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Културна политика у транзицији (9) 
МИРНА БУДУЋНОСТ СЕ НЕ ГРАДИ НА ДИКТАТУ ГОЛЕ СИЛЕ 

Косово и Метохија током више од хиљаду година су настањени Србима, а у 
своје време, до великих сеоба српског народа, готово искључиво Србима. 
Свако зна – ако хоће да зна – да је ту био центар средњовековне српске 
државе и колевка српске културе, а да је ту, у Пећкој патријаршији, и до дана 
данашњег прво и главно седиште Српске православне цркве. У смислу 
државности, Косово и Метохија су по важећем међународном праву 
неотуђиви део територије Србије. О томе сведочи важећи уговор из 
Букурешта од 10. августа 1913. и на десетине резолуција Генералне 

скупштине и Савета безбедности Уједињених нација, Париски споразум из 1995. године и 
низ правних аката Европске Уније, Русије, САД, Велике Британије, Немачке, Француске... 

Све то зна свако, али не зна – или, пре ће бити, неће да зна – политичар по имену Марти 
Ахтисари. Без и једне једине речи образложења, макар и лажног, он предлаже да се, супротно 
свим 
нормама међународног понашања, од Србије отму Косово и Метохија. Он уствари предлаже 
да се над Србијом, међународно признатом сувереном државом, изврши правно насиље. Он 
не признаје силу права него право силе. Какви недостижни домети демократије, а о правди да 
се и не говори. 
Поводом Ахтисаријевог предлога Свети архијерејски синод Српске православне цркве дао је 
саопштење за јавност у коме је, између осталог, истакао: 

Српска православна црква је увек насупрот томе, јасно и гласно истицала да правда држи 
земље и градове, а да је проклето све што је отето. Да ли би г. Ахтисари овакав “свој“ 
генијални план разрешења кризе применио на своју земљу? Српска православна црква нема 
ништа против тога да он, коме год жели, поклони оно што је његово, али скреће пажњу на то 
да га нико никада није овластио – нити га је могао овластити – да било коме поклања Косово 
и Метохију. У складу са правним поретком који важи у свету, статус Косова и Метохије је 
дат: Покрајина је саставни део Србије. Тај статус се може променити само уз пристанак 
Србије и уколико би се изменио њен уставни поредак. Ахтисари, сасвим сигурно, није ни 
надлежан ни задужен за такву улогу. 

Свети архијерејски синод апелује на одговорне људе који воде међународну заједницу да 
спрече Ахтисарија у његовом опасном науму да се, у нечије име, Србији, једној од старих 
европских држава, силом одузме најдрагоценији део њене територије. Мирна будућност се не 
гради на праву јачега, на диктату голе силе, него на уважавању начела да сви имају исто 
достојанство и равноправне могућности. Додуше, сила Бога не моли, али зато ни Бог силу не 
воли. Притом – Бог је вечан, а сила је свака за времена. 

На Минхенској конференцији на скупу о политици безбедности, одржаној 10. фебруара 2007, 
председник Русије Владимир Путин оштро се супротставио наметању решења на Косову. 
Још једном је јасно и јавно поручио Западу да Русија неће подржати решење косовског 
проблема које не би уважило интересе обе стране. Ако не би било тако, једна страна би се 
осећала пониженом. Путин је објаснио зашто се његова земља све време противи наметању 
решења новог статуса Косова, већ се залаже за компромисно решење које би уважило 
интересе и Срба и косовских Албанаца. Руски председник је оштро критиковао САД и 
њихове западне савезнике због, како је казао, покушаја наметања њихове воље свету. Путин је 
критиковао концепт “једнополног света” у којем САД себе представљају као једину 
суперсилу, оцењујући да су америчке акције у међународним конфликтима само допринеле 
продубљивању тих сукоба. 



