горак. То што њихове 
веште руке знају да умесе колаче без премца, није 
једини разлог због чега треба о њима мислити са 
позитивним емоцијама. Међу Горанцима има и много 
доктора наука, професора Универзитета, лекара, 
економиста и правника. За дивљење је марљивост 
Горанаца, али и истрајност да у временимa 
политичких превирања и економске кризе одоле 
притистцима у намери да задрже оно што их чини 
Горанцима – историју, порекло, обичаје, културу, па 
и различите религије.

Као добри људи и врсни кувари уживали су 
непроцењиво поверење краља Петра I Ослободиоца. 
Поштовање које су добијали од владара данас 
покушавају да добију од обичног народа, а проблем 
имају само са онима који не знају ко су људи пореклом 
са Горе  на Шар планини. Они који бар мало тога знају 
о њима, поштују их. Они неупућени, несвесни да са 
Горанцима деле исто порекло, задају им муке. Тако су 
их Срби прогањали после проглашења независности 
Косова, поредећи их са Албанцима, а  не знајући да 
једину сличност имају у презименима, насталим 
насилним декретом Косовске скупштине 1946. 

Горанци –  
 ДРУШТВО

године, када им је одузет завршетак „ић“. Горанци 
су пак својом истрајношћу успели да задрже неш-
то још важније – језичке, културне, обичајне, али и 
патриотске карактеристике. Почетком деведесетих 
година, због своје блискости са Србима и поноса на 
своје корене и порекло, постали су најомраженија 
етничка заједница на Косову и Метохији. Уместо 
да задобију достојно дивљење, јер су се без обзира 
на све борили и изборили за очување сопственог 
идентитета – своје словенско порекло, трпели су 
велике притиске од других народа.

Као специфична етничка српска заједница 
примили су ислам, а задржали језик, културу и 
обичаје. Говоре горанским дијалектом, тачније 
старословенским српским језиком изучаваним у 
чувеној призренској Богословији. Славе Ђурђевдан 
и Божић, али и Рамазан и Курбан Бајрам. Остали су 
верни себи, а због тога сматрани невернима од других. 
На неразумевање наилази њихова специфичност, 
због које су трпели страховите притиске Албанаца 
и сурова неприхватања Срба. Били су православци, 
њихов језик је српски. Били су Срби, а сада су 
Горанци исламске вероисповести. Матица им је Гора, 
где има трагова цркава, али и џамија.

Порекло им је чврсто као планине које окружују 
Гору – Јелица, Попов рит, Коритник. Да су се одрекли 
прошлости или садашњости вероватно би боље 
живели. Да ли то значи да су Горанци криви за своју 
несрећу или пак нешто не ваља са онима који не цене 
доследност?

Не воле различитост, а различитост је богатство 

уједињени у различитости
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сваке нације. Сада као и да нису богатство 
нације, јер су расути по Србији и свету. У Гори, 
постојбини, остало их је врло мало, како сами 
кажу, мање људи него кућа.

Онима који су остали на Шар планини 
живот није лак. Разапети на 310 квадратних 
километара у Србији, 150 у Албанији, а 40 
у Македонији. У таквој средини, ничији а 
свачији, опстају у беди, али и даље поносно 
чувају своје благо – језик на коме је писан 
Душанов законик, народну ношњу које су 
носиле жене у време српске царевине, веру 
у бога, било да му се клањају или моле. Док 
тако у суровим условима опстају, бог им је 
превисоко, а Београд често предалеко.

На Србију – која се често према њима односи  
као маћеха – не љуте се, кажу:  деца не могу да 
се љуте на своју мајку. 

Горанци славе оно што сви светски народи 
покушавају да достигну – јединство у 
различитости или различитост у јединству.

Пајазит ПОМАК

Хуманост за „лајк”
Хуманост! Шта је то данас? Искрена жеља да 

некоме помогнеш или жеља да се истакнеш 
на погрешан начин, прикупљаш лајкове и симпатије 
људи? 

