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Културна политика Београда у транзицији (7)

 ПРИКРИВЕНА ПОРУКА УНЕСКО 

Комитет за светску баштину УНЕСКО уписао је 13. јула 2006. године Пећку 
Патријаршију, Грачаницу, и цркву Богородицу Љевишку на листу светске 
културне баштине,  под називом “Средњовековни споменици на Косову” и 
означио их као најрепрезентативнија културна добра света. Уз Дечане, који су 
на листи од 2004. године, та културна добра истовремено су стављењем на 

листу светске баштине у опасности. 

Подсећања ради, априла 1999. године, Завод за заштиту споменика културе Србије упутио је 
апел свим министрима спољних послова држава чланица НАТОа, министрима културе и 
генералном секретару Уједињених нација Кофију Анану, са молбом да ауторитетом свог 
положаја зауставе бомбардовање у Југославији, од кога није поштеђена ни културна баштина 
народа који од вајкада живе на тим просторима... Безумна агресија тешко је оштетила више 
од 100 споменика, растресени су темељи средњовековних српских манастира, бисера 
византијске уметности (Грачаница, Пећка Патријаршија, Богородица Љевишка, Жича)... 
истакнуто је у апелу. 

Забрињавајуће је да наша држава, дипломатија, Министарство културе, Завод за заштиту 
споменика културе, САНУ, СПЦ и остали задужени ћуте. Одлука УНЕСКО би била лепа и 
требало би да обрадује сваког. Међутим, назвати наше манастире “Средњовековни 
споменици на Косову” а не рећи “српски” носи (не)прикривену поруку. 

Да ништа није случајно, одавно смо се уверили. НАТО је управо и бомбардовао наведене 
манастире, сада их увршћују у светске на Косову. Порука је више него застрашујућа. Нестало 
је Косово и Метохија (остало Косово), нестао је народ који је од вајкада живео на том 
простору, српска културна баштина више се не зове српском, када се говори и мисли на Србе 
на Косову и Метохији користи се термин “неалбанско” становништво на Космету, скоро сви 
медији, за преговоре у Бечу, користе термин делегације Београда и Приштине, уместо 
делегација Републике Србије и делегација Албанаца АП Косова и Метогије и сл. Због 
перфидне употребе језика, тврде усамљени гласови у Србији, одмах су указали на 
прикривену поруку УНЕСКА и потенцијални губитак. Међу њима, усамљенима, реаговао је 
Проф. др Радош Љушић, као историчар, и без ограда објаснио зашто би требало да се 
озбиљно забринемо због назива, који није ни случајан или тенденциозан већ злочиначки. Не 
рећи за Дечане, Грачаницу, Пећку Патријаршију да су “српски” манастири је злочин над 
једним народом, његовом културом и његовом историјом. То не сме нико да прихвати, нити 
на то ико има право, нити је ико икога овластио да тако уради. 

ЕСЕСОВАЦ – НОБЕЛОВАЦ! Гинтер Грас 

Ових дана сведоци смо “раскринкавања” нобеловца и “моралне громаде” 20. века Гинтера 
Граса. Године 1999, у време НАТО агресије на нашу земљу, уметници из целог света на разне 
начине пружали су подршку нашем народу и нашој културној јавности. Долазили су у нашу 
земљу, писали нам, бодрили нас, борили се у својој јавности да истина о злочиначкој агресији 
НАТО убица изађе на видело. Против НАТО монструма и технофашистичких убица, одмах са 
отпочињањем, дигли су свој глас нобеловци: Александар Солжењицин, Рита Леви 
Монталћини, Дарио Фо и други као и значајна имена светске књижевности: Харолд Пинтер, 
Ричард Бернс, Патрик Бесон, Владимир Волков, Виталиј Шенталински, Владимир Војнович, 
Александар Зиновјев, Бела Ахмадулина, Рафаела Нигра, Данијела Ђанканеа, Фулвио Томица, 



Ноам Чомски, Мирча Динеску, Фреди Олсон, Ђерђ Конрад, Роман Лубкиевски, Лауренција 
Улић, Ристо Василевски, Нада Гошевска, преводилац Ален Капон, академик Жан Дитур, 
незаобилазни Петер Хандке, редитељи Никита Михалков, Бернардо Бертолучи, Тео 
Ангелопулос, композитор Микис Теодоракис као и многи други. 