Занимљиво је да је само дан пре Путиновог иступања, министар спољних послова Русије 
Сергеј Лавров, московским новинарима сасвим отворено објаснио које замке носи 
Ахтисаријев предлог. Већ 22. фебруара, после сусрета са немачким министром спољних 
послова Франком Валтером Штајнмајером у Берлину, Сергеј Лавров је оштрије него икада 
критиковао рад Мартија Ахтисарија и изразио незадовољство што Запад селективно 
испуњава резолуције СБ УН. Лавров је казао да Ахтисари није тај који треба да одређује је ли 
истекло време за преговоре и доношење коначног решења или времена још има. Он треба да 
испуњава задатке које му је дао генерални секретар УН, а они се своде на посредовање међу 
странама у решавању косовског питања. По Лаврову, одлуке СБ УН се испуњавају 
селективно и делимично, наводећи пример Резолуције 1244 о Косову, која задовољава само 
интересе Албанаца и реализују се само они делови који су у њиховом интересу. Даље је 
истакао, да је свима познато да се избеглице не враћају на Косово, да око 90 одсто Срба и 
других неалбанаца, који су живели на Косову и Метохији, не могу да се врате зато што нису 
безбедни, иако се тамо налазе међународне снаге и мисија ОУН. Русија је за то да се 
испуњавају све резолуције УН. Али начин на који се испуњава Резолуција 1244 показује да се 
Савет безбедности претворио у инструмент који функционише по принципу: што нам се 
свиђа радићемо, а што нам се не свиђа нећемо – нагласио је Лавров.

Отимају Косово! Сами се распадају – како Ахтисаријев план постаје окидач за сецесионизам 
у свету: Америка, Енглеска, Француска, Немачка, Финска, Холаднија... на удару сепаратиста. 

Иако Ахтисаријев предлог Косовског решења, на први поглед, најтеже погађа Србе јер им 
нарушава историјски, територијални и културни интегритет, водеће планетарне силе. па чак и 
оне које заговарају Косовски сецесионизам, и саме су у паници. Због тога сви они у свету 
који мисле да без последица могу силом политичког терора да одузимају туђе територије 
треба да буду сигурни да ће и пред њиховом кућом, што би рекао наш народ, заиграти мечка. 
Јер, готово да не постоји држава у свету у оквиру које не битишу политичке или 
терористичке фракције са циљем одвајања једног или више делова територије и њиховог 
осамостаљивања. Независно Косово и Метохија, отцепљено од међународно признате државе 
Србије и признато од стране такозване међународне заједнице могло би да, незаустављивим 
током, покрене политички “цунами” сецесионизма широм света, водећи у глобално цепање 
планете. 

Анализирајући абецедним редом, прва међу државама које имају све шансе да се распадну 
као кула од карата је Белгија, која се налази на удару ривалских сецесионистичких партија 
што већ деценијама настоје да ову државу поделе на две независне творевине: Републику 
Фландрију (са Бриселом као центром) и Француску Републику која укључује област 
Валонију. Радикална Инуидска партија заговара сецесионизам и независност Гренланда, који 
је административни регион Данске. Истовремено, неке од партија на Фарским острвима 
такође се јавно залажу за одвајање од Данског краљевства. Француска, која и сама годинама 
подржава независност јужне српске покрајине, има хронични проблем са политичким 
организацијама које се боре за независност Бретање, Нормандије, Корзике, Баскије, Алзас-
Лорене, Нице, Северне Каталоније, Савоје и Окцитаније. Немачка болна тачка је Баварска, 
док у Италији чак осам области (Аоста-Валеј, Фриули-Венеција, Северна Италија, 
Сардинија, Сицилија, Јужни Тирол, Јужна Италија и Венето) сања самосталност. 
Националистичка Фризланска национална партија Холандије у својим политичким иступима 
ставља акценат на аутономију холандске области Фризлан, са сопственом владом, 
признавањем фризиланског језика као и контролом гасних резерви пронађених на тој 
територији Холандије. Сецесионистички покрети у Шпанији постали су ствар традиције и 
свакодневне политичке и грађанске комуникације. Чак 12 шпанских области, кроз легалне и 
нелегалне облике борбе, тражи осамостаљивање: Арагон, Астуриас, Канарска острва, 
Кантабрија, Кастиља, Каталонија, Галиција, Леон, Валенсијска област. Атлантска 
демократска партија Португалије, годинама инсистира на независности Азорских острва, 
позивајући се на пример Бермудских острва која су остварила – самосталност. Иако је једна 