Пођи од себе
Да ли сте мислили о томе? Загледајте се дубоко 

у своје срце и запитајте се да ли сте заиста толико 
добар човек колико мислите да јесте. Бити хуман 
није само послати једну поруку онда када вас неко 
медијским експонирањем буквално примора на то 
јер вам силује савест и тешко бисте заспали уколико 
то не урадите. Бити хуман је купити цвеће од 
старице на улици, онда када вас нико не види и онда 
када вас не снима камера. Хуманост је дати гладном 
детету кифлу и јогурт. Хуманост је бацити гладном 
псу луталици пола кифле. Ако желите да будете 
хумани, будите то сваки дан. Смањите потрошњу 
воде, струје… Немојте бацати стару гардеробу по 
контејнерима. Однесите је у Црвени Крст. Јер кажу: 
„Срећа је у малим знацима пажње!”

Тијана ујединила Србију
Прва асоцијација на хуманост, тренутно у Србији, 

свакако је мала Тијана. Сведоци смо познатих наслова 
у новинама: „Тијана пробудила хуману Србију”, 
„Звездаши за Тијану”, „Помозимо Тијани да добије 

ново срце” и слични… И заиста је ујединила Србију. 
Али на тренутак. Не сећам се када је последњи пут 
овако подржана нека слична акција и питање је 
када ће бити следећи. А штета је, јер можемо много 
више него што мислимо. Интересантно је колико 
мало људи има свест о томе. Не брину се ни за своје 
здравље, па зашто би бринули за туђе? Полазе од 
предрасуда да ни њима нико не би помогао у таквој 
ситуацији. И ето где смо.

Пронађи лек 
У  жељи да се излечимо налази се део лека. Док 

се ми лечимо од лењости и учимо како да будемо 
хуманији, неко чека. Овде. Тамо. Свуда. То што смо 
омогућили Тијани да добије ново срце нека буде само 
почетак успешних подухвата. Нека буде пример на 
који ћемо се угледати. Није тачно да немамо ни Х од 
хуманости. Само треба да пробудимо тај осећај за 
друге. Прво у себи, а потом и у другима. 

Пробудите се! Помозите! Искрено, од срца! Онако 
из душе, са јаком жељом, вољом. Будите упорни! 
Толико је људи који имају мање од вас. То што се 
нису пријавили за рекламу на некој телевизији не 
значи да им помоћ није потребна. Али некада треба 
читати између редова. Загледајте се боље у околину 
и допустите очима да јасније видe.

Александра МИЛЕТИЋ
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Прогресивна
регресија

 ДРУШТВО

Друштвена апатија, једноличје, латентни сукоби 
и искривљена слика слободе. 

Да ли је њихово обећање само још једна у низу 
вешто скованих и бесрамно прикривених лажи? 
Шта се налази „са оне стране“ речи?

 Истина се провлачи кроз обмане, креирајући 
модел опште воље, општег добра, вечито у корист 
наше штете. Морално заслепљени, идеализујемо 
сопствену пропаст  уживајући у последицама туђе 
похлепе, представљене у светлу апсолутне правде. 
Испразне приче формирају циклус, кружни ток, 
и враћају се као бумеранг, сваки пут све јачим 
интензитетом. 

Зашто се не усуђујемо да прекинемо флуидност 
преваре? Плашимо ли се да искорачимо из колотечине 
у коју смо увучени сопственом неспособношћу да се 
суочимо са рационалним? 

„Укалупљени“ смо. Навикнути да гледамо 
искључиво испред себе, без могућности да сагледамо 
ширу слику друштвене стрварности. Прекинути 
ланац навике велики је изазов, а за нас још већи. Да 
би прешли границу коју нам структура намеће као 
једину и неупитну, морамо бити свесни сопствених 
окова. Ретки су, пак, они који имају свест о свом 
положају и улози унутар тих оквира. Њихов глас се 
не чује. Надгласа га тишина неспособних. 

Принцип је увек исти - лаж изговорена више 
пута постаје истина. Причали су...и даље причају...
причаће. Непрекидни ток испразних говора, 
истоимених прича. Да ли ћемо икада успети да 
скинемо повез са очију? Да ли ћемо икада чути нове 
гласове, или смо осуђени на оне који су неми и док 
говоре? 

