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Београд, 8. мај, извор Бе92  - На анонимном конкурсу за најбољи састав на тему "Визија
Србије и њена новија историја" победила је Милица Пазикућа из Краљева с радом под
називом "Има ли разлике између Владете Јанковића и Стаљина?", да би се потом
открило да је реч о четворогодишњој девојчици!

  

Ова девојчица на уручењу награде је пред својим знатно старијим колегама, међу којима
су се налазили и истакнути и афирмисани аналитичари, изјавила: "Ова награда је доказ
да за Србију још има наде и да ће младост победити мрачне снаге прошлости!".

  

На конкурс је било пријављено преко 3.500 радова, углавном студената, али и
средњошколаца. Како наводи Миломир Јефтић, председник жирија, конкурс је био
анониман па још увек немамо тачан увид у то ко се све пријавио јер многи после
објављивања резултата нису хтели да открију свој идентитет.

  

У званичном образложењу жирија се наводи: "Овај рад својом зрелошћу и храбро
изговореном речи против српског национализма на алегоричан начин правећи паралелу
између истакнутог српског националисте Владете Јанковића и совјетског диктатора
Јосипа Висарионовича Стаљина, пружа фантастично једноставну и јасну слику о
просечном српском гласачу данас. Милица Пазикућа уз снажне аргументе објашњава да
се Србија никад неће ослободити тешког бремена нацистоидног фашизма, уколико се не
одрекне Косова, Војводине и Санџака и не укине рад Српске православне цркве." На
примедбу новинара Политике да се можда не ради о мало радикалним ставовима за
овако престижну награду, Јефтић је одговорио да ту нема никакве радикалности него
само храбрости једног паметног детета.

  

Овом наградом наша нова нада добила је колумну у НИН-у.
  На самој додели награде дошло је до ситног инцидента кад је аналитичар Ђорђе
Вукадиновић, видно припит, изуо ципелу и бацио је у правцу незаштићене девојчице.
Реаговала је полиција и привела наливеног и дрогираног Вукадиновића.

  

(Извор Бе92 )
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