
С Т У Д Е Н Т С К И ЖУРНА Л
ЗВАНИЧАН ЧАСОПИС КЛУБА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА 

ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ЈА
Н

УА
Р 

20
13

.
Број 9



2



3

Д    раги читаоци, 

Упркос бројним обавезама које 

нам је донео јануарски испитни рок, 

редакција Студентског Журнала 

је поново била ажурна. Пред Вама је 

јануарски број званичног часописа Клуба 

студената Факултета политичких 

наука. Захваљујући спонзорима и 

члановима редакције реализован је и 

овај број, а потрудили смо се да за Вас 

издвојимо акуелне теме из области 

политике, друштва, културе, спорта. 

Пуно успеха на испитима желе Вам 

уреднице 

 Милица Брковић и Милица Орос. 
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ПРОЈЕКАТ КСФПН-А Мајкл Девенпорт 

Њ. Е. г. Мајкл Девенпорт био је последњи 
гост ЕУ кафеа. У просторијама 
Градске библиотеке, у Римској дворани, 
амбасадор је студентима говорио о 
себи и својој држави, односима Велике 
Британије са Србијом и нашем путу ка 
Европској унији.

Амбасадор је најпре рекао нешто о себи. 
У Србији је већ две године и то је његов 

први посао амбасадора. Први пут је посетио 
Србију 1982. године, а српски учи  већ дуго 
тако да га врло добро говори. „ Част је бити 
амбасадор, нарочито у Србији“, рекао је 
Девенпорт. Он је додао да је његов посао у 
Србији јако занимљив, a да томе доприносе 
Срби који говоре енглески и познају британску 

културу па је лако успоставити контакте.
Велика Британија је већ четрдесет година 

чланица Европске уније. Амбасадор је 
нагласио да је чланство за њих веома битно, 
нарочито по питању трговине са земљама 
чланицама. Он мисли да они морају остати 
чланица и нада се да ће народ то разумети 
и тако гласати на референдуму који ће бити 
након парламентарних избора. „Било би веома 
лоше да изађемо, мислим да је већина ипак за 
останак у Европској унији“,  казао је Девенпорт.

Прошле године обележено је 175 
година од првих дипломатских контаката 
Србије и Велике Британије. Амбасадор је 

прокоментарисао да је током тих година било 
и периода када смо тешко комуницирали, а 
било их је и током последње две деценије по 
питању Косова. „Успели смо да побољшамо 
политичке контакте“, нагласио је амбасадор.

На тему нашег чланства у Европску унију 
Девенпорт каже да је то пре свега у нашем 
интересу, да је то велика прилика од које 
зависи наш просперитет. „Ми се снажно 
залажемо за проширење“, рекао је амбасадор.

Као коментар на ослобађајуће пресуде 

Милица ОРОС

гост ЕУ Кафеа

Извор: БЕТА

Непосредно пре именовања 
за амбасадора у Србији, Мајкл 
Девенпорт је био директор 
Директората за Русију, 
Централну Азију и Јужни Кавказ 
у Форин офису у Лондону. Од 
2007. до 2010. године саветовао 
је министре иностраних послова 
о односима Велике Британије са 
Русијом и ширим регионом и био 
је задужен за мрежу од дванаест 
дипломатских представништава. 
Мајкл је завршио основне студије 
француског и немачког језика и 
књижевности на Универзитету 
Кембриџ, након чега је предавао 
енглески на Грац Универзитету 
у Аустрији. Касније је студирао 
права у Лондону и постао 
правни заступник пред Врховних 
судом 1988. године. Већ две 
године је у Србији, а још на Грац 
Универзитету 1982. почео је да  
учи српски.

Хашког трибунала хрватским генералима 
рекао је да мисли да је  посао међународних 
судова веома важан за правду и помирење у 
региону, али да разуме негативну реакцију 
Срба на пресуде. Каже да је као правник 
био веома изненађен разликама у првим и 
другим пресудама. „ Сви смо свесни страшних 
злочина, мислим да одговорни људи треба да 
се суоче са последицама“, рекао је Девенпорт.
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Унутар Политикиног здања у Македонској, 
студенте је дочекао Никола Тркља, 

генерални секретар редакције. За столом 
за којим се свако јутро окупљају уредници, 
у просторији чији су зидови прекривени 
сликама знаменитих српских и југословенских 
новинарских асова који су прошли кроз ову 
кућу, разговарао је студентима. Тркља је говорио 
како о богатој историји Политикине новинске 
редакције, тако и о дневној рутини рада у овако 
многољудном колективу, као и о изазовима 
са којима се новинарство суочава данас.

Први бројеви Политике угледали су светлост 
дана на Београдским улицама 1904. године, 
откада је она наставила да излази у континуитету 
до данас, изузев периоде Првог и Другог 

светског рата. За овај лист, са вредношћу како 
националног, тако и историјског споменика, 
писали су Иво Андрић, Милош Црњански, 
Јован Дучић, али и Винстон Черчил, Томас Ман.

Господин Тркља приближио је студентима 
процес израде дневних новина од осмишљања 
тема на уредничком састанку до саме 
дистрибуције. Иако је Политика увелико 
повратила свој пређашњи углед који је 
био нарушен за време деведесетих, када је 
функционисала као режимски лист, господин 
Тркља је ипак изразио жаљење за временом 
„старе славе“ када је  била штампана у 
огромним тиражима и дистрибуирана 
широм бивше Југославије. Било је речи и са 
новинама које се појављују данас, пре свега о 

У сусрет ПРОЈЕКАТ КСФПН-А

са утицајном дамом
Крајем децембра, у организацији Клуба студената Факултета политичких наука 

студентима прве и друге године новинарства пружена је јединствена прилика да 
се упознају са радом редакције Политике, чувеног београдског високотиражног 
дневног листа који је већ деценијама  метоним за квалитетно новинарство на 
овим просторима. 

