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Посетите лепоте Србије - 
река Тара
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У овом броју бавили смо се 
занимљивом појавом да режимски 

медији пренаглашавањем, и креирањем 
медијске хистерије око криминалних 
кланова заправо подривају ауторитет 
државе и председника праве слабим, 
док с друга страна која бојкотује или 
не бојкотује заправо својим деловањем 
учвршћује Вучића на власти. 
Такође можете сазнати да ли је Неша 
Стефановић власт или опозиција и да ли 
је Ђилас за власт и даље главни негативац. 
Опозициони владар из сенке Млађан 
Ђорђевић говори о Дражи Михаиловићу, 
Милошевиу и патриотском блоку. 
Незаобилазна тема је свакако Авганистан 
и талибани и хаос који Американци 
остављају за собом.
Косово је тема коју многи најрадије 
избегавају а ми поставамо питање да ли је 
рат за Косово неизбежан.

Реч
у едника

Инспирација
„Ако желите величину и радите за њу, ви не 
можете бити песимисти; ако само желите 
величину, а не радите за њу, ви морате 
постати песимисти. Или рад или песимизам.“
– владика Николај Велимировић

„Тајна човечијег живота није у томе да само 
живи, већ у томе зашто живи.“
– Ф.М. Достојевски

„Човек је једина биолошка врста која се смеје. 
Верници мисле да је смех дар који добијамо од 
Бога и да нас баш смех одваја од животиња које 
немају душу. Има ли веће привилегије и задатка 
да тај дар Бога баш ја пренесем вама?“ 
– Милан Лане Гутовић

„Људи који немају чиме да се хвале, хвале се 
својом несрећом.“ 
– Ернест Хемингвеј

„Тајна успеха у животу није да човек ради оно 
што воли, већ да воли оно што ради.“ 
– Винстон Черчил

„Ако будем имао среће да остварим барем неке 
од својих идеја, то ће бити доброчинство за 
цело човечанство. Ако се те моје наде испуне, 
најслађа мисао биће ми та да је то дело једног 
Србина.“ 
– Никола Тесла

Велики човек поставља строге захтеве себи; 
мали их човек поставља другима.  
– Kонфучије

Жељко Ињац
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БАЛКАНПРЕГЛЕДДРУШТВЕНЕМРЕЖЕ

Професор Виденовић који је на твитеру 
пријављивао Новака Ђоковића Вимблдону сада има 
проблем са ћирилицом.

Зашто је увек туђе слађе? Мим страница @
ЈужњачкаРабота кроз мим(постер) објашњава тај 
наш комплекс.

Вечито самооправдавање може да доведе и до 
затвора.

На друштвеним мрежама се различито 
реаговало на догађај из Ниша када је глумац и 
режисер Бјелогрлић физички насрнуо на колегу 
Антонијевића.  Једни су подржали Бјелу, други су га 
осудили као хулигана а било је и оних који су у томе 
видели сукоб власти и опозиције.

Лицемерје лево-либералних медија који кукају 
над судбином Авганистанаца али их савршено 
не занима судбина Срба на Косову и уопште у 
региону. Сатирични твит портала Зицер је то 
прокоментарисао овако:

Новинар Недим Сејдиновић дао је себи слободу 
и право да објасни шта су и ко су Војвођани, наравно 
све у кључу некадашњег антисрпског комунистичког 
наратива „Што слабија Србија то јача Југославија“. 
Проблем је само што Југославија не постоји а он је 
дошао у Војводину 1992. из Тузле.

Скенер друштвених мрежа...



Присталице Мила Ђукановића на Фејсбуку 
изгледа не знају како се Мило заправо зове и презива.

Мим страница @ЈужњачкаРабота сликовитим 
мим постером објашњава све врсте и облике фанова 
историје на интернету:

Милове „комите“ се држе формулације Јове 
Капичића по којој је Србија њихов ратни плен.

А било је и оних који су то осетили на својој кожи:



8

БАЛКАНТОП5

топ5
1 2
3 4

5



9

БАЛКАНПРЕГЛЕДСВЕТ

Након повлачења америчке војске из 
Авганистана талибани су поново преузели 

власт у овој држави. Њихово појављивање се везује 
за верске школе које је финансирала Саудијска 
Арабија али и пакистанске медресе. На паштунском 
језику реч „талибани“ значи „трагаоци“, ради лакшег 
разумевања се преводи као „студенти“. Почетак 
талибана датира још од совјетско-авганистанског 
рата, када су се наметнули као нова исламистичка 
фракција и преузели моћ од муџахедина. 
Авганистанци су позитивно дочекали талибанску 
власт након протеривања Совјета јер  су сузбили 
корупцију и криминал и учинили да трговачки 
путеви буду сигурни. Почетно одушевљење 
талибанима је спласло када су почели са ригорозном 
применом шеријатског закона, јавним погубљењима 
и кажњавањима, забраном телевизије, музике и 
биоскопа. Након 11. септембра и рушења Кула 
близнакиња, америчка војска почиње у децембру 
те 2001. године инвазију на Авганистан. Талибани 
су оптужени да су пружили уточиште Ал-Каиди 
и Осами бин Ладену. Инвазија Американаца 
срушила је талибанску власт за свега пар месеци, 
од октобра до децембра 2001. године. Упркос све 
већем броју инвазионих савезничких трупа под 
вођством америчке војске, талибани су постепено, 
герилским ратовањем, повратили и проширили свој 
утицај чинећи већи део Авганистана нестабилним 
и несигурним. Након безбројних преговора 2020. је 
закључен америчко-талибански мировни споразум. 
Нови амерички председник Џо Бајден најавио 
је у априлу 2021. повлачење америчких трупа из 
Авганистана до 11. септембра, две деценије од 
напада на Светски трговински центар. Повлачење 
је уследило много раније а последице тако 
раног повлачења највише ће осетити они који су 
сарађивали са Американцима. 

