
Вида Огњеновић: Демократија и чврста рука се узајамно искључују, ово је тријумф аматера на свим нивоима
недеља, 10 новембар 2019 19:49

Књижевница и редитељка Вида Огњеновић изјавила је да све док не схватимо да су
демократија и чврста рука два уређења која се узајамно искључују, питаћемо се шта се
то десило са људима и зашто већина потуљено ћути.

  

  

У интервјуу Блицу под називом "Ово је тријумф аматера", Огњеновић поручује да су нам
џаба неслућена технолошка чуда, џаба комуникација која је достигла брзину мисли, јер
ништа од тога није пољуљало нама тако својствен и наследно однегован култ чврсте
руке.

  

"Већина то призива и подржава као модел доброг управљања, види под Милош Велики.
Он је наш државнички узор, после скоро четврт миленијума и свих промена које су се у
међувремену издешавале. А добро знамо да је његова величина постигнута дужином
батине и главама које су се котрљале, почев од кумовске, све да би се учврстила његова
Владалачка рука", подсећа Огњеновић.
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Данас та рука више не мора да стално да лупа о сто, наставља даље Огњеновић, да
повремено маше, па чак и помилује уплашене, таман толико да и осећања уђу у
калкулацију.

  

"Ето, Димитрија Туцовића смо склонили да не збуњује масе, а именом једног неписменог
диктатора називамо модерни аутопут", каже Огњеновић и додаје, коментаришући улогу
интелектуалаца, да је наше друштво - друштво успешне аматеризације на свим нивоима.

  

"Човек који мисли је у свету, а овде поготово, скоро анахронизам. На делу је човек који
се богати и забавља не бирајући средства. У ствари, данас је храброст и бити
интелектуалац, а да не причамо о његовој побуни", сматра Вида Огњеновић и додаје да
зато ваља навести примере који, како каже, чувају пламен.

  

То су светли изузеци, каже Огњеновић и међу њима препознаје професора Драгољуба
Мићуновића, ректорку Иванку Поповић, професорку Даницу Поповић, узбуњивача у
Крушику и раднике који су стали иза њега, као и, како каже, неке сјајне новинаре,
лекаре, професоре. "Њима поздрав", поручује Вида Огњеновић.

  

(Бета, Блиц)
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