Подршка је стизала из целог света а многи су, својим присуством, за време бомбардовања, 
неспорно доказали свој неприкосновени став и мишљење о бомбардовању српског народа, 
људских права и слобода. 

Грасова брука 

Писац Гинтер Грас, оправдава интервенцију НАТО у Србији. “Било је крајње време да се 
тамо интервенише” – рекао је, у оквиру Сајма књига 26. марта 1999. године у Лајпцигу. Тада, 
седамдесетједногодишњи писац читао је из манускрипта своје нове књиге Мој век, која је 
требала да изађе у јуну: “Касно је, надам се не и прекасно. Све је дуго трајало. Тренутна 
догађања показују неспособност Европе. Очигледно нисмо у стању да без Америке на овом 
континенту остваримо нешто што је у складу са демократијом и људским правима”. Грас је 
питао, да ли су одговорни били свесни чињенице да без слања трупа неће бити успеха. “Овде 
постоји нешто, што као рат већ тече – рат Србије против Албанаца, од тада постоји овај 
терор.” Грас је пребацио Западу да је предуго, скоро једну деценију трпео масовна убиства на 
Балкану. 

Удружење књижевника Србије, упутило је отворено писмо Гинтеру Грасу и заслужује да у 
целости буде објевљено. 

“Поштовани господине Грас, 

Својим иступањем у Градској библиотеци у Лајпцигу, 26. марта 1999, у оквиру Сајма књига, 
и изјавом да је било крајње бреме за интервенцију НАТО снага у Србији, пожурили сте да се 
придружите господину Клинтону, Блеру, Шираку, Куку, Солани, госпођи Олбрајт и 
генералима НАТОа, дакле политичком и војном естаблишменту највећих земаља Запада. Сви 
су они прекорачили своја овлашћења, баш као што сте и Ви злоупотребили свој углед, 
немачки језик и културу. Ваша дела и Ваши књижни јунаци, умнији су од Вас, а Ваша 
кривица због давања подршке бомбардовању већа је од кривице наредбодаваца. 

Адолф Хитлер је правдао свој напад на Чехословачку и Пољску, да би, тобоже, сачувао мир и 
намачке интересе, управо онако како председник Клингтон данас оправдава НАТО агресију 
на Србију и Црну Гору. У Хитлеровој нацистичкој држави Срби су званично били 
проглашени за народ одређен за истребљење. Говорите о десет година убијања на Балкану, 
чему је, као што и сами кажете, Ваша земља превременим признањем Словеније, Хрватске и 
БиХ, највише допринела, а управо је за тих десет година српски народ доживео планетарну 
трагедију, каква се другим народима не догађа у хиљаду година, а срећним народима никада. 

Србима и српским интелектуалцима се замера да се опседнути историјом, а управо је 
господин Клингтон у свом обраћању јавности средином прошле недеље, покушао да изврне 
историјске чињенице, и у фалсификованом приказу прошлости нашао оправдање за своје 
садашње поступке, слично као што су то чинили нацисти у Немачкој. На жалост, и Ви имате 
исту визуру у преламању чињеница. 

Мислена претпоставка свих Ваших изнетих ставова јесте наводна патња великог броја 
шиптарских цивила на Косову и Метохији. Без ове претпоставке, и Ви сами бисте били 
свесни да позивате на геноцид. Сада се заклањате иза политичког маркетинга “хуманитарне 



катастрофе”, које на Косову и Метохији није било док није почело бомбардовање НАТОа, од 
којег страдају сви грађани Косова и Метохије, без обзира на националност, али и грађани у 
преосталом делу Србије, као и у Црној Гори. 