од економски најстабилнијих земаља Европе и света, Швајцарска је, такође, у опасности од 
територијалне фрагментације земље. Кантони Јура и Романди, оба у француском говорном 
подручју, теже осамостаљивању кроз искључиво политички облик борбе. И Уједињено 
Краљевство може се похвалити деценијским искуством у борби са сецесионистима. Северна 
Ирска, Шкотска, Велс, Енглеска, Корнвол су територијални делови једне од највећих 
светских сила која још како-тако покушава да обузда милитантне покрете попут 
северноирске ИРЕ и шкотске Националне ослободилачке армије, које не бирају начин и 
средства у потенцијалном отцепљењу. И Ахтисаријева домовина Финска бије битку са 
народима који би да се издвоје као независни региони. Припадници Финске популације 
Сами, који живе у Норвешкој, залажу се за независност и уједињавање са својим земљацима 
у Финској, Шведској и Русији (са руском републиком Северна Осетија). Њихов сан је 
осниваље државе Сами. И Шведска се нашла у вртлогу деловања сецесиониста. На 
територији њене провинције Јамтланд делује Јамтландска републиканска армија која је 
прокламовала Републику Јамтланд. Свемоћна Русија која је прва подигла глас против било 
каквих територијалних фрагментација Србије, и сама води битку са сецесионизмом: 
Чеченија, Ингушетија, Дагестан, Кабардино-Балкарија и Калинградска област, Татарстан, 
Бурјатија, Сака, Тува. Кина има велике проблеме, и сама суочена са бројним 
сецесионистичким покушајима да буде издељена на многобројне самосталне регионе попут 
Унутрашње Монголије, Републике Источни Туркестан, Макаа, Тибета и Тајвана. Кинеска 
власт је више него озбиљна у тврдњи да ће се на све начине супротставити, не само 
унутрашњим, дестабилизујућим факторима, већ и спољашњим финансијерима било ког 
облика сецесионизма на кинеској територији. На првом месту САД које од Другог светског 
рата покушавају да отцепе Тајван од његове кинеске матице. Кина је, удружена са Русијом, 
озбиљно опоменула свет да се не игра са комадањем Србије. Јапанска влада није спокојна 
због могућности осамостаљивања Окинаве и околних Рјукју острва, док у Индији у чак 26 
држава делују сепартистички покрети. Отцепљења прете Пакистану, истрајни Курди, са 
идејом стварања државе Курдистан, отцепили би делове Турске, Сирије, Ирака, Ирана, 
Азербејџана и Јерменије. Више од пола века арапско становништво на територији Израела 
бори се за своју самосталну државу. Самосталност тражи и домородачко становништво 
Абориџина у Аустралији а Маори на Новом Зеланду аутономију.

Сецесионистички покрети су присутни и у Бразилу, Сао Паолу и државама Северноисточног 
региона, у Еквадору, у Чилеу се чак четири области надају независности. Мексичка држава је 
у опасности да остане без области Чиапас. 

Северноамеричком континенту, као узрочнику мука целе планете, прича о сепаратизму 
остављена је за крај, Канада најмирољубивија северно-америчка земља, мада без неког 
посебног утицаја у кројењу светске судбине, располаже читавом лепезом сепаратистичких 
покрета. Готово да нема државе у оквиру које не постоје аутономашке тежње, а најактивније 
су у државама Квебек, Алберта, Британска Колумбија, Саскачеван и Западна Канада. 
Аутономашки покрети активни су у државама Лабрадор, Њуфаундленд и Квебек. Ипак, 
највећа “игранка” могла би се у ближој и даљој будућности заломити Сједињеним 
Америчким Државама, које су, без сваке сумње, најодговорније, не само за тренутну судбину 
Косова, већ и за постојећу нимало ружичасту политичку слику планете. И док другима “кроје 
капу” као да нису свесни судбине која их чека уколико и даље наставе да пропагирају лажну 
демократију. Политичка сцена САД препуна је политичких партија и покрета који 
инсистирају на независности појединих америчких територија и држава. Отворени 
сецесионизам постоји у државама Нова Енглеска и Њу Јорк. Каскадијански покрет за 
независност у држави Пацифик Нортвест тражи независну државу Каскадију. У држави 
Орегон раде на стварању независне области Yеферсон, а нова држава Република Северне 
Звезде требало би да обједини Мичиген, Висконсин и Минесоту. У Југозападној САД 
мексичке групације траже независну државу Азтлан која би затим, по косовском сценарију, 
била припојена Мексику. Сепаратисти у Тексасу не одустају од идеје самосталне Републике 



Тексас, док се у Вермонту ради на стварању независне републике Зелена Планина Вермонта. 
Заговара се аутономија Аљаске, стварање Калифорнијске Републике, на егзотичним Хавајима 
поновно успостављање Краљевине Хаваји. 

