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Отворено писмо господину Војиславу Коштуници, Председнику Владе Србије*

Поштовани господине Председниче! Ваљда једно од најгорих осећања које 
човек може да искуси јесте одлука да обавимо нешто што нам се уопште не 
допада и у чији било какав исход не верујемо.

Тако и ја. Пишем Вам ово отворено писмо јер знам да је Ваше деловање у 
извршној власти Србије људима дозлогрдило; институцијама, народу, свима 
онима којима није потребна нека хиперсензибилност па да осете галопирајућу 
пропаст и крај Србије, српског народа и грађана ове јадне, обесправљене, 

маргинализоване, осиромашене и изгубљене државе у којој ипак живе најбогатији људи Европе 
и света; криминалци, лопови, корумпирани политичари, правосуђе и полиција, упропашћено 
школство и здравство и надмени православни клер који Вас је узео под своје. Ту је и Ваш 
необичан архаичан менталитет средњовековног богомољца и теократског владара који би хтео 
да створи државу права и да легално служи њеним ретроградним интересима Птолемајевог 
геоцентричног система и црквено-теолошкој теорији креационистичког порекла света. 
Уосталом, нема никакве сумње да сте Ви есхатолошки заговорник утопистич ке формуле живота 
за све грађане, ако шта претекне од препуних амбара и рачуна у страним банкама оних који су 
Ваши најближи сарадници у тешком послу реализације Вашег оригиналног концепта 
свеобухватне народне среће.

Међутим, као што Вам је познато, иако је Србија бисер по својим економским и креативним 
потенцијалима, Ваша влада гаца до гуше уваљена у кал безобразлука, неспособности и 
лоповлука министара и најкорумпиранијих посланика у историји српског парламентаризма. 

Упозоравам Вас да су резултати привредне девастације и нерада у овој земљи застрашујући. Од 
доласка на власт ментално и морално питорескне клике коју Ви својом необичном политичко-
молитвеном личношћу оличавате (ипак сам мислио да сте паметнији и поштенији) у земљи је 
остало без посла стотине хиљада кадрова у чије је школовање и квалификацију претходна 
Југославија, и легална и легитимнија од Ваше, инвестирала далеко више новца од не мале суме 
коју су Динкић и Лабус успели да намакну од страних помагача и инвеститора, а којој се у 
мутним токовима транзиције губи сваки траг. 

То је био највећи политички прогон у историји људског рода. Не треба заборавити да су Сулине 
проскрипције из I в. п. н. е, као опомена човечанству запамћене за сва времена. За ове 
монструозне прогоне у Србији, које не памти ни фашистичко, ни нацистичко, ни комунистичко 
искуство, као и за незаконите упаде у предузећа и институције, волунтаристичка хапшења, 
дивљања руље, паљење Скупштине, крађе и отимачине, насиља и безакоња Ви сносите директну 
правну, политичку и историјску одговорност. Разумљиво је да је после тог кадровског 
харикирија и довођења Ваше клошарско-мафијашке синтезе уследила огромна незапосленост и 
пропаст земље. Ако заиста верујете да сте и после свега тога добар човек и хришћанин, 
запитајте се која је то вера која вас теши и инспирише. 

Не подсећају ли Вас Ваше бескрајне комбинаторике са кадровима и партијама, Ваша 
сашаптавања и домунђавања са тајним службама војске и полиције, Ваше непрекидно мењање 
правила и импровизација аподиктичних условности у законодавству и државној регулативи на 
нешто што смо већ видели, доживели и једва преживели? Зар са Вама на челу Србије опет и све 
из почетка?! Не верујем да ће Вам та и толика креативност у домену наших судбина бити 



допуштена. 

Кад тад зауставиће Вас вапај гладног народа. 

Кад се већ толико често и тако упадљиво Богу молите, онда бар размислите мало више о 
његовим законима и моралним принципима и циљевима људи. 