Више од пола милиона Срба староседелаца, у сукобима 19911995, организовано и плански је 
протерано из западних делова бивше Југославије – Далмације, Кордуна, Лике, Баније, 
Славоније, Херцеговине и Западне Босне, у којима су живели као једини или већински народ 
– на основу оптужбе да су криви за “етничко чишћење”, које нису спроводили. Пред очима 
целог света они су сами етнички очишћени у операцијама “Олуја” и “Бљесак”, које је 
спровела хрватска војска уз ваздушну припрему НАТОа и логистичку помоћ САД. 

У последње две деценије Албанци су на Косову и Метохији постигли и задржали највећи 
наталитет на свету, од 27 промила, и имали су права каква није имала ниједна национална 
мањина на свету. До 1989. политички представници Албанаца са Косова и Метохије, имали 
су чак право вета на политичке одлуке које су се односиле и за преостали део Србије. То је 
једино што им је новим Уставом Србије укинуто! 

Косово и Метохија су колевка српског народа, али је у комунистичком периоду та колевка 
однеговала сепаратистички живаљ. Јосип Броз Тито је, да наведем само један пример 
подстицања наталитета на Косову и Метохији, био кум сваком десетом рођеном детету, а за 
Србе, пре свега одатле прогнане током Другог светског рата, важила је забрана повратка и 
насељавање на Косову и Метохији. Да ли се придружујете онима који се диве многоженству 
Албанаца и њиховом сатирању жена рађањем десетина деце, која сва живе од социјалне 
помоћи државе Србије, док се профит од трговине дрогом троши на наоружавање? 

У овом тренутку, од писца Вашег Угледа не очекује се да види више, што би било природно, 
већ да види оно што јесте. Али Ви, у својом заблуди, не видите ништа. Ваш став схватам као 
осећање кривице, као и да њиме лечите неке своје дубоке комплексе. Покајање је, међутим, 
једини пут да се кривице ослободите, а не да правдате бомбардовање једног старог и 
поносног народа. За покајање никад није касно. 

Срби су се 27. марта 1941 године једанпут за свагда определили против нацизма, када су 
уместо мирне коегзистенције с нацизмом изабрали конфронтацију. 

Ви сте били против уједињења Немачке, које нама додуше није донело добра, али смо га и 
као држава и као народ подржавали, сматрајући га природним и историјски оправданим, што 
и даље мислимо. Као писци европског народа, сматрамо да сте сами себе дисквалификовали 
тврдећи да је Европа неспособна да, без Америке, на овом континенту, оствари нешто што је 
у складу са демократијом и људским правима. 

У Београду, 28. Марта 1999.” 

У потпису Председник УКС Слободан Ракитић. 

Истовремено су се, “на срећу” (јер медијска пропаганда такве ставове није дозвољавала) нас 
“малих” могла чути и прочитати и другачија мишљења и ставови од Грасових. 
Петер Хандке је “Из јутарње буке војног аеродрома Вилакубле” недалеко од Париза писао: 
“Читава планета зове се Југославија. 

Хвала НАТО. Хвала великим малим писцима, од Гарсије Маркеса до Гинтера Граса, од 
Кензабура Ое до поткоманданта Маркоса због оног што нису написали. Хвала Папи и 
Ватикану због њихове беле, блажене тишине. Велики корак по човечанство! Међутим, за оне 



који се на нашој планети Земљи још нису претворили у Марсовце и остале Зелене кољаче, 
њихова домовина је, почевши од 24. марта 1999. године, Србија, Црна Гора, Република 
Српска, Југославија. 

