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Милица Ђурђевић Стаменковски из покрета Заветници одбрусила је драматургу
Биљани Србљановић поводом прозивки које је ова изнела на њен рачун.

  

  

- Све што је Биљана Србљановић написала о мени, најбоље говори о њој, или како то
психолози кажу, по среди је школски пример аутопројекције. Њу одавно нико нити
схвата озбиљно, нити разуме. Можда једино Чеда Јовановић. Сматрам да овакав речник
не заслужује простор у јавном дискурсу, али разумем да вишак немоћи води до мањка
пристојности - каже Ђурђевић Стаменковски за Курир.

  

Није она прва, додаје, "која је ових дана стала у колону активираних кербера, који
покушавају да је бруталним нападима увуку у њихов ријалити ринг."
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- Што се више упињу да ме увреде, то дубље тону у сопствену каљугу. Уместо
одговора, покушаћу да је утешим: Ваш утисак је да је вас прегазила моја реторика,
али верујте да сте у заблуди. Вас је прегазило време. Баш као и све остале пропале
идеологије и пројекте - констатовала је Ђурђевић Стаменковски.

  

Наиме, драматург Биљана Србљановић данас је на свом Фејсбуку написала подужи
текст о Милици Заветници у коме ју је обасула увредама, између осталог називајући је
чепуљом.

  

Повод је био гостовање Ђурђевић у "Утиску недеље" који је у недељу увече емитован.

  

- Ова Милица Заветница је као она нека омражена чепуља што увек има једна у сваком
одељењу, коју сви мрзе сви, чак и разредна (иако јој све тужака) и сви је сурово киње, а
нико нема намеру да се заиста упусти расправу, јер има реторику да убије коња, и веома
спретно мења ставове и тезе које заступа, тако да сваки разговор заврти у круг да више
не знаш ни што се свадјаш, ни како је почело, ни шта она уопште мисли. А не мисли
ништа. Само има ту вештину да врти аргументе, често супротне, али тоном и жестином
која доводи до лудила и потребе за насиљем, па пошто то не можеш (јер би те и у тучи
победила) онда себе једеш што си се уопште упустила у разговор. Она ученица из
одељења којој је тешко доакати расправом, не зато што је у праву, него зато што у
ствари ништа ни не тврди, не да нема аргументе за своју тезу, него нема ни тезу, има
само магловит став у општим цртама који углавном не значи ништа, само те нервира, иде
ти на к***ц брате - написала је Србљановић.

  

Одговор Милице Ђурђевић Стаменковски Биљани Србљановић

  

Не видим разлог да садржајније одговорим на увреде Биљане Србљановић, не само због
тога што су недостојне било каквог коментара, већ и због чињенице да њу одавно нико
нити схвата озбиљно, нити разуме. Можда једино Чеда Јовановић.

  

Сматрам да овакав речник не заслужује простор у јавном дискурсу, али разумем да
вишак немоћи води до мањка пристојности.
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Жао ми је што сам узрок бесане ноћи Биљане Србљановић и многих других кербера, који
су активирани са исте адресе да се залете на мене, не би ли ме увукли у њихов ринг у
коме се бодују искључиво примитивизам, вулгарност, некултура.

  

Нећемо се рвати на таквом терену.

  

Хришћански и људски, покушаћу да утешим госпођу Србаљановић: Ваш утисак је да је
вас прегазила моја реторика, али верујте да сте у заблуди. Ваше идеје је прегазило
време.

  

Баш као и све остале пропале идеологије и пројекте.

  

(Курир, НСПМ)

  

 3 / 3