Заточени смо у токовима историје, протеклим 
вековима. Време протиче поред нас, остављајући 
за собом траг горке истине. Она је одраз наших 
личности, нашег бесмисленог трајања у немилосрдно 
креираној илузији. Гледајући себе, не видимо ништа 
више од сопствене сенке. Вечито се покоравамо 
законима јачега. Они су нас томе научили, они су 
нам наметнули своје принципе. 

Зашто и даље стојимо у месту? Хоће ли нам ти 
принципи икада показати пут ка садашњости? 
Уколико су њихови испразни говори само производ 
речи утрошених на дела, нека такви и остану. 

Не поставља се питање куда кренути, поставља се 
потреба за првим кораком. Да ли уопште има смисла 

бавити се анализом путање? Наш избор сужен је 
до крајњих граница. Наше одлуке одражавају туђе 
мисли. Ипак, не можемо се назвати марионетама. 
Нисмо ничије марионете. Још увек. 

Тражимо решење. Исцртавамо путоказ и 
истовремено га бришемо. Покушавамо да давно 
разбијено огледало стварности вратимо у првобитно 
стање. Скупљамо делове прошлости. Тврдоглаво 
се трудимо да их спојимо, иако смо свесни тога да 
смо многе изгубили. Одржавамо у животу идеју која 
се више не може остварити, и свесно учествујемо у 
заблуди. 

Зашто окрећемо леђа новим могућностима? Није 
ли то опет страх од искорачења из учмалости и 
монотоније? Могуће, али то нам пружа сигурност. 
Иронично, осећамо се сигурним у окружењу које 
изазива потребу за заштитом. 

Ругамо се судбини, судбина се руга нама - свакако 
више она нама, него ми њој. Свесни смо тога, али 
инат је увек био јачи од разума. Увек је био, заувек 
ће и остати.

Можда су и моје речи намењене обмани. Можда 
је и моја прича свесно прикривена лаж у служби 
преваре. Можда...

Марта ЛУТОВАЦ
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Истањени конци
Шизофрени колаж дневно-културних, медијских и друштвених појава

Хоћу да поцепам књигу из медијског система 
Србије и пустим истргнуте странице низ 

ветар. Хоћу хаос у етру, и да РТС има сто педесет 
канала! Претерујем. Не мора –  само хоћу заборав-
љене медијске громаде мог детињства: хоћу да се 
врте спотови Идола снимљени још декаду раније, 
слике покривљене од бедног антенског сигнала; хоћу 
да из пуке солидарности са милионима сународника 
плачем уз Касандру и будем фасцинирам Вокијем 
Костићем као човеком и појавом – и да гледам Нинџа 
корњаче.

Боље да ударим себи фигуративни шамар пре 
него што неповратно западнем у некакву илузорну 
носталгију – сигурно обележје човека коме је живот 
овде последњих деценија трајно осакатио разум. 
Објаснићу. Наиме, разлика је значајна: носталгија је 
свима својствена: попут инвалида без ногу који се 
присећа „добрих старих дана“ када је ходао. У Србији, 
међутим, све чешће увиђам нешто еквивалентно 
носталгији човека без ногу који се сећа добрих 
старих времена када исто тако није имао ноге, али 
је гледао Нинџа корњаче, а, осим тога, није ни био 
рођен. 

Магнитуда ових делузија мора да расте 
геометријски или са сваком деценијом 
проведеном у земљи Србији (и 
осталом српском комонвелту) или 
са количином осиромашеног  
уранијума, што НАТО-овог, што 
овог из домаће радиности   
– идеолошког. 

Просечан грађанин 
мојих година свкако ће  се сећати, иако 
потпуно фиктивно, златног доба 
месних нарезака и Моћних ренџера, 
рафова покојног Це-маркета који, иако су 
оскудевали у тривијалним сиротињским 
артиклима попут уља и сличних нездравих 
производа на животињској и биљној бази, 
били редовно опскрбљени легендарним 
касно-Југословенским слаткишима кате-
горије „Желе зека“ (и сл.) за који цео 
живот оправдано сумњам да се прави од 
радиоактивног отпада из Винче. Идила 
детињства је потпуна: српска нејач на Сеги осваја 
Текен, бомбе падају по мостовима, старије жене у 

колу играју против-ваздушне додоле, студенти туку 
милицију, а Слоба на власти – што би рекли старији 
људи: леп ко покојни маршал. 