Марти Ахтисари сада има списак свих оних територија широм планете које по истом 
принципу, као и Косово и Метохија, остварују право на аутономију и независност. Уколико 
одлучи да и њихове судбине реши по “косовском принципу” више је него сигурно да ће 
имати посла преко главе и да засигурно неће дочекати одавно заслужену пензију. 

СРБИЈА НАЈМЛАЂИ ЧЛАН ЕВРОПСКЕ ФАМИЛИЈЕ 

Већ петнаестак година принуђени смо да слушамо бесомучно пропагирање демократије од 
стране лажних демократа и поповање о томе ко смо и шта смо или боље речено нико и ништа 
смо без њих. То говори о њима, говори да не знају, а морали би знати, себе ради, шта причају. 
Пре њих Србија није постојала, пре њих Европа није знала да постоји Србија. Објашњавају 
нам да треба да будемо захвални западном свету што он и они “све” раде за наше добро. 
Само захваљујући њима та иста Србија биће уређена и Европа ће спознати да треба да нас 
пригрли и прими у своје окриље. 
Говори се како Европа погрешно мисли о Србији. Ко је томе највише допринео ако се зна да 
је Србија пре више од 150 година била привлачна за светске путнике и путописце и да о тим 
временима постоје драгоцена сведочанства. 

Једна стара пожутела књига, могли бисмо језиком савремеие политике рећи бела књига, 
говори о томе како нас је Европа пре век и по упознала и то на најбољи начин. 
Светски путник, какав само може бити један Енглез, Андрија Арчибалд Петон, чувени 
путописац, три пута је пропутовао Србију и исписао књигу под веома упечатљивим, а и 
добродошлим насловом “Србија најмлађи члан европске фамилије”. 

Први пут је Петон прошао кроз Србију 1839. године, идући на исток. Затим је 1843. опет 
прошао кроз њу, враћајући се са истока, да би 1844. у Србији провео неколико месеци и 1845. 
у Лондону објавио ову књигу. 

Путовања Андрије Арчибалда Петона по Србији у време када се она правно конституисала 
као европска држава, када се уставима и уставобранитељима издвајала из Турске, заувек. 
Било је то у време великих борби за устав и уставност. То су године уставобранитељских 
борби, време прве владавине младог кнеза Михаила Обреновића, а потом кнеза Александра 
Карађорђевића, време Вучићевог великог војводства и сенатства Аврама Петронијевића. 
Време кад су у јавни живот улазили први нараштаји Срба рођених у устанцима ослобођеној 
Србији. 

Тек ослобођена Србија била је привлачна за светске путнике, па Петоновој књизи претходе 
још две књиге европских путописа по Србији: Ото Пири, “Путовања по Србији” у години 
1829, и Вилхем Рихтер, “Прилике у Србији под кнезом Милошем до 1839. године”. 

Колико је Србија била занимљива Европи показује и чињиница да је Ранкеова књига 
“Историја српске револуције” у тим годинама била превођена и на француски и на енглески 
језик. 
Само путовање Арчибалда Петона готово да се поклапа са путовањем енглеског преводиоца 
Ранкеове књиге Лујзе Кер, коју су по Србији пратили Вук Караџић и његова ћерка Мина 
Караџић (по Мининим записима знамо и како је текло ово путовање). 

Ако су нам претходни путописи сада веома познати као драгоцена сведочанства о том 
времену, које у сопственим изворима нисмо сачували, “Србија најмлађи члан европске 
фамилије”, путопис Арчибалда Петона је тако рећи потпуно непознат. У Србији нема 
енглеског примерка ове књиге. 
О њој постоји једино сведочење, додуше, веома исцрпно, али и веома мало познато. 

О књизи је сведочио чувени научник, етнолог, професор универзитета, Тихомир Р. Ђорђевић, 



у једном предавању одржаном 25. марта 1931. године у Англоамеричко-југословенском клубу 
у Београду. Проф. Ђорђевић је у ВИИ књизи “Наш народни живот” објавио интегрални текст 
Арчибалда Петона. 

Ово упечатљиво предавање је заборављено, као што овом клубу за пријатељство народа није 
после рата дозвољен рад (ваљало је зауставити даљу метрополизацију Београда), јер је свака 
помисао на његову обнову проглашавана за непријатељски рад, а професори универзитета 
проглашавани за агенте ЦИА-е, чак је то чинио и један живући песник. 

