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Једнаисторијскапоука

Пред Дру ги свет ски рат, СССР је за у зео 
и при сво јио три бал тич ке др жа ве – Ле
то ни ју, Есто ни ју и Ли тва ни ју, од у зев ши 
им су ве ре ни тет и ин кор по ри рав ши их 
у др жав ну те ри то ри ју Со вјет ског Са ве
за. Вла да Сје ди ње них Аме рич ких Др
жа ва ту „аси ми ла ци ју” ни ка да ни је по
ли тич ки и „прав но” при зна ла, иако се 
ра ди ло о зе мља ма и те ри то ри ја ма ко је 
ни су би ле део САД, ни ти се гра ни чи ле 
са њи ма, ве о ма уда ље ним, на дру гом 
кон ти нен ту. Вла да Сје ди ње них Др жа ва 
је не при зна ва ње гу бит ка су ве ре ни те та 
и не за ви сно сти ових др жа ва по твр ди
ла у „прав ним”, по ли тич ким и ди пло
мат ским до ку мен ти ма Кон гре са САД и 
Стејт де парт мен та. Ту сво ју во љу она је 
из ра зи ла и на пла сти чан на чин: на 
свим др жав ним, слу жбе ним и оста лим 
кар та ма све та ви ше од по ла ве ка уз Ле
то ни ју, Есто ни ју и Ли тва ни ју ста ја ла је 
„фу сно та”, ре че ни ца да Сје ди ње не Др
жа ве не при зна ју ове др жа ве као де ло
ве СССРа. 
И, ма да су за САД три бал тич ке др жа ве 
„ре ал но би ле из гу бље не”, по ли тич ки, 
„прав но” и „ме ђу на род но прав но” то 
ни су би ле. За Сје ди ње не Др жа ве оне 
су би ле са мо при вре ме на, „за мр зну та 
ре ал ност”. Ис трај ност, до след ност и, 
ако се та ко мо же ре ћи, стр пљи вост 
САД „на гра ђе на” је по сле пе де сет и 
две го ди не, у но вој гор ба чо вљев ској, 
пост со вјет ској, пост би по лар ној аме
рич кона то ов ској ар хи тек ту ри европ
ског ге о по ли тич ког и вој нобез бед но
сног по рет ка. 
P.S. На ра во у че ни је: сва ка „аси ме трич
на слич ност” слу ча ја три бал тич ке др жа

ве и Сје ди ње них Др жа ва, на јед ној стра
ни и Ко со ва и Ме то хи је и Ре пу бли ке Ср
би је на дру гој стра ни, на мер на је. 

Дрсци.ДушанНиколиш,
на уч ни са вет ник, Бе о град

Центризаунапређење
развојасела
По др жа вам ме ре 
ко је спро во ди 
вла да на по љу 
очу ва ња и уна пре
ђе ња раз во ја се
ла, на ро чи то у 
руб ним под руч ји ма 
Ср би је. Осни ва ње 
но вих и ожи вља
ва ње по сто је ћих 
зе мљо рад нич ких 
за дру га је до бар по
тез и си гур но ће за у
ста ви ти про па да ње 
се ла. Ме ђу тим, сма
трам да па ра лел но 
тре ба ра ди ти на 
из град њи цен та
ра за раз вој се ла, 
на ро чи то у руб ним под руч ји ма Ср би је. 
Они би об у хва та ли знат но ши ре под руч
је де ло ва ња и знат но би до при не ли све
у куп ном раз во ју се ла. Цен тар би тре ба
ло да об у хва та: фор ми ра ње но вих и 
ожи вља ва ње по сто је ћих зе мљо рад нич
ких за дру га ко је би се ба ви ле ор га ни за
ци јом про из вод ње, от ку пом про из во да, 
снаб де ва њем ре сур си ма, скла ди ште
њем про из во да, до ра дом и пре ра дом 
про из во да и про да јом на до ма ћем тр
жи шту и из во зом; струч не слу жбе за 
уна пре ђе ње при мар не про из вод ње у 