Извор: КСФПН
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Сузана Трнинић студирала је новинарство 
на Факултету политичких наука. 

Почела је да ради током студентских протеста 
деведесетих, када је и студирала. Радила је у 
штампи, за Демократију и Профил, у новинској 
агенцији Бета, на радију и телевизији Б92. 
Тренутно уређује и води емисију Кажипрст.

Желели сте да се бавите културом, а сада 
ипак уређујете политичку емисију. Како је до 
тога дошло?

У средњој школи сам објављивала неке 
своје текстове и била сам упућена писаној 
речи. Увек сам говорила да желим да се бавим 

проблемима, али и предностима које доноси 
све већа „интернетизација“ медија, посебно 
штампаних. Упркос оквирно песимистичној 
слици новинарства у Србији, господин Тркља 
је ипак изразио наду у светлу будућност, 
наглашавајући значај наше генерације у 
предстојећим временима, у много чему 
турбулентним за новинарску професију. 
Секретар Политикине редакције такође је са 
студентима упоредио искуства из времена 
својих студија на Факултету политичких 
наука, присећајући се, између осталог, 
предавања код професорке Неде Тодоровић.

За крај, Тркља је поручио студентима да 
нажалост редакција већ дуго није примала 
нове, младе чланове, али да их у предстојећим 
годинама чека „смена генерација“ када ће неки 
од старијих кадрова из куће у Македонској 
отићи у пензију, а на њихово место доћи млађи 
новинари. Такође, како је рекао, следећих година 
неколико старијих студената биће примано у 
редакцију на волонтирање. Ово представља 
шансу студентима новинарства да кроз преко 
потребну праксу искусе рад у свом пољу, 
што је у последње време све ређе доступно.

Лука КОКОВИЋ

Новинарство се најбоље 
ИНТЕРВЈУ

научи у агенцији

Интервју са Сузаном Трнинић

,,Неко мисли да сам агресивна, 
да стално прекидам госте и не 
дозвољавам им да дишу. Ја то 
не радим зато што ми је много 
досадно, већ зато што гледаоци 
који одвоје време да гледају емисију 
заслужују да чују одговоре.”

културом и позориштем. Тања Петернек је тада 
на трећем каналу имала своју емисију и ја сам 
желела да радим тако нешто. Испоставило се 
да је прва редакција у којој сам радила била 
Демократија, тада сам радила у београдској 
рубрици, али сам приметила да је у политичкој 
најзанимљивије, тамо се све дешавало, 
тамо су спомињали Милошевића, Ђинђића, 
Драшковића. Када ме је уредник послао на 
конференцију за штампу то је била невероватна 
част. Тада сам почела да се бавим политиком.

Радили сте у штампи, у новинској агенцији, 
на радију и на телевизији, где сте највише 
научили?

Мислим да је за свакога са ФПН-а важно 
да прође цео ланац исхране. Ја сам желела да 
пронађем себе и нисам имала никакве илузије, 
желела сам само да се бавим новинарством. Свуда 
сам учила од најбољих и извукла најбоље. За саму 
струку највише сам научила у агенцији, јер тамо 
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нема емоција и мораш да научиш да препознаш 
шта је битно, а шта не.  То ми је користило и за 
рад на радију и уживо укључења на телевизији.

Шта је било Ваше прво радно искуство?
Професорка Неда Тодоровић ме је препоручила 

Душки Јованић која је у то време уређивала 
Профил. Први интервју требало је да урадим 
са Драганом Огњеновић модном креаторком. Ја 
о моди ништа нисам знала и када ми је Душка 
Јованић рекла да урадим интервју са Драганом 
Огњеновић, нисам знала да ли је реч о жени или 
мушкарцу, али сам наравно рекла нема проблема. 
Отишла сам у Политикину архиву и затрпала 
се текстовима. Тада сам први пут видела шта 
значи оно што су нам на факултету говорили да 
је најбитније да се припремимо. Направила сам 
интервју који је објављен без 
интервенција што је за мене био 
велики успех. Још увек чувам 
признаницу на 100 динара 
хонорара који сам тада добила.

Колико дуго се припремате 
за емисију?

Било би лепо да за сваку 
имам онолико времена као за 
понедељак јер њу припремам од 
среде. Одлазе сати на припрему. 
Највише времена оде на избор 
госта, а њих диктира тема.  
Некада се ништа не дешава, а 
ја морам да доведем некога ко 
има шта да каже. Одлазим у 
Ебартову архиву, а ту су и колеге које ми помажу, 
поготово ако је реч о економији. Најбоље се 
сналазим са политичарима, јер сам у политици 
већ  16 година, што је дуже и од неких гостију. 
За сваки интервју припремам се као да је први.

Колико је могуће испланирати ток емисије?
Најгоре што може да се догоди јесте да гост не 

дође. Једном ми је министар Мркоњић отказао 
гостовање, а ја сам се већ била припремила. То 
се брзо завршило јер сам знала кога да позовем 
и кажем да ако министар Мркоњић не дође, ја ћу 
се њиме бавити  док сам жива. Наравно дошао је.

Током изборне кампање водили сте Одлуку. 
Да ли Вам је било теже него у Кажипрсту где 
имате једног госта?