Они мало старији, који су већ стекли звање 
вечитог студента жалиће за шездесет осмом као 
да су били тамо, пензионери за Титом, а онима 

најкобније потпалим под деменцију остаће 
вечни жал што су клетом игром историје 
некако изостављени из Боја на Косову 
или што нису били ту када је људски 

род посетила експедиција са 
Алфа Кентаура и, стопивши се 

са племеном Инка, створила 
српску расу, а на радост 
васколике васионе. 

Што дубље, међутим, 
покушавам да проникнем 
у ову пандемију лудила – 
све мање у њој препознајем 
свој одраз. Зато сам прво 
и поменуо медије – и они 
представљају одраз у 
огледалу друштва које их је 
створило; и колико год било 
тачно да је у најцрње зами-
сливо време, које управо 
намеравам да, потпуно 
свесно и субјективно, 
романтизујем, и посејано 
семе нагнојнијих тумора 
данашње медијске сфере 
– постојала је и контра. 
На покојном Трећем 
каналу приказивао 
се ЗАМ, претеча 
данашњег Гранда, али 
са истих фреквенција 
знао је и да трешти 
КБО!, Аtheist rap... 
Колико год покојна 
РТВ Политика била 
режимска станица, 

емитовала је Пакет 
аранжман и вртела 

неке од најкултнијих песама које је ова земља икад 
видела. Признајем: можда сам скренуо са теме медија 
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са којом сам и започео, и можда сам овде превише 
парцијалан према целокупној панк и андерграунд и 
осталим “клошарским” сценама деведесетих, али оне 
стварно јесту биле пост-мортем пулс једног заиста 
мртвог друштва. Оне јесу биле аутентична побуна, 
можда једини бастион аутентичне културне побуне 
у целокупној Европи; сукоб –  можда дезоријентисан 
и расут али шмекерски – који је избијао са екрана, са 
радија, из  подрума, клубова, блокова, из провинције; 
просте прогресије гитарских квинти су, као културно 
сечиво, секле трулеж са ово мало здравог ткива које 
нам је преостало.

Данас, међутим, тешко нас је подбости на било 
какву побуну, макар у ставу, у културном изразу, 
а камо ли ишта револуционарније. Бес смо овде 
истрошили: истањен је од немерљиве инерције, 
како се чини целокупног остатка космоса; оно 
мало црвених конаца што с времена на време 
блесну, уткани у црни покров од Хоргоша (спорно) 
од  Прешева (спорно) готово да су сјај и изгубили, 
редуковани на јетке и циничне статусе и твитове 
оних довољно срећних да буду довољно писмени и 
довољно несрећни да се служе тастатуром. Толико 
смо постали налик овцама да нас министри за 

руку воде на протесте. Одрази нас самих са малих 
екрана већ надмашују један други у гротескности 
– неуспешно пред колективом који је видео толико 
раскомаданих тела да равнодушно гледа крв у Сирији, 
масакрс пред самим капијама Београда, нуклеарне 
пробе уживо у HD или Весну Вукелић Венди која се 
као нови месија спушта у свом свемирском броду 
на сред Трга Републике и уз Вагнерове Валкирије, 
окружена архангелима обученим у костим Дарт 
Вејдера, баца окупљену масу демонстраната против 
Косова у транс својим наркотичким присуством. 
Врли ФПН-овци такође се прикључују разгаљеној 
гомили, осликани древним рунама по стомацима 
– где се свето косовско име, изгледа, преселило из 
њихових срца. Сви заједно: Венди, Двери, ФПН-овци 
– успињу се у небеску барку, Звезду смрти, нашу USS 
Zeitgeist, у којој потом, уз паклену буку, настављају 
да се котриљају негде оквирно у правцу Косова, а 
можда и даље, преко Проклетија и плутајући преко 
Јадранског мора – као ватрени мрави из приче из 
неке читанке у основној школи, који се скупе у лопту 
и сви заједно прелазе Амазон...