по љо при вре ди и раз вој пре храм бе не 
ин ду стри је; слу жбе за обра зо ва ње ста
нов ни штва као и обра зо ва ње од ра слих, 
а на ро чи то ор га ни за ци ја сту ди ја на да
љи ну и осни ва ње ви со ко школ ских је ди
ни ца ван се ди шта уста но ве без свој ства 
прав ног ли ца; из град њу ин фра струк ту
ре на се лу – шко ле, објек ти за кул ту ру, 
про дав ни це, апо те ке, по шта, из град ња 
пу те ва, снаб де ва ње стру јом и во дом; се
о ски ту ри зам. 
Цен три ко шта ју ви ше, али би у са рад њи 
са ло кал ном за јед ни цом знат но до при
не ли ожи вља ва њу се ла и по врат ку ста
нов ни штва. Сто га би тре ба ло за по че
так из гра ди ти не ко ли ко цен та ра, а ка
сни је њи хов број по ве ћа ти, на ро чи то у 
руб ним под руч ји ма Ср би је где је оси па
ње ста нов ни штва по себ но из ра же но 
по след ње де це ни је. 

Проф.дрРаткоНиколић,
По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад, 
члан На ци о нал ног са ве та за ви со ко 

обра зо ва ње и ре дов ни члан  
Ака де ми је ин же њер ских на у ка Ср би је

Спаситионоштоје
„претекло”после
приватизације
Као је дан од нај ва жни јих усло ва за ула
зак Ср би је у Европ ску уни ју је сте и раз
ре ше ње 24 спор не при ва ти за ци је. Да 
под се ти мо: ши ром Ср би је, од за дру
жних шта ла, еко но ми ја, сто ти на и сто
ти на фа бри чи ца, а бог ме и не ка да моћ
них ком би на та ко ји су за по шља ва ли на 
хи ља де са мо у пра вља ча, оста ле су ис
пра жње не ха ле или су пак, ако су ин те
ре сант не ло ка ци је, ни кла стам бе на на
се ља! У пе ри о ду са да про ка за ног со ци

ја ли зма, по себ но од уво ђе ња тзв. ко му
нал ног си сте ма, чак и са да го то во екс
трем но не раз ви је не оп шти не би ле су 
ка кота ко опре ма не да за др же и за до
во ље по тре бе ста нов ни штва ко је у њи
ма жи ви. Ин ве сти ра ло се у фа бри ке 
или бар по го не, еко но ми је, школ ство, 
суд ство, пу те ве и сл. То је и „др жа ло” 
на род, а и шко ло ва не без ко јих те шко 
да се мо же оче ки ва ти и на пре дак, а и 
оно што се зо ве „ква ли тет жи во та”. 
Вре ди за то за пам ти ти Дин ки ће ву сту
ди ју (књи гу) „Еко но ми ја де струк ци је” 
(на жа лост и рас ко рак са мог ауто ра са 
тврд ња ма у књи зи!). Али, шта је ту је. 
Пи та ње је: да ли се и ка ко ишта мо же 
про ме ни ти и по бољ ша ти? 
У Но вој Ва ро ши су, на при мер, на до
бром пу ту да но ве га зде при ва ти зо ва
них фир ми, по што су се до бро на ми ри
ли, на те ра ју да по вра те бар оно што је 
пре о ста ло. На жа лост, опет се ис пре чио 
то бо же за кон! За то пред ла жем да та мо 
где још по сто је ка квита кви оста ци, а 
због ри гид но сти за ко на и во ља при ва
ти за то ра ко ји не зна ју шта би са хи ља да
ма и хи ља да ма ква дра та још увек очу ва
них обје ка та уни ште не ин ду стри је или 
еко но ми ја, вла да и над ле жна ми ни стар
ства, за јед но са ло кал ним упра ва ма, 
про на ђу про гра ме и ко о пе ра тив но ожи
ве пот пу но за мр ле број не сре ди не. Уз 
још јед ну на по ме ну: за блу да је да су са
мо југ или ис ток Ср би је до ве де ни на руб 
си ро ма штва. И мно ге оп шти не у Шу ма
ди ји, па чак и у По мо ра вљу су та кве! 
При ме ра ра ди, од пет оп шти на ко је 
окру жу ју Кра гу је вац, објек тив но чак три 
(Кнић, Ба то чи на, Ра ча) су та кве. 

ДрМиодрагД.Игњатовић,
про фе сор

Среда 9. август 2017. ПОГЛЕДИmedjunama@politika.rs

При ло зи об ја вље ни у ру бри ци „По гле ди” од ра жа ва ју 
ста во ве ауто ра, не увек и уре ђи вач ку по ли ти ку ли ста

Обраћамосеуименашегклијента
АндреасаКауфмана.