Бескрупулозно сте обезбедили себи подршку у Парламенту и, с обзиром на сиромаштво земље, 
енормно повећали и себи и свим осталим својим сарадницима плате и друге приходе. Дозволите 
да Вас подсетим да у време санкција наметнутих земљи плате министара нису прелазиле двеста 
немачких марака. Ево, славну судбину незаборавних санкција сте успели поново да 
актуелизујете, па верујемо да ћете сходно сличности и Ви и Ваша влада и Ваш Парламент 
(кажем Ваш јер њим суверено владате) сви заједно поделити тешку судбину народа и узети 
национални просек за лични. С обзиром на Ваше резултате, има нас који мислимо да ни то нисте 
заслужили. Јер Ваша алавост и државничке принадлеж ности властодржачке клике дају лажну 
слику свету о завидном нивоу друштвеног производа и економског богатства које је Влада 
Војислава Коштунице успела у пракси да постигне. Једино што сте у пракси постигли јесте 
илузионизам “Потемкинових села”. Ту сте вешти и добро се користите својим примитивним 
манирима да се међусобно свађате, псујете и вређате око тобоже крупних и начелних 
политичких питања, али кад се појаве лични интереси они вас за час, све заједно, и позицију и 
опозицију, окупе на једном кориту. Нема те гадости коју ви не бисте истрпели само кад су власт 
и лова у питању. 

Признаћете да је Ваш стил рада у литератури често познат као иронија, а понекад богами и 
фарса. Познато је да власт на примордијалније духове утиче декадентно и деформишуће, али 
бисте можда могли да ми одговорите ако се већ врпољите и не желите да одговарате пред онима 
који су вас ту довели, како је могуће да сте тако брзо и ефикасно заборавили скромност средине 
из које потичете и како заиста тешко живе људи у земљи коју сте им политичким 
марифетлуцима и смицалицама одузели. Ја се не залажем да Ви треба да се солидаришете са 
целим народом и гладујете као он, јер Ви њему заиста не дугујете ништа, па ни положај на који 
Вас он никад није ни изабрао. На овај као и на претходни положај, дошли сте, ако се добро 
сећате, разним статутарним и уставним манипулацијама, корекцијама закона, сопственим 
уредбама и захваљујућ и, како Ви вероватно верујете Божијој вољи и цркви, којој штедро, и не 
само у молитви, захваљујете. 

Сада се спремате на још један недостојан политички корак, то јест да своју Скупштину, која је 
добила мандат преваром народа, што се, наравно, највише односи на такозвану опозицију, 
прогласите Уставотворном и тим чином незаконито донесте Устав који би практично 
легализовао све ваше досадашње незаконите поступке и радње. Нећете ваљда дозволити да и 
Вас као и друге претходне диктаторе у Србији полтрони убеде да сте ви сви тамо заједно 
непроменљива воља народа, идеално решење земље једном за увек. 

И површан познавалац прилика и људи у Србији рекао би да ћете се и Ви, по старом опробаном 
моделу доброг Србина и сељачког демагога брзо политички дистанцирати од оних који су Вас ту 
довели, али да ћете земљу поново ставити под санкције и то због вашег непомућеног 
патриотизма и принципијелног легализма, то нико није очекивао. Као да све што је досад 
урађено, а урађено је толико много на кршењу закона и људских права, нема никакве везе са 
Вама. 

Види, молим те! Значи ни лук јео, ни лук мирисао. Знамо да је Радоје Домановић имао слепца за 
вођу, али да цео народ упорно и слепо каска за очигледном преваром, не бисте ваљда ни Ви 
очекивали. То што огромна већина људи не излази на политичке изборе не значи да они нису 
заинтересовани за квалитет живота, будућност своје деце и политичку судбину земље. То значи, 



поштовани господине Коштуница да је народ изгубио свако поверење у Вас и Ваше политичке 
партије, односно у Вашу комплементарну коалицију и да Вам тиме даје јасне сигнале да купите 
прње. 