Много је било лакше радити Одлуку иако 
је било теже припремити се за више гостију. 
Тамо сам само морала да препознам како да 
их уведем у тему и упутим једне на друге.  Мој 
посао је био да не оду из теме, да одговарају 
на питања и да се међусобно не вређају. Била 
је предизборна кампања, морали су да одмере 
снаге, али им нисам дозвољавала да воде емисију.

Како успевате да одржите контролу и не 
дозволите да гост преузме главну улогу?

Све зависи од госта, колико је он заинтересован  
да сарађује, да ли ћу ја постављати милон 
питања и прекидати га или не. Када сам Душану 

Петровићу из ДС-а рекла 
„Господине Петровићу, ја водим 
ову емисију“  уопште нисам била 
свесна да сам то изговорила ни 
колико је то у том тренутку 
значило. Неко мисли да сам 
агресивна, да стално прекидам 
госте и не дозвољавам им 
да дишу. Ја то не радим зато 
што ми је много досадно, 
већ зато што гледаоци који 
одвоје време да гледају емисију 
заслужују да чују одговоре. 

Kojа је највећа похвала коју 
сте добили након емисије?

Радила сам емисију са 
Милорадом Додиком, све је било добро, ја сам 
питала шта сам хтела, а он је одговарао. После 
емисије са мном је хтео да разговара босански 
глумац Емир Хаџихафизбеговић. Ја сам знала 
ко је он, знала сам да је био министар културе у 
влади Алије Изетбеговића и да је вероватно било 
ствари које се њему нису допале. Пристала сам 
на разговор. Дошао је човек кога сам ја као мала 
гледала у филмовима, када ме је видео очи су му се 
напуниле сузама, пришао ми је и рекао „Сузана ја 
Вама морам да стиснем руку. Гледао сам емисију 
са Додиком, питали сте га као да му је Босна 
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постављала питања“. Тада сам се расплакала.
Били сте скоро гост студентима на ФПН-у. 

Како је било вратити се на свој Факултет?
Када ме је Лила позвала била сам у 

невероватној фрци. Сећам се како смо ми као 
студенти били немилосрди према новинарима 
РТС-а. Ипак, морамо узети у обзир да су то 
биле деведесете, земља је горела, а ти људи су 
оличавали новинарство медијске куће која је 
била ратнохушкачка и чији новинари се налазе 
на списку ратних злочинаца. Мислила сам 
да ће и мени нешто замерати, али није било 
тако. Одговарала сам на питања која су била 
потпуно нормала. Није ми било тешко јер могу 
да оправдам свако питање које сам поставила у 
емисијама. Трему су ми смањили и професори 
који су ми прилазили сетили се да сам им била 
студент, а и данас знају резултате мог рада.

Упознали сте неке студенте. Можете ли 
направити паралелу између Ваше и садашње 
генерације?

Када смо ми студирали свако ко је одлучио да 
се бави новинарством то је било зато што жели 
нешто да промени. Ја и даље имам исту девизу, ја 
заиста желим да мењам свет. Моја генерација је 
учествовала у протестима, тражили смо изборе 
и демократију. На неким протестима смо били 
студенти, на неким новинари. Бежали смо од 
полиције, упадали су нам у станове и тражили 
налепнице Отпора. Једном ми је полицајац 
док сам показивала легитимацију рекао „Ма 
даћу ја теби десетку по леђима“. Ви данас 
немате ту врсту страха, али оно што не видим 
је та нека искра коју смо ми имали. Многи који 
долазе на праксу фасцинирани су сликањем 
и процесом производње, а не суштином.

Имате ли узоре или некога кога цените међу 
колегама?

У време када сам радила свој први интервју 
била сам фасцинирана Горданом Сушом и њеним 
извештавањем из Скупштине, а данас своје узоре 
не тражим на нашим телевизијама већ на BBC-у 
и CNN-у. Рецимо Џон Кинг који на CNN-у ради 
изборну ноћ. Мене колеге некада зову Џон Кинг 

када радим изборну кампању и ја то јако волим. 
Некада ми говоре да превише гестикулирам, 
али када може Беки Андерсон на CNN-у  да ради 
са онаквом гестикулацијом, могу и ја на Б92.

Милица ОРОС

ДРУШТВО

Годишњица 
Миланског едикта

Ове године се обележава 17 векова од 
доношења Миланског едикта, документа 

којим је хришћанство, дотад прогоњено, 
легализовано у Римском царству. Документ је 
донео 313. године цар Константин Велики. Овај 
владар рођен је у Нишу, тадашњем римском гра-
ду Наису и био је први хришћански цар.  Остао 
је запамћен као велики добротвор и ктитор 
хришћанске цркве. Након смрти је канонизован 
и у православним црквама се слави као светац.

Почетак јубилеја је најављен за 17. јануар. 
Тада ће бити одржан концерт духовне музике 
Сретењског хора у нишком Народном  позориш-
ту. Почетку прославе присуствоваће представ-
ници државе и цркве. Ова манифестација 
ће трајати до 28. октобра, а на дан славе 
Светог цара Константина, 3. јуна предвиђено 
је да буду уручене награде за толеранцију 
„Цар Константин“. Централна православна 
прослава ће бити одржана у Нишу 8. октобра.

Сабор Српске православне цркве је донео 



9

одлуку да на овај догађај буду позвани погла-
вари свих православних цркава и да на најви-
шем нивоу буду представљене делегације других 
хришћанских цркава. Патријарх СПЦ истиче да 
је ово обележавање годишњице идеална прили-
ка за договоре, разговоре и зближавања између 
црквених представника. Долазак Папе ће изос-
тати, а најављен је долазак руског патријарха.

