
Светлана Бојковић: Гледамо циркус, врло мали број људи схвата шта је грађанска непослушност; Поштујем све мере, али не прихватам то усађивање страха
понедељак, 18 јануар 2021 19:18

Наша прослављена глумица Светлана Цеца Бојковић говорила је о страховима
узрокованим пандемијом, али и о нападима које су доживеле њене колеге Јелисавета
Сека Саблић и Драган Бјелогрлић.

  

  

Бојковић је у разговору за часопис "Глориа" истакла да се нада брзом завршетку
пандемије, али да је питање какве ће последице све ово оставити.

  

- Не пристајем да се плашим вируса, јер ме ти ирационални страхови паралишу. Поштујем
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све мере, не идем у гужву, носим маску, али не прихватам то усађивање страха јер је
вирус страха најопаснији, узнемирава вам живот, мења психу. Не желим да живим тако.
Све је пролазно, и ова корона ће проћи, верујем да хоће, мада се не зна колико ће још
трајати. А да ли ћемо ми после ње бити исти, то ћемо видети - навела је она.

  

На питање да прокоментарише недавне нападе на њене колеге који су због својих
ставова били изложени критикама у Скупштини, Бојковић је рекла да осуђује сваки вид
оваквог понашања.

  

- У глуми трагамо за истином, самим тим не можемо да не видимо мане и недостатке који
постоје у сваком друштву. И кад нешто кажеш, то се овде оцењује да си против државе и
да ниси патриота, али то је у ствари класична замена теза. Секини и Бјелини ставови
изазвали су буру у Скупштини Србије, док је ниво реторике посланика био срозан до дна
- испричала је глумица и додала:

  

- Раније није било тако драстичних случајева. Глумци све промишљају, а да ли је
храброст рећи то јавно или не? Не мислим да је у питању храброст, пошто је у нормалним
земљама природно да изнесеш јавно свој став. Чини ми се да врло мали број људи схвата
шта је грађанска непослушност, која је потпуно легитиман облик демонстрација
незадовољства и неслагања с нечим. Имате право да искажете своје мишљење, а људи
су у том смислу махом необавештени и необразовани. С друге стране, кад би и они који
их нападају поштовали елементарне норме понашања, свима би нам било боље и не
бисмо гледали овакав циркус.

  

(директно.рс)
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