
Политика: Тринаестојулска награда Андреју Николаидису за ширење мржње и нацифашизма
среда, 06 јул 2022 16:54

 ПОДГОРИЦА -Црногорско министарство културе саопштило је да је један од
овогодишњих добитника Тринаестојулске награде писац Андреј Николаидис. На
ову одлуку црногорских власти, реаговао је потпредседник Демократске народне
партије и посланик Демократског фронта Драган Бојовић питањем да ли
„награђивањем мржње и нацифашизма” желимо да помиримо Црну Гору.

  

Бојовић је у прилог томе навео један од цитата Николаидиса који гласи:
„Православље у Црној Гори смрди као кужна лешина, све до неба. Паства је, као
свуда, злочиначка - али прави зликовци су попови”.

  

Он је рекао да је ово само један од „његових „надахнутих” књижевних пасажа, због кога
је завредио признање за Дан државности”.

  

Бојовић пита и да ли ово помирење о којем говори парламентарна већина.

  

„Нису ли то те 'еманципаторске' вредности ка којима тежимо? Је ли ово то 'помирење', о
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којем непрестано говори нова парламентарна већина? Желимо ли, награђујући мржњу и
нацифашизам на Дан, кад су наши преци заједнички устали против зла, коначно да
докажемо читавом свету да више немамо везе ни са историјом, ни са етиком, ни са
Црном Гором”, навео је Бојовић, пишу подгорички медији.

  

Осим о цркви, Николаидис је у сличном тону, пуном мржње описивао и Херцег Нови и
његове житеље:

  

„Добростиви град Херцег Нови заобилазим као Ђавола. Не само што ми се тај град
и његови становници гаде, него зато што сам својевремено добио формалну
забрану уласка у тај Рај на земљи. Што се тиче Босанаца, оних, чијим је парама
након земљотреса 1979, поново изграђена та балега од града, препоручујем да га и
сами у широком луку заобиђу“.

  

Министарство културе саопштило је раније да су поред Николаидиса добитници
Тринаестојулске награде за ову годину и сликарка Јелена Томашевић и композитор
Сенад Гачевић.
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