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Дводелни документарни серијал "Владалац", ауторске екипе коју чине Славиша Лекић
(аутор), Јована С. Полић (редитељка) и Сања Лончар (уредница), доноси причу о
турбулентној политичкој биографији Александра Вучића и годинама његове, не само
политичке, доминације у Србији. Само на Н1. Погледајте други део.

  

    

Бурне реакције на "Владаоца" - за Вучића филм мржња, за СНС "пропагандно
смеће"

  

Н1 вечерас од 20 емитује други део документарног серијала Владалац о турболентној
политичкој биографији Александра Вучића. Већ после првог дела реаговао је
председник Србије оценом да је ту реч о четири сата непатворене мржње, а посланици
владајуће већине у скупштини назвали су тај документарац пропагандним смећем и
беспризорном хајком Н1. Аутор Славиша Лекић одговара - Владалац је тужна прича о
пустоши коју проузрокује аутократа окружен охолим појединцима у врху власти и
друштвеном суноврату људи у чије име они владају.
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Макијавели није на списку оних које цитира, а ни аутори документарца Владалац не могу
да цитирају његов одговор на позив да у том серијалу учествује, јер није га било.

  

Али Вучић је прихватио позив Миломира Марића да, како објашњава, у гостима погледа
први део те приче, јер, каже председник, тв канал који је документарац емитовао не
постоји на његовом телевизору.

  

А реакција? Одмах на почетку емисије која је уследила на националној фреквенцији.

  

 "Ја мислим да сам јединствен случај да су о некоме четири сата филма направили,
четири сата непатворене мржње. Ја нисам идеалан и безгрешан, нисам неко ко може да
каже за сваку своју реч у прошлости да је била паметна и генијална, не познајем
безгрешне у политици, али за разлику од оних који су ту мржњу исказивали и оних које
политички подржавају, у свим тим емисијама не могу да ми пронађу било шта да сам
украо", казао је Вучић.

  

Аутор Славиша Лекић објашњава: да је било ко други оценио да је ту реч о четири сата
непатворене мржње са њим би ваљало ући у озбиљну полемику.

  

"Но, како је ту тезу заступао лично Александар Вучић, човек коме је заобилажење
истине велика слабост, беспредметно је објашњавати да је Владалац само
документована и аргументована нарација о успесима и падовима готово осам година
најмоћнијег човека у Србији. То није само запис о њему већ и тужна прича о пустоши коју
проузрокује аутократа окружен охолим појединцима у врху власти и друштвеном
суноврату људи у чије име они владају", казао је Лекић.

  

А Вучићеву поруку да је реч о кампањи и да га политички противници, како каже,
нападају из личне мржње и зато што води независну државну политику, подржали су
посланици владајуће већине у скупштини речима: пропагандно смеће и беспризорна
хајка Н1 на коју треба да реагује РЕМ.
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"Они то називају документарним филмом, а заправо је реч о најгорој, најпримитивнијој,
најприземнијој могућој пропаганди на којој би и Гебелс позавидео. Ко је синоћ гледао
ону прљавштину, а ја за себе, ево, признајем јавно да сам мазохиста што сам гледао до
краја могао је да чује невероватну количину лажи, клевета, неистина, полуистина...",
рекао је Александар Марковић из СНС.

  

Није истина поручују аутори. Кажу: "У политичкој биографији председника чињеницама
и архивским снимцима поткрепили смо: грандиозан осећај сопствене важности,
егзибиционистичку жељу за непрестаном пажњом, заокупљеност неограниченим
успехом и нереалним циљевима и чврсту веру да национални интерес и национална
безбедност зависе само и искључиво од њега и његовог опстанка на власти.

  

Одговарају и на критике Вучића да је позадина у серијалу црна, а музика мртвачка.

  

"Сагласан сам са овим оштроумним критичарским опаскама и сматрам да оне иду на
плећа редитељке – која није услишила моју молбу да снимамо у амбијенту Парова, уз
нежну пратњу тонова највећих хитова Аце Лукаса. Неистина је да филм траје четири
сата, сем ако Александар Вучић није имао увида у прву, изворну верзију овог рада, што
ме не би зачудило – реч је, ипак, о две емисије од по сат и по", додао је Лекић.