“Марс напада”, и за време марсовских напада Хелсинки, Мадрид, Алжир, Дар ел Салам 
(“кућа мира”), Јерусалим, Јерихон, Багдад, па чак и Лондон, Париз, Берлин и Вашингтон ће 
бити део Југославије!” Немачки режисер Клаус Пејман, очигледно дубоко потресен, у 
интервјуу “Њусу” изразио је свој оштар протест: “Стидим се као Немац због немачких 
“торнада” над небом Београда и Југославије! Стидим се, јер су не тако давно очеви и дедови 
ових пилота који сада тамо лете и бацају своје бомбе, заједно са Хрватским усташама убили 
више од милион људи. И ако постоји нека земља која нема право да се појављује на Балкану 
– то смо онда ми. Цела Немачка би требало да устане против тога. Под тим подразумевам и 
социјалдемократе и зелене.” И Немачки писци су расправљали о ситуацији у Југославији. 
Годишња скупштина Удружења немачких писаца за Северну РајнуВестфалију, која је 
одржана у Хагену од 22. до 25. априла, протекла је у знаку осуде агресије на Југославију, а уз 
контроверзно вођену дискусију усвојена је и резолуција о чијој је садржини председник овог 
удружења Вагнер Шлегел известио чланове Удружења књижевника Србије. У Шлегеловом 
извештају се каже: “Чланство је, после делимично контроверзно вођене дискусије, усвојило 
резолуцију, у којој се истовремено осуђују прогони на Косову и НАТО ваздушни рат против 
Југославије. У резолуцији, која има две стране, стоји, између осталог:

“Ми, списатељице и писци, захтевамо од политичара и медија следеће: 
* Називајте рат ратом, а не “хуманитарном интервенцијом” 
* Говорите о смрти људи–анео “колатералним штетама” 
* Немојте дозволити да људи умиру као “покретне меке мете” 
* Немојте говорити да су фабрике цигарета и административна здања, радиостанице и 
мостови “војна постројења”, и “да у њима нема људи” 
* Немојте нас обмањивати да постоји “чист рат” без мртвих цивила” Присутни чланови 
секције у Гелзенкирхену сложили су се са овом резолуцијом” напоменуо је господин Шлегел. 

Сада, 2006те половином августа медији преносе “шокантно” признање немачког писца и 
добитника Нобелове награде за књижевност Гинтера Граса да је био добровољни припадник 
злогласних Хитлерових СС трупа. Јединица којој је он припадао је била толико елитна, да у 
њој нико није могао да се нађе случајно. То су били само проверени Хитлеровци, за које је 
Фирер био бог, одани његовој идеологији, а истовремено млади и снажни. Чини се 
занимљивим, то што медији наглашавају, да је ово откриће наишло на подељена мишљења у 
Немачкој. Немачки листови открили су да би мрачна прошлост Гинтера Граса изашла на 
видело и без његовог признања. Немачко

Министарство за безбедност приводи крају обраду података из источнонемачких архива, који 
недвосмислено оптужују писца. Истина је требало да буде објављена најкасније у марту 
2007. године. Немачки канцелар Ангела Меркел критиковала је закаснело признање славног 
немачког писца и нобеловца Гинтера Граса.

Ја бих желела да смо ми о Грасовој биографији у пуном обиму били информисани од 
почетка, рекла је Меркелова. Појединци нам намећу закључак: Гинтер Грас је погрешио у 
младости? Ако у то он или било ко други и покушава да нас увери, поставља се питање: 
Зашто је тајну скривао 60 година, и није ли признање дошло прекасно? Како је могао (или 
зашто?) са тајном живети толике године ако је био свестан “грешке” из младости? Немогуће 
је не истаћи да је Гинтер Грас медијски био представљан као велики моралиста и као икона 
немачке левице због отворених пацифистичких ставова. Деценијама је у својим књигама, 