Иако је суштина Миланског едикта верска 
толеранција, јединствене прославе неће бити. 
Београдски надбискуп Хочевар тврди да је њего-
ва жеља била заједничка прослава, али да се то 

неће остварити. Католичка прослава Миланс-
ког едикта биће одржана 21. и 22. септембра уз 
позив представницима СПЦ да присуствују. 

Манифестација представља прилику за 
туристички и економски развој Ниша. Већ 
су обављене реконструкције саобраћајница 
које повезују нишку Тврђаву, Ћеле-
кулу и Медијану. У знак јубилеја почело 
је и откривање Палате са октогоном, за 
коју постоје претпоставке да је то била 
некадашња резиденција Константина Великог.

Милица БРКОВИЋ

Малолетничка деликвенција - 
проблем савременог друштва

Један од најозбиљнијих проблема модерног 
друштва и ствар на коју нису имуне ни многе 

водеће земље у свету и региону јесу кривична 
дела међу млађом популацијом. Број крађа, 
провала, али и тежих кривичних дела последњих 
година су, услед економске кризе и још већег 
пада и претходно ниског стандарда, порасле на 
15 процената укупних кривичних дела, што је 
највећа бројка последњих година у овој сфери. 

У чему лежи узрок насиља међу младима и шта 
их наводи на испољавање беса према вршњацима 
главни су проблеми којима се психолози и 
социјални кадрови баве последњих година. 
Поставља се питање: где треба тражити одговор 
на то шта наводи децу на пљачку, уцене и туче? 

Бројна истраживања и испитивања спроведена 
у последњих неколико година показују да се 
узроци насиља у школи и кривичних дела младих 
обично налазе у породици, школи и окружењу, 
који представљају одраз система. Велика 
незапосленост, одсутност фигуре родитеља из 
живота деце, насиље у породици као и врло 
ниски стандарди живота довели су до тога да 

млади забаву траже у вандалном понашању. 
Бројни су покушаји државе да се кроз повећење 
броја бесплатних културних манифестација 
млади привуку уметности, спорту и музици, 
међутим овај структурални проблем захтева 
више времена и пажње надлежних служби. 
Нешто што није површински проблем не 
може се решити на површински начин.

Установе које се баве овом граном криминала 
и њеним санирањем, домови за малолетне 
деликвенте, налазе се у Београду, Нишу, 
Новом Саду и Крушевцу, а њихови смештајни 
капацитети убудуће неће моћи да задовоље 
потребе, уколико број деликвената буде 
наставио да расте досадашњом брзином. 
У 2012. години дошло је до повећања броја 
забележених преступника који се баве тежим 
крађама уместо обичним џепарењем, али се не 
могу сви послати Вишем суду за малолетнике 
зато што је реч о лицима млађим од 14 
година, а они се не могу третирати законом.

Дакле, питање малолетничке деликвенције и 
даље остаје отворено. Било да се оно третира као 
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Милена РАШИЋ

Музеј Николе Тесле 

Дух традиције

Београдски музеји чине један од 
најважнијих показатеља наше културне 

баштине. Красе их разноврсне заоставштине 
и списи, јединствени у свету. Те богате 
збирке говоре о нашој историји, догађајима, 
моћним породицама, уметницима, али 
и научницима. Неки од наших музеја, 
настали су још у 19. веку, попут 
Народног музеја, док је већина настала 
у прошлом. Један од њих је Музеј 
Николе Тесле, основан 5. децембра 
1952, и данас велича Крунску улицу. 

Уникат
Специфичност Музеја огледа се у постојању 

од преко 160 000 оригиналних архивских 
докумената, 50 000 новинских исечака, пре-
ко 1000 књига и часописа, 1200 техничко- 
историјских експоната... Од посебног значаја 
су и његове личне белешке, као и белешке 
из лабораторија у којима је радио. Овим 
библиотечким материјалом могу да се служе 

запослени у Музеју, као и они који пишу 
студијске и научне радове. Чува се и приближно 
хиљаду личних ствари Николе Тесле. Он је јако 
држао до моде. Одела и обућа су кројена по 
његовој мери, а волео је да носи и рукавице и 
шешире. Посебан део посвећен је и колекцији 
његових чарапа и свилених кошуља. Поред 
одевних предмета, Музеј чува и његове ствари 
и намештај, попут кревета, фрижидера, сефа... 
Теслина архивска грађа је уписана у Унесков 

регистар ,,Памћења света“. Захваљујући 
његовом сестрићу Сави Косановићу, све 

оно што је Тесла поседовао пребачено 
је из Америке у Београд. Занимљиво 
је што се већина ових предмета 
налази у депоу Музеја, јер нема 

довољно изложбеног простора. На 
решавању тог недостатка мало се ради. 
Тесламанија

До средине новембра прошле године, било је 
30 000 посетилаца музеја, а више од половине њих 
били су странци. Такође, последњих неколико 
година је близу милион људи видело изложбе 
музеја у преко 20 земаља на 4 континента. Па 
сходно томе интересовање за Теслу расте из 
дана у дан, не само код нас, већ и у земљама 
широм света. У циљу унапређивања свог рада и 
заштите Теслиних симболичних предмета, музеј 

чисто психолошки или као социолошки проблем 
нема назнака његовог коначног решавања са 
било које од те две стране, али чињеница коју 
ми, обични грађани, требамо да схватимо и 
разумемо, јесте да се посреди налази друштвени 
проблем дубоких корена који никад није до 
деце. Он се не може третирати као проблем 

прљавих улица, не можемо се претварати да га 
не видимо. Можда је кључ његовог решавања 
управо промена нашег сопственог начина 
живота и пружање бољег примера деци. 
Али, да ли смо довољно јаки да то изведемо?

