
Жарко Пуховски: Као и сви глумци, Зеленски се мало преиграо
четвртак, 12 мај 2022 23:12

Професор филозофије и аналитичар Жарко Пуховски коментарисао је данас промену у
ставу јавности према украјинском председнику Володимиру Зеленском.

  

  

Пуховски је истакао да је Зеленски, као и сви, како каже, успешни глумци мало
преиграва своју улогу и почиње да смета својим саветницима. Пуховски за загребачку Н1
тв. каже да је функција Зеленског постала важна оног дана када је, супротно саветима
с поља, одлучио да не напусти Кијев.

  

"Након тога је његова улога јако добила на важности. Проблем је у томе што он, као и
сви успешни глумци, мало преиграва своју улогу па почиње помало да смета својим
саветницима, од Немачке надаље, јер се превише понаша као морална вертикала, а не
као неко ко тражи помоћ”, јасан је Пуховски.
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Он је тако одговорио на питање зашто је јавност оног Зеленског, коме се на почетку
дивила и описивала га у суперлативима, сада почела да га доживљава као помало
напорног и досадног.

  

Загребачка Н1 тв. констатује да би Зеленски остао тек један у низу оних који су у
политику дошли из шоубизниса да у његовом мандату на челу Украјине Владимир Путин
није одлучио да нападне ову земљу како би је, како је рекао, очисто од нациста.

  

Зеленски је, пише портал загребачке Н1 тв., од глумца у лоше гледаној серији постао
челник у којег су упрте очи целог свијета. И док су у првим данима инвазије на његов
рачун стизали само позитивни коментари и дивљење, последњих седмица ситуација се
помало мења.

  

Наводе да су критике на рачун украјинског председника стизале последних дана и из
света, а најоштрија је, кажу, била она бившег бразилског председника Луле да Силве.

  

“Понекад гледам на телевизији председника Украјине како говори, како му тапшу и како
добија овације у европским парламентима. Овај тип одговоран је за рат колико и Путин.
Јер у рату, није крива само једна особа”, рекао је Да Силва у изјави за магазин Тајм.

  

Понашање украјинског председника Зеленског, да Силва је, преноси Н1, назвао “мало
чудним” и да изгледа, како је навео, као "део спектакла".

  

"У британском је парламенту, у немачком, у француском, италијанском, као да је у
политичкој кампањи. Требало би да је за преговарачким столом”, навео је Бразилац.

  

(Танјуг)
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