чланцима и говорима разапињао на крст оне Немце који су се борили на страни Хитлера и 
покушавали да то сакрију. Своје учешће у нацистичком мутљагу Грас је крио као змија ноге. 
Његови ставови и мишљење су били и те како потребни и драгоцени. И те 1999. године знао 
је Гинтер Грас шта ради. Својим иступима и подржавањем НАТО агресије на Србију и Црну 
Гору произилази да се истовремено кандидовао и подржао своју кандидатуру за Нобелову 
награду која му је исте године и додељена. И недавно се Грас огласио критикама на рачун 
аустријског писца Петера Хандкеа и његовог односа према Србији, наглашавајући да је тај 
писац у својим проценама Слободана Милошевића кренуо погрешним путем. Да ли било ко, 
са скриваном мрачном прошлошћу, има право да оцењује ко је на правом а ко пограшном 
путу. Морализујуће животно дело Гинтера Граса изгубило је вредност. Да ли сам Гинтер Грас 
мисли да је погрешио у младости? Да ли се Гинтер Грас покајао? Не није! Он је само 
признао, и предухитрио Министарство за безбедност, да изнесу истину о њему, истовремено 
направивши невиђену рекламу својој новој управо одштампаној књизи. У интервјуу 
новинској агенцији “Ројтерс” о свом дугом ћутању Гинтер Грас је казао да “не може да 
прецизира разлоге свог таквог поступка”. Истовремено, каже, није био свестан сопствене 
кривице. Приступио сам “ВафенСС” одредима, али нисам учествовао ни у каквом злочину” – 
истакао је. “Такође сам, све време имао потребу да једног дана, у једном ширем контексту, 
говорим о томе. Услови за то стекли су се сада, током писања аутобиографије”. Његова 
аутобиографија под називом “Док се љушти лук ” чији је први тираж штампан у чак 
невероватних 150.000 примерака, и објављивање било планирано у септембру, пуштена је у 
продају одмах по “признању” а само у једном дану у Немачкој и Швајцарској продато је око 
130.000 примерака. Према сазнањима листа “Стаси” тајне службе Источне Немачке су 
ревносно сакупљале и архивирале податке из нацистичког периода. На расветљавању ових 
података од 2001. године ради једанаест историчара, тако да је Грасова изјава да га је на 
признање натерала “сопствена савест” сада под великим знаком питања. И лист “Шпигл” је 
наставио да истражује Грасову прошлост “ ...У Берлину се још чувају документи о ратним 
затвореницима из редова СС трупа. Мећу папирима налази се тако и Грасова отпусница са 
отисцима прстију и информацијама о здравственом стању. Писац, тада затвореник број 
З1Г6078785, пуштен је на слободу 24. априла 1946. године са платом од 107,20 долара. Овај 
податак остао је непознат у протеклих шест деценија, а једини захтев за увид у тај документ 
упућен је пре 13 година из једног уреда за пензионо осигурање, изјавио је заменик Централне 
обавештајне службе Вермахта, Петер Герхард”. 

“...МЛАДИ војници – жртве нацизма, сусретали су се после Другог светског рата у 
савезничким затворима – сећа се Гинтер Грас у свом признању. * Сећам се младог, 
стидљивог, помало смушеног и веома симпатичног католика. Звао се Јозеф Рацингер. Живели 
смо у шаторима и ишли смо у потрагу за лименкама којима смо се играли и прекраћивали 
затвореничке дане. Поверавали смо се један другом и сећам се да је он хтео да постане 
свештеник, а ја сам желео да будем интелектуалац. Данас, ја сам писац, а он је папа. Веома 
лепа прича, зар не?” Лепа прича? Занимљива и драгоцена свакако, бар за нас које од 
бомбардовања бомбардују причама о демократији, лустрацији, транзицији... 

Посебно жучна реаговања, на Грасово признање, да је у младости добровољно приступио 
озлоглашеним нацистичким јединицама, изражена су у Пољској. На ноге се подигао читав 
град Гдањск (Данциг) у коме је 1927. године рођен овај нобеловац и чији је почасни грађанин. 
Фитиљ је “запалио” некадашњи пољски председник, Лех Валенса, иначе Грасов “колега по 
Нобелу”, тј, и сам лауреат највишег признања. У интервјују немачком листу “Билд”, Валенса 
се (не)бираним изразима згражавао над чињеницом да је Грас имао тако мрачну прошлост, 
али још више што је толико година о њој ћутао. Пошто је Валенса “повукао ногу” 
представници парламентарних странака у Пољској и званично су затражили да се чувеном 
писцу одузму све почасти дате у њиховој земљи, уз аргумент да “ни један члан ВафенСС не 
може да буде почасни грађанин ни једног пољског града”. 