прославио шест деценија постојања
Поред прославе јубилеја 5. децембра 

2012. године, Музеј је обележио и 
7. јануар 2013. Дан смрти нашег 
светског научника

збирке говоре о нашој историји, догађајима, 
моћним породицама, уметницима, али 
и научницима. Неки од наших музеја, 
настали су још у 19. веку, попут 
Народног музеја, док је већина настала 
у прошлом. Један од њих је Музеј 
Николе Тесле, основан 5. децембра 
1952, и данас велича Крунску улицу. 

Специфичност Музеја огледа се у постојању 

регистар ,,Памћења света“. Захваљујући 
његовом сестрићу Сави Косановићу, све 

оно што је Тесла поседовао пребачено 
је из Америке у Београд. Занимљиво 
је што се већина ових предмета 
налази у депоу Музеја, јер нема 

довољно изложбеног простора. На 
решавању тог недостатка мало се ради. 
Тесламанија

До средине новембра прошле године, било је 

КУЛТУРА
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исказује тенденцију ка сарадњи са многобројним 
пројектима. Неки  од њих су могућност 
коришћења архивског Личног фонда Николе 
Тесле, електронска читаоница на сајту музеја 
и коначна реализација пројекта Теслапедије. 

Папирни интернет
Оно што ће можда бити посебно интересантно 

колегама новинарима представља податак да се 
Тесла није бавио само истраживањима на пољу 
физике. Систематично и пажљиво је скупљао 
новине и часописе у облику исечака. Тиме је 
приближно назначио систем класификовања 
и коришћења штампе и часописа онако 
како их ми данас видимо на интернету. На 
тај начин је при руци увек имао свој гугл. 

,,Tesla spirit award“
Поводом  обележавања 70 година од смрти 

генијалног научника у Њујорку је обележена 
тродневна манифестација под именом ,,Теслина 
меморијална конференција“. Тамо је овај град 
уручио награду директору музеја Владимиру 
Јеленковићу који је за Танјуг изјавио да је то 
једно велико признање за све оно што је Музеј 

учинио на промоцији дела великог научника.
Никола Тесла је преминуо 7. јануара 1943. 

године на 33. спрату хотела ,,Њујоркер“ у 
хотелској соби број 3327. Узору наше нације 
и узору кугле земаљске као знак поштовања 
може бити управо посета овом музеју. Зар 
нам је за понос што су више од половине 
посетилаца странци, а не његов народ? Једино 
својим доприносом можемо утицати да се не 
сруши мост између светле прошлости коју нам 
је оставио и неизвесне будућности која следи. 

Александра МИЛЕТИЋ

Освета на Тарантинов начин
У моћној холивудској индустрији сен-

зационалистичких, површних и крајње 
предвидљивих блокбастера тешко је очувати 
прави уметнички интегритет и квалитет 
филма. Само су ретки и велики режисери 
способни за подухват спајања комерцијалног 
филмског хита и оригиналног ремек-дела. Међу 
такве, легендарне личности данашње кине-
матографије убраја се и Квентин Тарантино.

Тарантино већ низ година не престаје 
да одушевљава својим филмовима како 
критичаре, тако и ширу публику. Када се 
1991. појавио са својим Уличним псима (Res-
ervoir dogs) изазвао је праву малу филмску 
револуцију. Другачији, несвакидашњи и 

сасвим оригинални приступ филму, насиљу и 
поп култури главне су одлике његових дела. 
Тарантино вешто користи експлицитни хумор, 
комбинује различите жанрове и технике. Он је 
новим генрацијама приближио алтернативне, 
европске и азијске филмове, а последњим 
остварењем Ђангова освета  и вестерн.

Тарантино је екстравагантна особа и воли 
да оставља неки свој посебни ,,печат“ у сваком 
остварењу, па тако у сваком филму постоји 
једна сцена ,,из гепека“ (trunk shot) и ликови 
увек пуше цигарете марке ,,Red apple“, коју је 
редитељ сам измислио. Често сарађује са истим 
глумцима, па се у његовим филмовима највише 
појављују Семјуел Л. Џексон, Тим Рот, Ума 
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Турман. Тарантина многи називају и ,,ходајућом 
филмском енциклопедијом“, јер изузетно добро 

познаје и уметничке и мејнстрим филмове, 
а његова страст према седмој уметности и 
чини његова дела генијалним. Он се често 
поиграва разним темама и феноменима, попут 
треш културе и такозваних ,,палп“ романа 
у ремек-делу Претпарачке приче (Pulp �c-
tion), култом вампира у Од сумрака до 
свитања (From dusk till dаwn) или неочекива-
ном интерпретацијом Другог светског рата 
у Проклетницима (Inglorious bastеrds).

А овога пута, Тарантино је инспирацију нашао 
у ,,шпагети“ америчким вестерн филмовима из 
шездесетих. Ђангова освета (Django unchained) 
је оргинални римејк истомиеног филма из 1978. 
године. То је прича која се дешава у Америци, 
у време робовласништва, пред сам Грађански 
рат, и прати ослобођеног роба Ђанга који се 
бори против својих некадашњих власника. 

Многи критичари су оценили филм као 
најбоље Тарантиново дело до сада, а номинација 
за Оскара то потврђује. То је сасвим довољан 
разлог да погледате ово остварење. Уживајте!

Божица ЛУКОВИЋ

Музика у Београду

Комбанк арена Београда
Црногорски певач поп музике Сергеј Ћетковић, 

по други пут, одржаће концерт 14. фебруара у Арени.  
Певач је изјавио да се радује поновном сусрету са 
београдском публиком  и напоменуо да спрема 
изненађења везана за концерт.