Лука КОКОВИЋ

Награда „Момо Капор” 
аустријском писцу Петеру Хандкеу
У Скупштини града Београда 8. априла 2013. 

године, уз велики број званица из света 
културе и књижевности, додељена је награда  
„Момо Капор“ за књижевност аустријском 
писцу Петеру Хандкеу. Њему је награда уручена 
за роман „Моравска ноћ“ који је објављен у 
„Српској књижевној задрузи“. Поред Љиљане 
Капор, супруге покојног Моме Капора, додели 
награде присуствовали су и Матија Бећковић, 
Рада Ђуричин, сликар Милош Шобајић и многи 
други, док је програм водила глумица Вјера 
Мујовић која је читала и одломке из награђеног 
романа. 

На почетку програма свима присутнима 
обратила се Љиљана Капор која је лауреату 
награде честитала на немачком језику. 
Председник жирија песник Рајко Петров Ного 
образложио је зашто је награда ове године 
припала баш овом аустријском писцу. Моравска 
ноћ je згодно име за прекодиране архајске приче 

за српску хиљаду и једну ноћ самоће. То је 
јединствена и стварна и имагинарна енклава где 
се вишегласно приповеда и говори обично, као 
што обично људи говоре код Растка Петровића. 
Овај роман се издвојио озбиљношћу теме 
која врсно осликава европски, балкански 
менталитет, али политичке и културне судбине  
овог дела Европе, а у њој судбине српских 
енклава на Косову и Метохији.

Матија Бећковић је уручио награду рекавши 
да је Петер Хандке човек који је доказао да 
постоје наде, снови и илузије. Част ми је да му 
уручим награду Задужбине „Момчило Момо 
Капор“ , рекао је Бећковић..Награђени писац 
одушевио је присутне у публици прочитавши 
своју захвалницу на српском језику и назвавши 
Љиљану Капор и присутне „кестеновима из 
своје баште“.

Задужбина „Момо Капор“  има за циљ да 
чува сећање на познатог београдског писца и 
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Тридесети Нушићеви дани  КУЛТУРА

Јубиларни, 30. по реду Нушићеви дани, трајали су од 15. до  26. априла у 
Центру за културу Смедерево.

Позоришни фестивал Нушићеви дани отвори-
ли су државни секретар у Министарству 

културе и информисања Зоран Аврамовић и 
градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић. 
„Нушићеве представе су незаобилазне на свим 
сценама, а он је један од најомиљенијих писаца. 
Нушић је у Смедереву живео своју аутобиографију“, 
изјавила је градоначелница Аврамовић. Након 
отварања, у оквиру циклуса „Нушићеви лауреати“, 
глумица Љиљана Стјепановић, добитница Нушићеве 
награде за животно дело глумцу комичару за 2009. 
годину, одиграла је кабаретско вече. 

„У сусрет Нушићевим данима“ тродневни 
програм који је  претходио фестивалском делу, 
почео је представом Душка Радовића „Капетан 
Џон Пиплфокс“ коју су извели  глумци ПАТОС-а 
(Покретни Алтернативни Театар Омладине 
Смедерева). У оквиру пратећег програма приказане 
су три представе аматерских позоришта из Малог 
Црнића, Крњева и Раче, „Урнебесна трагедија“ 

Душана Ковачевића, „Љубав на сеоски начин“ 
Душана Савковића и Нушићева „Госпођа 
министарка“.

Драмски писац и редитељ Душан Ковачевић 
свечано је отворио фестивалски програм, 
19. априла. Након отварања Југословенско 
драмско позориште из Београда извело је 
представу „Сумњиво лице“, прву од укупно 
седам такмичарских представа. Глумцу Бојану 
Димитријевићу, који је тумачио лик Жике 
уручена је Плакета за глумачко остварење вечери, 
награда која се на крају сваке представе  додељује 
глумцу који остави најбољи утисак на публику. У 

Фестивал Нушићеви 
дани одржава се од 
1984. године. Основан 
је у Смедереву где је 
Бранислав Нушић провео 
своје детињство и младост. 
Циљ манифестације 
јесте актуелизовање и 
популаризација Нушићевог 
комедиографског дела. 
Од 1990. године додељује 
се Нушићева награда 
за животно дело глумцу 
комичару, а од 1995. 
године устаљује се награда 
публике за глумачко 
остварење. Фестивал је 
први пут имао такмичарски 
карактер 2000. године, а 
од 2004. континуирано 
има такмичарски карактер 

и додељује се Нушићева награда за 
најбољу представу у целини по одлици 
стручног жирија. Нушићева награда 
за најбољу представу у целини по  
гласовима публике уведена је 2007. 
године.