У Петоновој књизи има сијасет података о Србији оног времена. То су упечатљива запажања 
очевидаца, од детаља до укупне политике, од цена превоза из Земуна у Београд до 
сведочанства о страдању Срба у турским крајевима. Посебна су сведочанства о страдању 
Срба са Косова који трпе од Арбанаса који их на све начине терају на исељавање. 

Кад је Арчибалд Петон дошао у Београд, био је то град са око 35.000 становника, који је 
мењао рухо. У тим годинама најбурније се напуштала оријентална мода и оријентални начин 
живота и у свему се све више прихватала Европа. 

У Београду с нагло дижу многе нове куће по немачком обрасцу, тако да се српска варош брзо 
и увелико почела разликовати од дела града у коме су још боравили Турци са Хафис пашом. 
Кнез Александар Карађорђевић примио је четири пута Арчибалда Петона. Први пут кад је 
дошао, други пут је био гост на ручку, трећи пут је био гост на дворском балу, а четврти пут 
је био у опроштајној аудијенцији. Тако се Арчибалд Петон ни на највише гостопримство није 
могао да пожали. Очито да је кнезу и Србији било веома стало до тога какве ће утиске понети 
овај чувени гост. 

Петон описује српску дворску церемонију и указује да је она посве европска, а кнежев салон 
одговара европским салонима – “он је исти онакав какви су салони угарских племића”. 
Дворском унутрашњошћу кнежевог салона Београд није заостајао за Европом. Паркет је био 
шарен и гладак, фотеље у соби беху пресвучене црвеним и белим сатинираним дамастом, што 
је необичан луксуз у овим крајевима, зидови су били измалани пре-тежно бојама у најлепшем 
бечком стилу. Високе беле порцеланске пећи грејале су низ соба. 

Петон је дао детаљан опис српског дворског ручка и гостију. Ту су, пре свих, страни 
посланици, онда људи владе и најумнији људи Београда, Једино је паша одевен источњачки. 
На Петона посебан утисак стасом и висином оставља “четири инча високи Гарашанин, 
министар унутрашњих дела”. 

Ручало се уз мешавину језика, српског, француског, немачког, руског и турског. У овом 
бонтону, напомиње, све се говорило шапатом. И јела су била зготовљена по немачком начину, 
у питању је била немачка кухиња. Ни редослед здравица није промакао Петону. Наздрављало 
се целој Европи. 

Наравно, и даме су присутне на ручку и повлаче се у приватна одељења тек кад мушкарци 
прелазе у салон на кафу, пушење и политичке разговоре. 

Петон је био сведок и великог ватромета који је у Београду приређен у част повратка из 
емиграције уставобранитеља Томе Вучића и Аврама Петронијевића. 

У част повратка двојице првих уставобранитеља приређен је и велики српски бал са 
свечаним тоалетама. Бал је оставио велики утисак на Петона, нарочито лепотом СРПСКИХ 
ЖЕНА: “Што је Србија постала најмлађа кћи Европе, то је сасвим на свом месту, али морам 
рећи да у погледу појединих одела новачење није довело напретку. Ја мислим да српске жене 
никада неће напустити свој грациозни грађански костим за љубав варљиве моде и уских 
мидера европских престоница. Никаква капа, од оних које сам виђао и на западу и на истоку, 
не попуњује лепоту као капа српских госпођа. Са малог грчког феса виси златна кита која 
одудара од црне глатке косе која се равно и мирно спушта низ слепоочницу. Чак и сада, кад 
ово пишем, јављају ми се успомене на грациозни покрет главе и шуштање жуте сатенске 



хаљине књегињине сестре, за коју су сви признавали да је најлепша дама у дворани и која би 
својом хаљином од тамноцрвене, златом везене кадифе, опточене самуром, била у свом 
правом костиму краљица сваког чаробног бала старе Европе”. 

Европски начин живота није значајније одмакао од Београда, па је Петон видео како је Србија 
на почетку свога преображаја. Све што је Петон запазио, то је и бележио. Описао је српска 
села и дворишта, куће, намештај, начин живота, ручавање за со-фром, обавезну православну 
молитву, прање руку пре и после јела, послужења – слатко и вода, кафа, дуван и шљивовица. 
Научио је српски да наздравља и записао здравицу намернику. Слушао је гусларе како певају, 
видео је сељачку младу која се свима клања, жене које љубе руке мушкарцима, у Карановцу 
(данашњем Краљеву) у кући у којој је био гост, домаћица му је и ноге опрала. 