Овај поп певач је своју соло каријеру започео 1998. 
године након наступања на фестивалу Сунчане скале. 
Две године касније је издао и свој први соло албум под 
називом Кристина. 
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THE IMPERIAL ICE STARS представља јединствену пројекцију плеса на леду. Ове године 

наступаће и у Комбанк Арени Београда 23. фебруара са почетком у 20 часова.

Београдској публици ће представити Лабудово језеро које је премијерно постављено 2006. 

године. Ова представа је и освојила награду �e Manchester Evening News, Best Special Entertai-

ment. 

Тhe Imperial Ice Stars је своју репутацију изградила у жанру плеса на леду својим клизачким 

вештинама, креативним и моћним приповедањем, специјалном кореографијом и костимима као 

и ефектима који укључују разне визуелне пројекције попут снега, ватре и кише. 

Ова продукција је основана 2004. године од стране Тонија Мерцера и Џејмса Кендла у сарадњи 

са Владисавом Оленином.

Тони Мерцер је водећи кореограф и редитељ на леду који  већ 15 година ствара шоу представе 

на леду.

Џејмс Кендл је водећи продуцент живе забаве. Иза себе има око 80 продукција које носе његово 

име. Неки од његових познатих мјузикла су: Јадници, Мачке, Фантом из Опере , Чикаго и много 

други.

Оваква врста наступа је нешто сасвим ново за Београд па се и очекује велики одазив. 

Дејана ВУКАДИНОВИЋ

Његов други албум је уследио 2002. године а 
2005. и трећи са ког се највише издвојила песма 
Погледи у тами.

Четврти албум по реду изашао је 2010. године 
и са њега се издвојило више песама:  2 минута, 
Знај да моја си,  Нису ми дали да те волим...

Тренутно ради на новим песмама које ће се 
наћи на новом албуму који би требало да изађе 
ове године.



14

дижу устанак против Турака. Свесни да се ван 
Османске царевине дешавају много бурнији 
ратови и револуције него што могу да замисле, 
прве српске дипломате, попут проте Матеје 
Ненадовића, Петра Ичка и Ивана Југовића знали 
су да треба из све снаге молбама и притисцима 
на Порту искати фермане о самоуправи на 
територији Београдског пашалука. Такав 
посао је био подједнако тежак и незахвалан. 
Тежак из тог разлога зато што није постојао 
„дипломатски имунитет“ међу преговарачима 
– на Балкану су се тада махом завршавали 

Милош Обреновић

ПОЛИТИКА

Почеци нововековне српске дипломатије

Почеци српске дипломатије сежу у доба 
раног средњег века. Србски владари 

морали су добро да овладају вештином 
преговарања због сталног притиска својих суседа, 
Византијског царства и Угарског краљевства. 
Средњовековна Србија достиже свој политички 
и културни врхунац средином четрнаестог века. 
Најезда Турака Османлија ставиће по први 
пут србске преговарачке вештине на пробу.

Током новог века Срби су константно били 
под влашћу Турака, Угара, Аустријанаца или 
Млетака. Без своје државности и територије 
око које би могли да се окупљају, Срби су 
умногоме помагали туђе дворове и имали 
велики удео у преговарачким мисијама, али 
и администрацији великих држава, попут 
Османске царевине и Хабзбуршке монархије.

Европа почетком деветнаестог века била је 
поприште многих ратова и револуција које су 
се дешавале од Француске на западу до Русије 
на истоку. Вековна тежња Руске царевине био 
је излазак на топла мора кроз мореузе Босфор 
и Дарданеле. Велика Британија, као највећа 
и најјача поморска сила, то није желела да 
допусти. Француска још мање јер коначни 
циљ Наполеона је био победа над Русијом, а 
тиме и зауздавање њене моћи. Аустријанци 
тих година нису се много питали, нити 
директно улазили у ту врсту политичких 
борби. Аустрија је чекала бољи тренутак.

Година 1804. је преломна година када Срби 

О дипломатији кроз векове
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поједини усмени споразуми помоћу смакнућа. 
Али ситуација за време устанка није била тако 
црна као што се мисли. Како се учврћивала 
власт Београдског пашалука, а свест о изградњи 
државе уселила међу српске политичке вође, 
почела су да се оснивају попечитељства, то 
јест министарства. За првог попечитеља 
иностраних дела изабран је Миљко Радоњић. 
Улога овог попечитељства је била велика, али 
никада довољно јака да се избори за српску 
аутономију. Међусобне трзавице и сукоби 
устаничких старешина бацили су у засенак сам 
смисао постојања дипломата и дипломатије. 
Тако је Букурешки мир из 1812. године био 
одраз реалности српске неспособности и 
дипломатске несигурности у бирању оне 
велике силе која ће штитити њихове интересе.

Период прве владавине кнеза Милоша 
Обреновића (1815-1839) није оживео српску 
дипломатију у формалном облику. Дипломате 
су више били изасланици (капућехаје како су 
их Турци звали) кнеза Милоша који је путем 
њих свој дипломатски дар спроводио у дело. 
Тако је и за Србију изборио аутономију кроз 
фермане добијене 1830/31/33. године. Пут 
његовог успеха  био је прост – тамо где сабљом 
није могао да сече, новцем је куповао улизице, 
сујетне и завађене људе. Та чињеница не треба 
никог ни да зачуђује, ни да брине. Дипломатија 
и дан-данас познаје разне методе подмићивања 
људи. Кнез Милош је, на пример, да би добио 
наклоност султана једном приликом послао 
хиљаду волова као дар. Успех такве дипломатске 
мисије је био добијање хатишерифа на време. 
Међутим, непосредни узрок је пак била 
буна у околним нахијама пашалука у које је 
Милош послао своје војнике, што су Турци 
протумачили као свршен чин будућег припајања 
нахија Милошевој кнежевини. Били су у праву.

