
Владимир Путин: Умем да опраштам - али не и издају; Крим никад више неће бити у Украјини
недеља, 11 март 2018 17:10

Руски председник Владимир Путин искључио је данас сваку могућност повратка
црноморског полуострва Крим Украјини, који је Русија припојила у марту 2014. и због
чега су јој западне земље увеле санкције.

  

  

Телевизија Росија 1 емитовала је данас филм од око два сата посвећен Путину који се
нада четвртом мандату на председничким изборима заказаним 18. марта.

  

На питање да ли ће Русија једног дана бити приморана да врати Крим Украјини, Путин је
одсечно одговорио новинару: "Да ли сте изгубили памет? Такве околности не постоје и
неће никада постојати".

  

"Сви покашавају Русији да кажу где јој је место али Русији такво место не одговара",
рекао је руски председник у документарном филму "Путин" новинара Андреја
Кондрачова, који води његов предизборни тим.

  

У филму се појављују Путинови сарадници и пријатељи, као што је његов друг из
детињства, виолиниста Сергеј Ролдугин и бивши немачки канцелар Герхард Шредер.
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Путин за којег ће према анкетама гласати око 70 одсто Руса, одбио је да учествује у
телевизијским дебатама, чак нема ни предизборне митинге. Био је само један скуп
подршке 3. марта када се Путин присталицима обратио врло кратко, мање од три
минута.

  

Руски председник је ипак свеприсутан у медијима, који скоро у целости покривају
његово кретање, а телевизије су већ емитовале неколико документарних филмова у
њему.

  

Председник Русије Владимир Путин нашалио се да је боље не расправљати се са њим.

  

„Наравно, било би боље да се то не ради“, рекао је Путин у истоименом филму који је
објављен на друштвеним мрежама.

  

На шаљиво питање: „Зашто, зар је то заиста опасно?“, Путин је одговорио: „Не“, и додао
да се нашалио, јер са њим не мора да се расправља.

  

Руски председник такође је рекао и да уме да опрашта, али не све. 

  

Одговарајући на питање шта је немогуће опростити, Путин је одговорио:

  

„Издају.“

  

О пацовима…

  

Руски председник напоменуо је да је „боље никада никога не сатеривати у угао“
испричавши причу о пацову.
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„Силазио сам низ степенице и видео пацова. Почео сам да га јурим. Сатерао сам га у
угао. А он се окренуо и потрчао за мном. И не само што је трчао, већ је скакао са једног
степеника на други. Покушао је да ми скочи на главу“, испричао је председник у филму
„Путин“.

  

„То сви треба да имају на уму. Никога не треба сатеривати у угао“, додао је он.

  

… и месту у свету

  

Председник Русије сматра да би „место“ сваке земље и њени национални интереси
требало да се одређују не ултиматумом, већ путем дијалога.

  

„Сећате се познатог врло доброг филма ’Господа среће‘? У једној сцени, кад главни лик
уђе у ћелију, други лик му каже: ’Твоје место је код ве-цеа‘. У суштини, колико год
звучало грубо, то је и било понашање према Русији након распада Совјетског Савеза“,
испричао је Путин.

  

Он је нагласио да се Русија не слаже са таквим ставом низа држава.

  

„Увек покушавају да нам покажу где нам је место. А нама се не допада то место. Ми се
уопште не слажемо са таквом поставком ствари: чије је где место и чији су национални
интереси треба решавати не помоћу повика и ултиматума, већ помоћу дијалога“, истакао
је он.

  

Руски лидер такође је објаснио како успева да не изгуби самоконтролу, чак и у тешким
тренуцима.

  

„Када се човек љути, он показује слабост. Човек на мом положају нема право да покаже
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слабост“, закључио је Путин.

  

„Ангела ми понекад пошаље пиво“

  

Владимир Путин открио је да му немачка канцеларка Ангела Меркел повремено пошаље
неколико флаша његовог омиљеног немачког пива.

  

Док је радио као агент КГБ у Дрездену осамдесетих година, Путин је, како је испричао,
често одлазио у локалну пивницу.

  

"Ангела ми с времена на време пошаље пар флаша Радебергер пива", рекао је Путин у
интервјуу који је део документарног филма "Путин" Андреја Кондрашова, објављеног на
руским друштвеним мрежама данас, недељу дана уочи председничких избора у Русији.

  

У двочасовном филму говоре руски званичници, али и бивши немачки канцелар Герхард
Шредер који важи за Путиновог пријатеља, пренели су руски и немачки медији.

  

(Агенције)
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