Срео је Петон српске православне владике у Шапцу и Чачку, у Жичи и Овчару, описао 
чиновнике, трговце, капетане и начелнике, попове и сељаке, представнике турске власти у 
градовима, кадије и муселиме. 

Искусио је турску срџбу, бахатост соколског муселима, а из Новог Пазара је морао спасавати 
главу испред разјарених Туркешија. 

У Шапцу се срео са остарелим војводом из Првог српског устанка Луком Лазаревићем и 
описао га као саму историју у људском лицу. Ноћивао је и по бедним хановима и у богатим 
српским кућама и опоменуо на српско гостопримство. Описао је Петон градове: Палеж 
(Обреновац), Шабац, Ужице, Пожегу, Чачак, Крушевац, Алексинац, Ћуприју, Свилајнац, 
Пожаревац и Смедерево. 

Дивио се српским манастирима Троноши, српској Светој гори у Овчару, Жичи, Каленићу, 
Сопоћанима и Раваници... 

Петон је имао прилике да чује и о великом страдању српског народа у српским крајевима под 
Турцима. На Дрини је срео једног свештеника који је побегао из Босне, који је од зулума имао 
“мршаво лице, тужне очи и расејан поглед”. 

Свештеник у Карановцу казивао му је да је побегао из Вучитрна заједно са многим Србима, а 
ево и зашто: “Једна арбанашка хорда од 15 до 20000 људи продре из Скадарског у Врањски 
вилајет и стаде чинити страховита зла, палећи села, и мучећи народ, да би му отимали новац 
и бешчастли женскиње. Порта на то пошаље јаку војску, разоружа разбојнике, и казни их, али 
ја и мој избегли народ осећамо се овде добро, да нам и не пада на памет да се вратимо”. 
Описујући страдање, речима Срба страдалника, Петон се пита је ли то могуће. 

Европи је, дакле, пре 150 година било познато оно што је одједном непознато на почетку 
XXИ века чаки у неким деловима наше сопствене земље. 

АЛЕКСАНДАР БАКОЧЕВИЋ 

Ин мемориам 
12. јануара 2007. године, напустио је животне стазе Александар Бакочевић, човек чије име је 
било присутно у југословенској и српској стварности у другој половини двадесетог века. 
Рођен 8. новембра 1928. године у Ужицу, где је провео детињство и део ране младости. 
Остали део живота, а то је преко шездесет година, провео је у Београду. Ту је стекао 
факултетско образовање и могућност да се у првим послератним годинама истакне као 
омладински активиста, да би касније заузимао високе положаје у јавном и културном животу 
земље. Као млад човек постао је, поред осталог, председник ОКУД “Иво Лола Рибар”, 
секретар Културно-просветне заједнице Београда, затим председник Културно-просветне 
заједнице Србије, управник Савременог позоришта, да би се крајем шездесетих и почетком 
седамдесетих година двадесетог века нашао на функцији потпредседника Извршног већа 
Србије (како се тада називала влада). Заслужан је за остваривање националних пензија за 
академике, истакнуте уметнике и научнике и заслужне спортисте. Животне стазе га затим 
воде да буде директор и главни уредник Танјуга (од 1980. до 1983.) а онда следеће три године 



и “Политике”, да би 1986. постао и председник Скупштине града Београда, на којој функцији 
се задржао до 1989. го-дине. Од 1991. до 1993. био је председник Скупштине Србије а 
средином деведесетих, и председник Југословенског олимпијског комитета и шеф наше 
делегације на Олимпијским играма у Атланти, 1996. године. 

Бакочевић је представљао нетипичну појаву на нашој јавној сцени. То се огледало, поред 
осталог, у његовој универзалности и широком дијапазону интересовања и послова које је 
радио. Иако је познавао свет и пратио међународна збивања, њему је Србија била у недрима, 
он је њу упознавао од ране младости и знао сваки њен кутак. Поштовао је и ону велику 
Југославију, чији је распад тешко диживео, јер је био истински поборник заједништва њених 
иарода. 