сликара, као и да помаже развој уметничких и 
креативних снага. Тим поводом је 2011. године 
установљена награда, која носи име Моме 
Капора, за књижевност и ликовну уметност, као 
директна веза с два уметничка талента која је 
поседовао. Награда се додељује једном годишње, 

наизменично, на дан рођења Моме Капора. 
Досадашњи добитници су: Емир Кустурица за 
књижевност- „Смрт је непровјерена гласина“ 
и Владимир Дуњић за целокупну ликовну 
уметност.
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такмичарском делу на овогодишњим Нушићевим 
данима учествовало је још шест представа: Народно 
позориште из Ниша са представом „Свет“ у режији 
Милице Краљ, Народно позориште Ужице са 
представом „Народни посланик“ у режији Славенка 
Салетовића, Звездара театар и агенција Аве 
Сербиа са комадом „Сокин и Босина“ у режији Југа 
Радивојевића, Шабачко позориште са представом 
„Отмица и вазнесење Јулијане К“ у режији Жељка 
Хубача, Сцена Бојан Ступица и ФДУ са представом 
„Покојник“ у режији Игора Вука Торбице и Звездара 
театар у копродукцији са агенцијом Импресарио и 
Колона Београд са комадом „Чорба од канаринца“ у 
режији Сташе Копривице.

Свечаним програмом, 26. априла, у Великој 
дворани Центра за културу Смедерево затворен 
је овогодишњи фестивал и уручене су награде. 
Глумица Горица Поповић је овогодишња добитница 
Нушићеве награде за животно дело глумцу 
комичару, а позоришни редитељ Југ Радивојевић 
примио је Нушићеву статуету за ревитализацију 
драмске класике на театарским сценама у земљи 
и иностранству. Нушићеву награду за најбољу 
представу у целини, стручни жири је доделио 
представи „Покојник“ а по  оцени публике најбоља 
представа била је „Сумњиво лице“.

Милица ОРОС

 КУЛТУРА Одвојити 
жито од кукоља

У данашњем времену којим доминира 
интернет и светска повезаност, тешко 

је наћи прави уметнички израз у било којој 
уметности, а можда највише у музичкој. 
Поготово у нашој земљи, где на пример, 
„скидање“ музике са интернета није никаквим 
законом ограничено или регулисано, могуће је 
да дневно ставите на „скидање“ и по неколико 
албума, чак и целе дискографије, па да их 
натенане преслушавате и најбоље нумере трајно 
сачувате на рачунару, мобилном, МП3 плејеру 
итд.

Управо у том одвајању злата од шљаке, жита 
од кукоља и игли у пласту сена можда и лежи 
највећа драж сакупљања музике и музичких 
албума у ма ком формату. Процес елиминације 
варира од слушаоца до слушаоца, али, 
напослетку, свако уме да изабере оно што му се 
највише свиђа.

Пошто, као и многи моји сународници, имам 
родбину „преко гране“ , у мом случају баш у 
САД-у, та родбина када дође у посету зна да буде 
дарежљива. Пре неколико година сам  добио 
комплет од пет дискова. Била је то компилација 
под називом ,,Најбоље од Америчког рокенрола, 
кантрија и фолка“. Ових дана сам, распремајући 
стан у част пролећа, наишао на ову збирку и 
бацио се на преслушавање те музике. 

Системом елиминације, нашао сам неколико 
извођача чије су ми се песме допале.  Овде ћу 
издвојити Ендруа Голда и његову песму ,, �ank 

you for being a friend“. 
Ендру Голд био је Калифорнијски музичар 

и сликар, најактивнији крајем седамдесетих и 
почетком осамдесетих година прошлог века. 
Песма ,, �ank you for being a friend“ један је 
од три топ 10 хита која су успела да се пробију 
на ,,Билбордову’’ листу и дело које завређује 
посебну пажњу.  