Дана18.јула2017.године,уштам
паномиинтернетиздањумедија„По
литика”,објављенјетекстподназивом
„Противнасиља,непротивмушкара
цаилижена”.Каоаутортекстанаве
денједрПетарВеличковић,форен
зичкипсихијатар,судскиекспертза
поверавањедецеизМонтреала(Кана
да).Унаведеномтекстуобјављенајеи
фотографијасмојимликом.
Овимодговоромсеуказујенатода

суобјављивањемтекстаизнетенеи
стините информације о мени.Пре
свега, наведеним текстом сам нео
граниченомбројуљудипредстављен
улажномсветлукаоизвеснидрПе
тарВеличковићкојиизносиставове
наосновукојихсепосредновршире
лативизацијазлочина.Узто,јавности
сампредстављеникаочовеккојиза
ступаизузетнопроблематичнеставо
веуодносунафеминистичкегрупеи
невладинеорганизације.Изнаведе
нихразлогасматрамдамијенанај
грубљиначиннарушеноправонадо
стојанствоиинтегритет.

Сматрамдасеспорнитекстувели
којмерисаниподаштавањемодноси
премафеминистичкимгрупама,од
носноневладиниморганизацијамаи
центримазасоцијалнирадбудућида
су,потврдњинаводногаутораужижу
јавности,накондветрагедијекојесу
сеукраткомразмакудогодилеуцен
тримазасоцијалнирадуБеограду,
„спремноускочилеагресивнефеми
нисткиње,којесутрагедијуискори
стилезасвојуполитичкуагенду”,као
идауСрбијиуствари„правдуделе
центризасоцијалнирадиневладине
организације”.Поредтога,наводни
ауторизносећиодређенестатистичке
податкезаправопотврђујесвојеста
вовеотомедабипородицатребало
дасештитиоднасиља„свихнасил
ника–имушкарацаижена”,штоје
легитиманстав,алиуовомслучају
стављенуконтекстсвојеврсне (по
средне)релативизацијеиоправдања
злочинакојечинелицамушкогпола
премачлановимасвојепородице.

Пуномоћници
МилошСтојковић, адво кат

КрунаСавовић,адво кат

АФОРИЗМИ

  Ра ни је смо има ли де фи цит од го вор
но сти, а са да се по ја вио су фи цит нео
д го вор но сти.

  Га јим дво стру ка осе ћа ња пре ма по
ли ти ча ри ма. Јед ном не мо гу да их 
гле дам, а дру ги пут бих им нај ра ди је 
ви део ле ђа.

  Кад би нам да нас би ло до бро, ни ко 
се не би ра до вао бо љем су тра.

  Пен зи ја ми тра је не ко ли ко да на, а он
да јој се гу би сва ки траг.

  На ша кри за је нај бо ља. Има нео гра
ни че ни рок тра ја ња.

  Кре ну ли смо са мр тве тач ке. Ка сни је 
ће нам об ја сни ти у ком прав цу иде
мо.

ЉубомирИлић

  До ма но ви ћев Во ђа је без прем ца, не 
мо же га за ме ни ти ни ка кав – ли дер у 
ре ги о ну.

  Срп ски је је ди ни је зик на све ту ко ји 
функ ци о ни ше и кад га исец ка ју.

  Срп ски пен зи о не ри из др жа ва ју и 
сво ју др жа ву и сво је по ро ди це. Има 
се, мо же се.

  „Држ’те ло по ва!” – по ви ка смо. И они 
га др же – као ма ло во де на дла ну.

АнђелкоЕрдељанин

АлександарЛукић*

ПредседникСрбијенедав
нојепокренуонештошто

јеназваоунутрашњидијалог
оКосовуиМетохији.Такоје
саподручјатрансцендентног
(оногаштојеизван)прешао
уиманентно.Наиме,после
дуготрајнихразговораипреговора
узпосредовањесветскихсила,који
бимоглидасеназовутрансцендент
ним, овај позив представља преко
потребанзаокреткаиманентности.
Истинскидијалогунутарнашегко
лективногбићаподразумевасучеља
вањеразличитихставовачијибициљ
биосинтетичкиставкојибимогаода
ујединиипомирисубјектетихставо
ва.Уколикобисеутомеуспело,наша
позицијауспољашњемдијалогубила
бинеупоредивобоља.
Мождасудонеклеуправуонико