Чешки ПЕН клуб разматра могућност да немачком нобеловцу Гинтеру Грасу одузме награду 
“Карел Чапек”. Бивши председник чешког ПЕН клуба Јиржи Странски истиче да ПЕН клуб 
мора да заузме такав став, јер је Гинтер Грас почасни члан чешког ПЕН клуба, а добио је и 
награду која носи име Карела Чепека. Он даље истиче, у свом оштром иступу против 
досадашње немачке моралне иконе, да лично не би оставио да то само тако прође. После 
своје изјаве дате “Алгемајне цајтунгу”, Гинтер Грас је дошао под удар критике писаца, 
књижевних критичара, историчара и политичара, нарочито оних из такозваног 
источноевропског блока. 

Наш писац Радомир Смиљанић је још 1983. године, на немачком језику, написао кратки 
роман “Ујед змије”, који се бави приватним животом, “бекством” славног нобеловца Граса, с 
којим се осамдесетих година писац и дружио. Роман ће, вероватно, послужити и као основа 
за ново сведочанство. 

Реаговање чланова Српског ПЕН центра није уследило. Писац Вида Огњеновић, председник 
овог удружења медијима је дала изјаву да удружење још није реаговало, јер је већина чланова 
на годишњем одмору, а Грасов гест је оценила као хуман и искрен и додала да не би требало 
да буде санкционисан, због тога што је као младић био у заблуди. Потпредседник ове 
асоцијације др Михаило Пантић сматра да овај Грасов гест ретроактивно доводи у питање 
његову дугогодишњу изражену потребу за моралним ангажманом укључујући и његове 
интервенције које су се односиле на нашу стварност. Други потпредседник ПЕНа Владислав 
Бајац писац и издавач, каже да је Грасово признање неугодно зато што је он био тај који је 
нештедимице делио моралне придике свима, а академик Матија Бећковић, члан ПЕНа 
примећује да је Грас до сада био строжији према другима него према себи, тако да сад има 
прилику да надокнади пропуштено. 

Изјава Виде Огњеновић, писца и редитеља, председника ПЕН центра, бившег дипломате и 
демократе, потпредседника ДСа лицемерна је онолико колико и Грасово моралисање и 
“признање”. Откуда слобода да ову изјаву окарактеришем као лицемерну? Врло једноставно, 
јер је госпођа Огњеновић Грасов гест оценила као хуман и искрен, да Грас не би требало да 
буде санкционисан, због тога што је као младић био у заблуди. Спреман сам да верујем да је 
госпођа Огњеновић можда свесна чињенице да шездесетогодишње прикривање истине о 
себи није могао учинити сам и само Гинтер Грас, јер су ту потребне “организације” (сетимо 
се “Пацовских канала”), па је из тог разлога и сама хумана према Гинтеру Грасу. Иначе 
такозване демократе се у стварности, бар када је наша земља у питању тако не понашају. Од 
доласка “демократије” на власт сведоци смо освете и тзв. лустрације. Сви који нису са њима 
проглашавају се непријатељима земље, сви који покушавају да изнесу своје мишљење су 
против просперитета Србије и “њеног уласка у Европу”! Не тако давно били смо сведоци 
начина на који се такозване демократе разрачунавају са “грешницима” из прошлости. Душан 
Петровић, садашњи потпредседник ДСа, што је и госпођа Вида Огњеновић, као председник 
Општине Шабац, лустрирао је српског глумачког барда Љубишу Јовановића и скинуо његово 
име са позоришта у Шапцу. Та халабука је звучала невероватно а све само зато што је 
Љубиша Јовановић “дозволио себи” да, педесетих година, буде посланик у Савезној 
Скупштини. Сва културна и уметничка јавност је осуђивала и покушала да спречи овај гест. 
Нису успели, самопрокламоване демократе су утврдиле да је крив. Тако се то ради: храбро и 
агресивно а ако “затреба” и хумано. Господо “демократе” из ма које политичке странке, 
маните се двојних принципа јер демократија без стварног моралног основа и правичности 
постаје лицемерје. 