Овај чин може се упоредити са некадашњом 
анексијом Босни и Херцеговине 1908. године од 
стране Аустро-Угарске, или аншлуса Аустрије од 
стране Немачке. А за то је требало имати много 
храбрости и памети. Без та два чиниоца (иако се 

ови примери доста разликују) путем дипломати-
је се, дакле, изграђује будућа политика једне 
државе и њена усмереност у односу на друге 
државе. Кнез Милош, напротив, није се ослањао 
ни на кога и то је зато један од најбриљантнијих 

српских владаоца, а у исто време дипломата, који 
се ослањао на народну (не)вољу и познавање 
тренутне ситуације на којима је градио мрежу 
односа са суседним народима гледајући више 
шта његов народ осећа, а не шта му други каже.

О томе како се дипломатија даље развијала 
и како су дипломате живели и сналазили се 
на туђим дворовима и посланствима, биће 
речи у наредном број, а сусрешћете се и са 
анегдотама које говоре о томе како су наше 
дипломате проводиле своје дане за време 
бурних дешавања на простору Балкана 
и борби за самосталност српске државе.

Иван Југовић

Милан МАРЈАНОВИЋ
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Постоји једна земља на Балкану, која је 
сиромашна, економски неразвијена. 

Једину радост и утеху људи у тој земљи виде 
у спорту и спортском надметању. Они су од 
малена научени да се боре свим срцем и душом, 
да дају све од себе ма колико тешка ситуација 
била. Последњу кап зноја даће за победу, и 
онда када знају да су слабији и да шансе не 
постоје. То је оно што их издваја од целог света! 
Тај пркос, такву жељу, амбицију, моћ и понос 
можете видети само код српских спортиста! 

Тешко је присетити се свих радости и победа 
које су нам приредили наши спортисти ове 
године, али зато су нам оне највеће, оне на које смо 
највише поносни, увек при свести и улепшавају 
нам стварност када год их се сетимо. Није згорег 
констатовати да Србија има око 7 милиона 
становника, а да, на пример, Русија има само око 
10 милиона регистрованих одбојкаша! То нам 
јасно говори да би свака медаља, сваки успех, 
свака победа, сваки поен, кош и гол, требало да 
представљају велику радост и понос за нацију.

Година на истеку није могла боље да крене. 
Србија је добила организацију Европског 
првенства за рукометаше и то максимално 
искористила. Рукомет је дуго година био у кризи 
и на маргини у односу на остале спортове, али је у 
јануару наша мушка рукометна репрезентација, 
на челу са селектором Веселином Вуковићем, 
успела да оствари подвиг и освоји сребрну медаљу.

 Тај дан, 29. јануар остаће заувек у срцу 
свих оних који воле спорт и Србију. Тога дана 
десило се да једна мала земља игра чак три 
ФИНАЛА и то на европском и светском нивоу! 
Читава Србија је била замрзнута, улице су 
биле пусте, сви су били пред ТВ екранима! 

Поред поменутог финала у рукомету, тога 
дана мушка ватерполо репрезентација, по ко 
зна који пут, потврђује репутацију најбоље 
репрезентације у Европи и свету и победом 
над Црном Гором осваја злато на Европском 
првенству у Ајндховену, а Новак Ђоковић игра 
против Рафаела Надала по многима најбољи 
дуел у историји тениса! Као победник тог меча 
је изашао Ноле, и то након 5 исцрпљујућих 
сетова, и најдужег финала Гренд Слема икада 
одиграног! Мале су шансе да ће се икада више 
поновити тако успешан спортски дан, не само за 
нашу, већ и за било коју другу земљу на свету.

Звање највећег спортског такмичења на 
планети резервисано је за летње Олипијске 
игре које су прошле године одржане у Лондону. 
Наши олимпијци су освојили 4 медаље. 
Милица Мандић је освојила златну медаљу 
у теквандоу, Ивана Максимовић сребрну 
медаљу у дисциплини малокалибарска пушка 
тростав 50м, Андрија Златић узео је „бронзу“ 
у дициплини Ваздушни пиштољ 10 м, а 
једину екипну медаљу за нашу земљу узели су 
ватерполисти Србије, популарни „делфини“. 

Највећи успеси 
српских спортиста у 2012. години

СПОРТ
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Новак Ђоковић завршио је такмичење као 
четвртопласирани, а исто место заузео је и 
Милорад Чавић у трци 100м батерфлај. Иако 
нису толико популарни и медијски заступљени, 
не треба заборавити наше параолимпијце 
који су освојили чак 5 медаља и представили 
своју земљу на прави начин, оборивши много 
националних па чак и један светски рекорд.

За набрајање свих освојених турнира 
Новака Ђоковића био би ми потребан заиста 
дугачак лист и много времена, стога ћу само 
констатовати да је ово била једна веома 
успешна година, коју је завршио на првом 
месту АТП листе, и у којој је успео да одбрани 
већину бодова из непоновљиве 2011.  године.

Атлетика је ове године била у експанзији. 
Амела Терзић је била веома успешна и успела је 
да оствари неколико значајних победа у кросу, а 
наду за боље дане атлетике посебно дају сребрна 

и бронзана медаља са Европског првенства које 
су освојили Емир Бекрић и Асмир Колашинац. 