„�ank you for being a friend“ говори о 
сасвим једноставној, а тако великој ствари 
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– пријатељству. Поп мелодија на помало 
сентиметалан начин нас уводи у песму, чије 
стихове Голд пева попут зрелог Елтона Џона: 
“�ank you for being a friend, traveled down the road 
and back again, your heart is true you’re a pal and 
a con¡dant...“, синтагму која је лајт мотив песме. 
Кроз строфе је описан животни пут две блиске 
особе које заједно напредују, деле искуства, и које 
гаје поштовање једна према другој. Слободно се 
може рећи да омаж тако дивној ствари као што 
је пријатељство  Голд описује на једноставан, 
питак начин, што у његовом случају никако 
не значи и мање квалитетан. Није ли највећа 
умешност, а и уметност, умети појаснити велику 

ствар једноставним речима?
Ова величанствена ода завршава се стиховима: 

“And when we die and ¢oat away, into the night, the 
Milky Way, you’ll hear me call, as we ascend I’ll see 
you there, then once again, thank you for being a 
friend“ , којима Голд каже да ако су пријатељства 
вечна за живота, да ће то бити и након смрти. 
Да умирање, за праве пријатеље, није ништа 
до одлазак на краћи одмор, пре него што опет 
заједно саградите кулу од песка, појурите за 
лоптом, за девојкама (или момцима), попијете 
пиће, чувате децу, чувате унуке.  

Music never stops!

Један од највећих тенора даншњице Андреа Бочели гостоваће поново у Београдксој Арени 
10. 05. у пратњи српског оркестра. 
Своју каријеру овај италијански певач започео је 1994. оперским дебијем у Вердијевој опери 

„Магбет“ , а затим исте године добио и награду на фестивалу Сан Ремо. Недавно је добио  
награду International Artist of the Year, за 20 година дуге каријере. Обајвио је 30 албума где 
поред оперских балада доминирају и поп баладе. Дует са Селин Дион му је донео Златни глобус 
и номинацију за оскара. Док су песме Vivo per lei и Con te partiro хитови продати у неколико 
милиона примерака. 
Бочели је 1. пут наступао у Београду 2005. године уз Београдксу филхармонију, поистовећију 

га са Паваротијем и Карузом. У марту 2010. године је добио своју звезду на холивудском 
Булевару славних – један је од ретких италијанских уметника којима је припала та част. 

Немачка група Rammstein поново у 
Београду. Концерт је заказан за 28. 04. у 
Комбанк Арени. Група је 1. пут наступала 
2010. године и оставила позитиван утисак 
на београдксу публику. 
Постоје од 1994. године и остварили 

су велики успех како у својој земљи, 
тако и у свету. Иза себе имају велики 
број турнеја и одржаних концерта. 
Препознатиљиви су по необичним 
костимима, живописним спотовима, иако 
су некада због контраверзи упадали у 
невоље. Фронтмен групе Тил Линдеман 
најављује добру забаву, ужарено лето, али 
изнад свега добру музику. 

Рок певач Марк Нофлер (Mark Knop�er), 
дугогодишњи певач и гитариста групе ”Dire 
Straits“, наступаће 30. 04. у Београдској Арени. 
Турнеја 2013. је започета како би се промовисо 
његов 8. соло албум  “Privateering“ . На албуму 
се налази 20 песама. Музичар је на недавној 
конференцији изјавио да ужива да буде део тима 
на турнејама и да воли да машта, а то управо 
и ради преко песама. Певач ће са осмочланим 
бендом наступати први пут самостално у 
Београду. 
Добинтник је многих Греми награда, а први соло 

албум објавио је 1996. године под називом „ Gold-
en Heart“. Недавно је добио и највеће признање 
за музичке ауторе у Великој Британији „Ivor No-
vello“. Иако није више део групе „ Dire Straits“ на 
концертима пева некадашње хитове ове групе 
попут „Sultans of Swing“ , „Walk of life“ као и многе 
друге које су обележиче рок сцену осамдесетих. 