Дипломирани правник по образовању, и одличан зналац правних и системских прописа, он је 
са подједнаком љубављу приступао уметности, науци и култури. Та љубав према 
хуманистичким областима свакако је произилазила из његовог богатог арсенала знања, што је 
формирало и његове етичке принципе. Тиме се може објаснити да никада није посезао (што 
код нас није неуобичајено), да руши и крши, већ је непрекидно градио и стварао. У његовој 
богатој животној причи (колико год она била условљена временима у којима је живео и 
институцијама система), он је био увек свој. Припадност одређеним покретима и политичким 
групацијама није за њега значила подређивање одлукама које су се косиле са моралним 
принципима, и усвојеним стандардима и програмима. Зато није нагињао ни једној фракцији 
или групи, нити онима који су (а то је код нас скоро народни обичај) ковали политику за 
кафанским столом, уз карте и чашицу пића, негде иза јавне сцене. Али је често виђан на 
концертима, у позориштима, на местима озбиљних расправа и жестоког рада. 

Залагао се да Србија и Београд обнове своје културно-историјске споменике и институције, и 
подстицао читав покрет нових уметничких и филмских фестивала, који су шездесетих и 
седамдесетих година били у великом замаху. Био је на челу прве делегације Владе Србије 
која је, после дуго времена, посетила Хиландар, и донела велику материјалну и новчану 
помоћ овој светињи, да би га затим видели у истом својству и на заседању УНЕ-СКО-а у 
Паризу. Онда као једног од иницијатора и предводника Конгреса културне акције. 
Захваљујући њему. Вуков сабор у Тршићу је добио нове импулсе. И још много тога. 

Уређење и изградња Београда доживели су за време његовог градоначелниковања нови и 
квалитетан узлет. Иако су и то била времена економских и материјалних тешкоћа, он је 
налазио снаге и средстава да обнови Кнез Михаилову и Народно позориште, изгради Атеље 
212, и многа друга места од јавног и историјског значаја. Београд је био и на прагу да се 
кандидује за летњу олимпијаду. 
Загледан у своје циљеве и лишен личних и материјалних амбиција, није ни примећивао када 
су му “подметане ноге” од оних којима се није допадао његов стил човека високог личног 
интегритета, који није ишао по своје мишљење у форуме и код моћних појединаца. То му је 
доносило личне и породичне невоље, али их је стојички подносио. Био је прозван за 
либерализам због модерних схватања о путу развоја Србије и њеног европског профилисања; 
за елитизам због свог залагања за уређење Београда и оживљавање културне баштине; за 
индивидуализам због својих ставова у односу на поједине моћнике. 

Као и сваки живи човек, није био лишен грешака и лутања, којима је изложен сваки онај који 
ради послове од јавног интереса. Њих је превазилазио увереношћу да ради за опште добро, 
остајући веран својим младалачким идеалима о друштву социјалне правде и економског 
напретка. Био је познат по томе што је био спреман да стрпљиво слуша друге и да доноси 
одлуке на основу аргумената. Било му је страно фаворизовање људи и пројеката ван 
установљене друштвене верификације, па је могао мирне савести да се посвећује раду. Без 
жеље за неким великим конфором, он је и ових година ишао у шетњу градом из истог стана у 
који је крочио пре тридесет и пет година. Нису му требали шофери ван службених потреба, 
нити обезбеђење, па је скромно живео, спреман да стане и поразговара са пријатељима и 



познаницима које сретне, и са грађанима. Он је оставио иза себе многа остварења, али и 
дивну породицу: супругу Радмилу, која је својом врхунском уметношћу допуњавала 
неимарство свог супрута, ћерку Маргарету, врсног филолога и унуку Ксенију. Оставио је, 
најпосле, траг у култури и историји Србије и Београда, који нико не може оспорити. 

Од Александра Бакочевића, уз присуство породице, родбине, представника КПЗ Београда и 
КПЗ Србије, ОКУД “Лола”, Танјуга и Политике, уметничких удружења, институција културе, 
пријатеља и поштовалаца, прикладним речима опростили су се: на комеморацији Проф. др 
Петар Шкундрић, на Новом гробљу, у име Ужичана у Београду др Зоран Вујовић и у име 
пријатеља Милоје Поповић. 

Благо речено, зачуђује да у име Скупштине града, нико, ни градоначелник ни председник 
Скупштине града није, ни лично ни писаним путем, породици изјавио саучешће, из 
Скупштине Србије такође, као ни у име Владе Србије. И ово је, вероватно, још једна потврда 
културе и високе цивилизованости наших такозваних демократских властодржаца. 