  

Тих других 90 минута телевизија Н1 приказује вечерас од 20 сати. Аутор Славиша Лекић
је у саопштењу закључио: било би далеко боље да се председник огласио после друге
епизоде Владаоца. "Верујем да би импресије биле конкретније, и живописније, да не
кажем – жучније", закључио је.
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Лекић о "Владаоцу": Било би боље да се Вучић огласио после другог дела

  

Без обзира што је Александар Вучић главни јунак овог серијала, "Владалац" није само
запис о њему, већ и тужна прича о "пустоши коју проузрокује аутократа окружен охолим
појединцима у врху власти и друштвеном суноврату људи у чије име они владају", рекао
је за Фонет Славиша Лекић, аутор документарног серијала о председнику Србије.

  

Да је било ко други, без да је одгледао документарни серијал "Владалац", оценио "да је
ту реч о четири сата непатворене мржње", са њим би ваљало ући у озбиљну полемику,
оценио је Лекић.

  

Али, како је ту тезу у "Ћирилици" Миломира Марића заступао лично Александар Вучић,
човек коме је, како сматра Лекић, "заобилажење истине велика слабост", беспредметно
је објашњавати да је "Владалац" само "документована и аргументована нарација о
успесима и падовима готово осам година најмоћнијег човека у Србији".

  

Како Лекић објашњава, серијал се бави и "вођиним окружењем и перспективама,
његовим грандиозним осећајем сопствене важности, егзибиционистичком жељом за
непрестаном пажњом и дивљењем, заокупљеношћу фантазијама о неограниченом
успеху и нереалним циљевима, обузетошћу надом да се руководи висококоморалним
принципима".

  

Серијал се бави и Вучићевим "убеђењем да је оно што је добро за њега добро и за
државу и чврстом вером да национални интерес и национална безбедност зависе само и
искључиво од њега и његовог опстанка на власти", прецизирао је Лекић.
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Осим "паушалне оцене да је реч о производу мржње", Лекић подсећа на замерке
председника и водитеља и због "црне позадине" и "мртвачке музике", истичући да је
"сагласан са овим оштроумним критичарским опаскама".

  

Он напомиње да те замерке иду на "плећа редитељке", која није "услишила његову
молбу" да серијал буде снимљен у амбијенту "Парова", "уз нежну пратњу тонова највећих
хитова Аце Лукаса".

  

Коначно, неистина је да "филм" траје четири сата, "сем ако Александар Вучић није имао
увида у прву, изворну верзију овог рада", што Лекића "не би зачудило", будући да је реч
о "две емисије од по сат и по".

  

"Било би далеко боље да се председник огласио после друге епизоде 'Владаоца'",
сматра Лекић, који верује да би "импресије биле конкретније, и живописније, да не каже
жучније".

  

Посланици владајуће већине увредама одговорили на филм "Владалац"

  

Посланици Скупштине Србије искористили су своје право да на почетку седнице
постављају питања надлежним институцијама, а највише речи било је о првом делу
документарног филма о Александру Вучићу "Владалац", који је емитован на Телевизији
Н1.

  

Посланик Српске напредне странке Александар Марковић емисију је окарактерисао као
"пропагандно смеће" и додао да је то "најпримитивнија пропаганда на којој би Гебелс
позавидео".

  

Марковић је питао да ли ће РЕМ реаговати што "та телевизија са сумњивим дозволама
непрестано води кампању" и истакао да је Вучић на телевизији окарактерисан као
хулиган, лажов, болесник и манипулант јер је, према његовој оцени, "новинар у покушају
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Славиша Лекић окупио све мрзитеље Александра Вучића да га нападају".

  

Председник Народне сељачке странке Маријан Ристичевић питао је Министра културе и
информисања ко финансира серијал "Владалац".

  

Ристичевић је додао да жели да зна да ли је "то наручено од стране албанске мафије" и
истакао да је "Н1 пиратска и нерегистрована телевизија која сем себе приказује само
пропалитете из Савеза за Србију.

  

Друго питање Ристичевић је упутио директору РТС Драгану Бујошевићу којег је назвао
"Жути Бујке" и питао по ком критеријуму се посланици позивају у информативне емисије
јавног сервиса, јер он као најактивнији посланик није гостовао ниједном у послендјих
осам година.

  

(Н1, Фонет, Бета)

  

Видети још: Н1: Дводелни документарни серијал "Владалац" - политичка
биографија Александра Вучића, на ТВ Н1
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