Навикли смо да на оваквим листама увек буду 
одбојкаши и одбојкашице, али ово нажалост 
није била њихова година. Фудбалера одавно 
нема и то није изненађење. Али су нас зато, 
неочекивано морам признати, обрадовале 
рукометашице, које су попут рукометаша, 
успеле да искористе домаћинство на Европском 
првенству и стигну до полуфинала и на крају 
освоје вредно 4. место. Нису успеле до медаље, 
али после толико сушних година, бројних пораза 
и изгубљеног поверења у женски рукомет, овај 
турнир вреди много више неголи сама медаља.

Све у свему веома успешна година српских 
спортиста и можемо само пожелети да ће и 
наредна година бити једанко добра као ова. 

Србијо, буди поносна!

Страхиња КЛИСАРИЋ

Звездина година
После низа сезона у којима је играла 

епизодну улогу, Црвена звезда Телеком 
коначно заблистала на Јадрану и у 
Европи. Реални домети су освајање 
трофеја и пласман у Евролигу

Систематски уништавана годинама, 
кошаркашки клуб Црвена звезда 

Телеком  успела је оно што се већ сезонама 
причало да би могло да се догоди. Од клуба 
који је био пред гашењем, бизнисмен и 
власник кошаркашког тима ФМП Небојша 
Човић, направио је респектабилан тим и 
оно што је најважније,  неутралисао дуг од 
12 милиона евра. Прошле године се против 
Партизана није могло, али и финале је било 
добар темељ за почетак великог пројекта.

Иако је у фудбалској секцији велика криза коју 
прате огромни дугови, поклоници „магичне игре 
на два обруча“ коначно имају прилику да уживају 
у мајсторијама кошаркаша Звезде. Са највећом 
просечном гледаношћу од преко пет хиљада 
људи по мечу, коначно се може осетити врела 
атмосфера коју праве „Делије“ на утакмицама 
Еврокупа и АБА лиге. Ипак, почетак ове сезоне 

није могао да прође без турбуленција с обзиром 
на то да је Звезда у првих пет кола остварила 
тек једну победу уз чак четири пораза. Бивши 
тренер Миливоје Лазић одмах је добио отказ 
после прва два пораза, да би потом на клупу 
дошао перспективни Влада Вукоичић. Наравно, 
и њему је требало времена да повеже редове 
скупоцене екипе и након тога је доживљен само 
један пораз на увек врућем терену у подгоричкој 
„Морачи“ од стране Будућности. Фасцинантна 
серија од 11 узастопних победа значајно 
је подигла апетите играча и навијача, али 
истовремено и дала до знања другим клубовима 
да је овај тим направљен да би освајао титуле.
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Летошња појачања у виду најбољег 
европског кошгетера Игора Ракочевића, преко 
најкориснијег играча турске лиге Елтона Брауна 
па све до Бориса Савовића који је до одласка у 
Галатасарај био МВП АБА лиге, гарантовала 
су квалитет. Уз њих су још придодати сасвим 
солидни Рашко Катић, одлични Демаркус 
Нелсон и човек-шоу по имену Мајк 
Скот, који својим закуцавањима и 
скоковима доприноси атрактивности 
мечева Црвене звезде Телеком. Марко 
Симоновић је такође требало да 
представља велико појачање, али је 
ипак остао утисак да може да пружи 
много више. Уз старе снаге попут 
Вука Радивојевића, Бојана Суботића, 
Александра Цветковића, Бранка 
Лазића и новајлије Луке Митровића, 
овај састав представља изузетно 
хомогену целину. Неретко се дешава 
да су најбољи стрелци различити из утакмице 
у утакмицу, мада се међу играчима својим 
квалитетом да затрпају кош противника највише 
истичу Игор Ракочевић и Борис Савовић.

Некадашњи троструки освајач награде „Ал-
фонсо Форд“ за најбољег стрелца Европе, Игор 
Ракочевић и даље немилосрдно решета кошеве 
широм Балкана и Европе. Своје умеће најбо-
ље је демонстрирао против Динамо Сасарија 
(28 поена) и Улма (32 поена). На утакмицама 
регионалне АБА лиге у први план избијају неки 
други момци, што само говори о томе колико је 
ова екипа уједначена на готово свим позицијама. 
Честа ротирања играча од стране тренера 
Вукоичића, доприносе томе да Звезда одржава 
уједначен и јак темпо током читаве утакмице.

Најбољи доказ за све пружа нам табела 
АБА лиге на којој се Црвена звезда Телеком 
тренутно налази на другој позицији иза великог 
изненађења Игокее из Лакташа. Не треба бити 
паметан па закључити да је све ово последица 
пораза на почетку сезоне када је недостајала 
уиграност екипе. Ипак, са великим радом под 
стручним надзором тренера Владе Вукоичића, 

Звезда је успела са скором од 5 победа и само 
једним поразом да се пласира у други круг међу 
16 најбољих екипа Еврокупа. У другој фази 
успела је да направи важан брејк на страни 
против немачког Улма и на тај начин истакне 
кандидатуру у борби за прва два места у групи. 
Уз све то, придодате су и убедљиве победе про-

тив Унион Олимпије и Цедевите у АБА лиги.
Сјајан почетак календарске године даје наду 

Звездиним навијачима да ће ове сезоне бити 
трофеја. Већ се сада може заборавити на надимак 
„КК Следећа сезона“ који је био наденут од 
драгих комшија са друге стране Малог Калемег-
дана. Ове године, Звезда је фаворит. Сви већ 
сањају о томе како ће се прекинути сјајни низ 
Партизана од 11 узастопних титула, а та слика 
изгледа много реалнија него претходних година.
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Марко ДЕСПОТОВИЋ
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