Дејана ВУКАДИНОВИЋ
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СПОРТ Фетелова пустињска олуја
Себастијан Фетел остварио убедљиву победу на трци у Бахреину и 
озбиљно забринуо комплетан караван пред тронедељну паузу

Ако смо сви очекивали узбудљиву трку 
на Великој награди Бахреина, то смо 
делимично и добили. Овога пута, уз-

буђење око борбе за прво место нестало је у 
прашини већ након трећег круга од почетка 
мегдана. 

Фетел је у директним дуелима са Фернандом 
Алонсом и освајачем пол позиције Ником 
Розбергом, показао да уме да победи и у ситуацији 
када није на првом стартном месту. Али након 
консолидације на самом врху, Себастијан је 
поново кренуо „по старом“. Одвезао је неколико 
брзих кругова на стази „Шакир“ створивши 
ненадокнадиву предност за ривале, али права 
трка се заправо догађала иза његових леђа.

Већ до шестог круга, троструки светски 
шампион имао је три секунде предности над 
Алонсом и Розбергом, који су након добре 
међусобне борбе запали у велике проблеме. 
Алонсо је имао потешкоће са ДРС системом 
(задње помично крило није могло да се затвори) 
и морао је чак два пута у бокс, док је Розберг имао 
проблем са пнеуматицима. Све то искористио је 
сјајни Пол ди Реста, који се одједном зачуђено 
нашао на другом месту.

Уместо да профитира због другачије тактике 
са гумама, Маса је још једном показао зашто 
је убедљиво други возач Ферарија. За то 
време, Раиконен, Грожан и изненађујуће 
добри Перес и Батон, успели су да се укључе у 
борбу за високе позиције. Између клупских 
другара из Мекларена, виђени су оштри дуели, 
а преагресивни Перес је доказао зашто су 
челници славне британске екипе изабрали баш 
њега за замену Луиса Хамилтона. Управо је Луис 
показао да може боље него Розберг и на крају је 
завршио на добром петом месту.

Испред њега, Лотуси су возили беспрекорно, 
а Кими Раиконен је поново искористио добру 
стратегију са два одласка у бокс и завршио на 
феноменалном другом месту. Његов клупски 

колега Роман Грожан, ставио је до знања да 
није возач који само уме да прави инциденте 
на стази, а прави доказ за то је одлично треће 
место. Иза њега, Пол ди Реста у својој Форс 
Индији једноставно није могао више од четвртог 
места, које је заслужена награда за сав труд који 
показује ова екипа. Перес је после свих дуела 
који су били на ивици испадања са стазе, дошао 
до шестог места претекавши јако бледог Вебера. 
Ипак, један од јунака дана био је Фернандо 
Алонсо који је, иако скоро целу трку није могао 
да користи ДРС, пружио импресивну борбу 
довољну за осмо место. Бодове су још освојили 
Нико Розберг након великог пада током трке и 
Џенсон Батон који је изгубио тимску битку са 
Серхијом Пересом. Интересантно је истаћи да 
је овогодишњи подијум на којем су се нашли 
Фетел, Раиконен и Грожан, идентичан оном од 
прошле сезоне.

Након четири трке, Фетел има солидно вођство 
од десет поена испред Кимија Раиконена. Иза 
њих су Хамилтон са минусом од двадесет 
и седам поена, и Алонсо са мањком од чак 
тридесет поена. Евидентно је да ће овај квартет 
бити у фокусу борбе за титулу ове године, 
али је тренутна форма Ред Була и Себастијана 
Фетела веома забрињавајућа за остале екипе. То 
још више добија на значају када знамо да нам 
следи пауза од три недеље, а аустријска екипа 
је позната по томе да вешто користи  предахе у 
шампионату.

Следећа трка вози се 12. маја за ВН Шпаније 
у Барселони. Ова стаза је јако позната свим 
тимовима, јер се иначе користи за предсезонска 
тестирања. Повратак у Европу одувек је значио 
да треба очекивати нова побољшања на готово 
свим болидима. Заједничка нада већине возача 
је да ће се управо овде неке ствари променити и 
да ће Фетелова доминација доживети свој крај.

Марко ДЕСПОТОВИЋ
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