јисматрају(нпр.рускаисторичаркаЈ.
Гускова)дајепозивзатакавдијалог
дошаоприличнокасно,увремекада
јевећмноготогапотписаноикадје
свевећприкрају.Чињеницаједапре
говоритрајудуго.Међутим,тешкоје
сложитисесистицањемкакојејош
Тадићевавласткренулаурешавање
тогпитања.ОКосовујепреговарала
иКоштуничинавласт,која јеуспе
ладаспречиусвајањеАхтисаријевог
планауСаветубезбедностиУН.
ПосебнојеважанбиоЂинђићевпо

кушајдапокренерешавањекосовско
метохијскогпитања.Неколикомесе
ципредсмрт,осмислиојестратегију
зарешавањетогпроблема.Кључна
стваркојујеовастратегијаподразу
мевалабиоје,најпре,орочениповра
таквојскеиполиције,онакокакоје
предвиђеноРезолуцијом1244,аонда
ипроменаУставаСрбије,чимебисе
Косовофедерализовалоиосталодео
Србијепопринципу„вишеодаутоно
мије,мањеодрепублике”.НаЗападу
супостализабринути.Поручивали
сумудајошнијевремезарешавање
тогпитања.Азаштонијебиловреме?
ЗатоштоКосовојошувекнијебило
признатонаЗападукаонезависнадр
жава,ањиховзваничанставбиојета
дадајеКосоводеоСрбијеиСЦГ.Ре
шавањепитањаКосовасатепозиције
Западаугрозилобипланове,којису

засигурно већ та
дапостојали,обу
дућемпризнањуи
политициускладу
стим.Изгледадаје
Ђинђићтоувидео,
пајебиоупорану
покретањутогпи
тања. Тиме је по

казаодаимаодликедржа
вотворногпремијера,али
семногиманаЗападу,ка
којесамистицао,доброза
мерио.Зањегајебилоне
спорнодабездугорочног
иобостраноприхватљивог

решењанеможедасезаокружисрп
скадржавност.
Сматраојенекадашњипредседник

српскевладе,сасвимисправно,идаће
Косовонајлакшедобитинезависносту
мракуитишини.„Чимсеупалисветло
ипочнеотворенарасправа,нашешан
серасту“,говориојеусвомпоследњем
интервјуу,аодносполитичарасаЗапа
даотомпитањучакјепоставиоикао
критеријумпријатељства.Затојехтео
данаметнетутему.Метафораопаље
њусветлазначилајезаправодатреба
осветлититамнекругове,изнетиихиз
платоновскепећиненасветлостдана
итакодемаскиратиприпремезане
зависностКосоваињеговопризнање.
„Имамутисакдасампонекогаиухва

тиоусредтихрадњи“,гово
риојетакођеЂинђић,дода
јућидамусечинидатиме
озбиљнореметинечијепла
нове:„Тамансубилинапра
вилисвојконцепт,аондане
киЂинђићпочињеда’пали
светло’.Иговори:станите,
неможе више тако, да ви
димошта једосадурађено
икудадаље.“Није,међутим,
довољнопоживеодасвасве
тлаупали,каоштониДио
геннијеуспеваоусреддана,
сафењеромуруци,дапрона
ђечовека.

Председник Србије данас као да
желидаупалитанеупаљенасветлаи
пронађељуде.Азатојезаистанужан
унутрашњидијалог.Ипак,пренего
штобидијалогзапочеоиизашлосес
некимпринципимаитезама,потреб
нојеутврдитипринципеиформатса
могдијалога.
Парадигматраженогдијалогамо

гудабудуфилозофскерасправекоје
су,иакочестосупротстављенихста
вова,водилифилозофииакадемици
МихаилоМарковићиНиколаМило
шевић.Увекбранећисвојеставове,уз
супротстављањеаргумената,онису
намоставилипримерразговора уз
међусобноуважавање.Ањиховиди
јалози,збогнаглашенеморалности,
алииакадемскеоснове,намећусекао
примермогућихполитичких,идео
лошкихитеоријскихрасправа. ¶

*Докторфилозофије

Космет–изтамнихкругова
насветлостдана

Па ра диг ма  
тра же ног  
ди ја ло га мо гу да 
бу ду фи ло зоф ске 
рас пра ве ко је су 
во ди ли  
фи ло зо фи  
и ака де ми ци 
Ми ха и ло  
Мар ко вић  
и Ни ко ла  
Ми ло ше вић како 
су им ставови 
често били 
супротстављени

МихаилоМарковићиНиколаМилошевић:скулптураДраганаРаденовића
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Об ја вље не су не и сти ни те  
ин фор ма ци је о Ан дре а су Ка уф ма ну
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