Варате се ако мислите да сте толико вешти да сте успели да прикријете подвалу те да не 
примећујемо да за нашу државу у транзицији користите исте методе као и за распродају народне 
и друштвене имовине. Пошто сте за кратко време успели да упропастите сва предузећа у Србији 
и богатство земље распродали буд зашто, сада је на реду и сама Србија. Опробан и успешан 
метод који је Запад више пута према нама историјски верификовао јесу наш такозвани пркос и 
непослушност, које ви данас глумите. Значи, опет. Србија се неће сагињати све док је не буде 
било. Да ли је могуће да Ви тако смело преузимате на себе ову велику одговорност? 

Уистину било би добро да схватите да постоји битна разлика између улоге и функције 
Председника Владе као што се фундаментално разликују аутентич ан карактер и глумац који га 
глуми. Народ зна да живот није позориште већ арена у којој се води борба за његове вредности 
које су пре свега у тековинама цивилизације и културе. Управо култура је, као најсамобитнији 
атрибут и духовни домет не само појединаца него и читавих народа, смишљено или бесмислено 
бачена у руке двојице рудиментарних људи, Ваших министара Динкића и Којадиновића, 
деградирана и омаловажавана, истиснута на маргине друштвеног живота и доведена у ситуацију 
да у пракси покаже своју езистенцијалну виталност јер и не осећа готово никакву бригу државе 
за тај супстанцијални квалитет људи, за њихово хуманистичко достојанство и историјско 
одређење које детерминиш е сваки цивилизован народ. 

Уверавам Вас да Црква, према којој и ја, као што Вам је вероватно познато, гајим дужно 
поштовање, није суи генерис култура, већ само један њен део, данас знатно мањи него у 
прошлости која нас уосталом и не карактериш е неким нарочито репрезентативним резултатом у 
међународној духовној утакмици. Чувена поповска флоскула о златном есцајгу на 
средњовековним фрескама ваљда се приповеда због оних који у Србији за време обеда још увек 
не употребљавају нож и виљушку заједно. Међутим, наша секуларна национална култура нам, 
као народу, даје и историјско и политичко право на државну територију, жива, дакле, 
дијалектичка култура а не археолошке ископине и средњовековни споменици културе, па макар и 
слабо насељене енклаве наших манастира, што се у међународној политици зна и поштује, па 
сходно томе све јавне или тајне империјалне амбиције српских непријатеља рачунају, пре свега, 
на развијање таквог унутарњег система који би остваривао духовну нихилацију и нивелацију 
људи и гушио њихове креативне потенцијале и дубоку људску потребу за културном 
самосвешћу и аутентичним делом, као најсуверенијим изразом креативне моћи народа. Ваша 
политичка млитавост, неодлучност и кукавичлук не дају Вам право да се према народу, који је 
иначе запао у изузетно тешке проблеме, односите неодговорно, колебљиво па чак и 
непоправљиво штеточински. Можда се Ви више и не срећете са људима морално интегрисаним 
који би били кадри да Вам укажу на катастрофалне последице такве политике, због чега Вам се 
као човек који се никад није декларисао као Ваш непријатељ, и обраћам отворено са захтевом да 
се хитно пензионишете и повучете из посла коме очигледно нисте дорасли. 

Ваша лична и колективна неспособност Ваше Владе која је уз све могуће и немогуће 
компромисе скрпљена, стављају Вас пред императив да се што пре уклоните из ове дијаболичне 
дијалектике, која као и свака ђаволска ствар има божанске инсигнације. У тој игри пале су 
огромне жртве и мене лично плаше њени апетити који и даље расту. Идите упензију да даље не 
упропашћујете и себе и народ који Вас више не цени као раније, али Вас и даље симпатише што 
није далеко од осећајности какву је већ у прошлости показивао. Од Вас треба заштитити и Вашу 
и његову судбину, јер су нас наша свакидашња и дугогодишња искуства научила да препознајемо 
такав тип људи и будућности коју нам они креирају. Ваљда је и Вама јасно да је овај “концепт” 



пропао и да са њим не постоји шанса да нам будућност не буде гора од садашњости. А наша 
садашњост је процењена као најгора у свету. 

Ипак, С поштовањем

На дан Св. Саве <27. јануара 2005. У Београду


