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Ђорђе Вукадиновић: Добро вече. Године пролазе, пролазе и лета, ко се одморио,
одморио се, ко није – ко нам је крив. Ми настављамо са нашим емисијама, са нашим
разговорима, јер какви год били, мало некад бољи, мало некад занимљивији,
толерантнији, бучнији, агресивнији..., али нема бољег лека, или бар није измишљен за
сада, за друштвене напетости и патологије од разговора. И ово је наш мали допринос тој
друштвеној терапији.

  

  

Мој и ваш саговорник вечерас је Димитрије Мита Војнов, глумац, сценариста, драматург,
филмски критичар, али (тако је тражио да га потпишемо) ипак сценариста.
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(...)

  

Ђорђе Вукадиновић: Шта ви заправо замерате Вучићу? Рекли сте да је он „радио
мање-више шта је могао“. Право да вам кажем, ја нисам сигуран у то.

  

Димитрије Војнов: Ја му замерам то што је потпуно разорио све институције у овој
држави. Што ми заправо живимо у једној држави у којој више нисмо равноправни пред
законом, немамо политички систем. Ми практично живимо у једној земљи без политичког
система са парламентом, који сада бојкотују или не, то није ни битно, али он не
функционише и нема своју функцију као тог неког места на коме се о нечему разговара,
одлучује, размишља итд.

  

Ми немамо јавност. Није битно да ли имамо медије. Ми немамо јавност за почетак.   

  

Ђорђе Вукадиновић: А после треба да причамо о медијима.

  

Димитрије Војнов: А онда треба да говоримо о медијима.

  

Значи, ми имамо једну земљу у којој је једна огромна криза идентитета, вредности. Људи
одлазе одавде због тога што то више не могу да издрже. Наравно, разни су разлози што
ти људи одлазе. Велики део су економски, а велики део разлога су због тога што их за
ову земљу више ништа не везује. Због тога што ви кад устанете ујутру и видите шта се
све дешава и нашта све то личи, мислим да је јако тешко да, ако иоле знате језик и имате
неки занат у рукама, не помислите да одете негде где бар тога неће бити. Па, макар
било нешто што не разумете. Тако да, то су уствари неке кључне ствари.
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  Знате, институције су страшно важно питање. Ми смо њих, нажалост, потпуноразградили. Остао је Устав који је тако написан да не може у највећем делу да се мењабез референдума. Али са Уставом се у крајњој линији поједини политичари на високимфункцијама чак и отворено спрдају...  Ђорђе Вукадиновић: Укључујући и највише функционере ове земље.  Димитрије Војнов: Управо највише функционере који о том Уставу говоре у једномшаљивом тону...    Ђорђе Вукадиновић: Поспрдном тону. Можемо да се шалимо са нечим што волите, штовам је драго. Ово је један поспрдан тон типа: „Нека патријарх узме Устав под руку панека иде на Косово.“ Сећате ли се те реченице?  Димитрије Војнов: Тако је. И сад како бих рекао, то је једна реторичка фигура за коју мизнамо шта је њена политичка сврха. Али, просто када сте функционер који се на томУставу заклео, а имате такав однос према њему, то показује да је дошло до једногпотпуног обезвређења свега.  (...)  Ђорђе Вукадиновић: Како замишљате, како видите крај владавине АлександраВучића? Да ли можете да сагледате уопште то и да ли мислите да може да дође домирног силаска са власти ове гарнитуре?     Димитрије Војнов: Ја не очекујем да ће се десити нешто посебно. Мислим да ће товероватно бити неки избори на којима ће странци стати иза његових противника и какосу га они довели, тако ће га и отерати са власти  Ђорђе Вукадиновић: Немате дилему да су га довели?  Димитрије Војнов: Не, не. Ја дилему не да немам, ја мислим да су га они прво створилиу овом формату у коме је сада уз његове неспорне заслуге за то и капацитете које онима. Нису они радили са неталентованим учеником, али ја сам убеђен да ће он отићи наисти начин на који је и дошао. Мислим, нико није отишао на другачији начин него што једошао. Тако да мислим да ће то бити мирно, да ће то бити избори на којима ће отићи.  
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  Ђорђе Вукадиновић: Не знам да ли ово да сматрам оптимистичким предвиђањем, илине.  Димитрије Војнов: Па не знам ни ја просто да вам кажем, али некако мислим да увекпостоји та нека симетрија. Знате, ако ви долазите на власт као што је Милошевић дошао,тим неким великим плебисцитарним скуповима...  Ђорђе Вукадиновић: Па сте и отишли управо тако.  Димитрије Војнов: И одете управо тако.  Овде су то били неки избори, дуги преговори. Ако се сећате, преговори о влади ипозадинске игре итд. И онда је то дошло, али ми у том периоду, нисмо имали никаквогискакања из оквира онога што називамо „изборна демократија“. То је било једно врломирно лето 2012. године. Ништа се ту није посебно десило.  Ђорђе Вукадиновић: И мислите да ће и одлазак бити такав?  Димитрије Војнов: Па, ја мислим да хоће.  Ђорђе Вукадиновић: Из ваших уста у божје уши.  (НСПМ)  Целу емисију „Црно бели свет са Ђорђем Вукадиновићем“ можете погледати овде:    
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