Након 2015. готово 600 000 Авганистанаца је 
затражило избеглички статус у ЕУ. Од пада 

Кабула 30 000 Авганистанаца на дневном нивоу 
напушта ову државу и креће пут ЕУ.  Уколико 
талибани у потпуности не затворе државне границе 
за само месец дана се може очекивати до пола 
милиона (па и више) авганистанских миграната у 
ЕУ.  
За разлику од 2015. Европа је сада много мање 
гостољубива за мигранте који пристижу из 
Авганистана након повлачења америчке војске 
и преузимања власти од стране талибана. Иако 
немачки званичници најављују да је њихова дужност 
да приме све оне који су сарађивали са њиховим 
војним трупама у Авганистану, клима у односу 
на мигранте у самој ЕУ је знатно неповољнија. 
За разлику од Немачке поједине чланице ЕУ као 
што су Грчка, Белгија, и Аустрија су наставиле да 
депортују авганистанске мигранте тражиоце азила. 
Чак и председник Француске Макрон заоштрава 
реторику када су мигранти у питању. Заокрет 
у Макроновој политици према мигрантима се 
може разумети растом популарности деснице у 
Француској као и непрестаним протестима. Италија 
попут Немачке обећава да ће се побринути за све 
оне Авганистанце који су „сарађивали са њиховом 
мисијом“ али је до краја неизвесно како ће заправо 
Италија поступити јер владу чине и десничари који 
су против насељавања миграната. Велика Британија 
званично нема проблем са пријемом авганистанских 
миграната али је број ограничила на укупно 20 000. 

Која је следећа империја 
која ће доживети пораз у 

Авганистану?

Европа и нове миграције

Азија

Европа

Д.Б.
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Једна од главних тема домаће 
политичке сцене је да ли 

постоји реална опозиција? Као 
демократска држава би требали 
да имамо некакву опозицију. 
Одсуство било какве опозиције 
подједнако је велики проблем 
грађанима, политичарима али и 
владајућој странци. Поларизовање 
и представљање појединих партија 
као екстремно лоших или добрих је 
стратегија која на овим просторима 
опстаје. Недостатак едукације, 
путовања, активног дебатовања и 
вођења конструктивних расправа уз 
балкански менталитет популацију 
на овим просторима често чини 
ригидном. Таква задрта јавност 
лако пада на манипулативне 
трикове актера на нашој сцени. 

Доласком на власт „велики шеф“ се испрва 
хвалио недостатком адекватног противника. 
Непостојање лидера опозиције на политичкој 
сцени је схватао као један од највећих успеха 
сопствене политике. Убрзо је схватио да таква 
ситуација, колико год да прија егу, може 
направити далеко већу штету него корист. 
Народ је навикнут на хероје и зликовце. Како 
неко може да буде херој ако нема активног 
зликовца? То би значило да се окрене спољној 
политици и да велике супер силе третира као 
главне зликовце? Таква стратегија још увек није 
повољна. Паметан генерал не улази у битку коју 
не може добити. 

Пише: Љиљана Радун

Народ је навикнут на хероје и зликовце. Како неко може да буде 
херој ако нема активног зликовца? То би значило да се окрене спољној 
политици и да велике супер силе третира као главне зликовце? Таква 
стратегија још увек није повољна. Паметан генерал не улази у битку 

коју не може добити.

Ђилас је ипак пре свега послован човек, директор, 
а тек потом и политичар. При томе не разуме 
да у политици где има много волонтерског не 
може да се влада као у својој приватној фирми 
стилом балканског газде.

Последњих година за главног зликовца је 
изабран господин Драган Ђилас. Што је 
свакако и био у доста налета. Ђилас, иако 
мења стратегију, поред публицитета који је 
добио највише захваљујући антипропаганди 
режимских медија, на тренутној сцени нема 
довољно адута да се постави као лидер 
опозиције у настајању.

Омиљени негативац 
политичке сцене -

Ђилас

БАЛКАНПОЛИТИКА

Ф
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У овој трци Ђилас је јасно добио дирекције да 
промени имиџ. Неопходно је да задржи свој 
пословни, проблем солвинг, и уједно главни 
продајни менаџер стил али да у исто време 
смањи агресивни капиталистички балканикус 
фазон. У неколико интервјуа се јасно виде 
управо поменуте дирекције: „Ја сам пословнан 
човек“, „Ја могу да докажем порекло свог 
капитала“, „Ја сам уредно платио порез“. Са 
оваквим лидерским стилом јавност треба да 
поверује да је он способан послован човек који 
је знао да се обогати и да ће то исто обезбедити 
другима!? Као што се то 1000 пута досада већ 
десило, зар не?! Овај део имиџа је за њега лако 
изградити јер у потпуности припада његовој 
личности и личној биографији. 

Други део му је захтеван. Разумевање 
саговорника, активно слушање и емпатија коју 
треба да покаже је ван његовог домета. Колико 
се јасно видело потенцирање на „пословном 
човеку“ толико се јасно видео и покушај 
дељења лидерства зарад умањења или промене 
слике силеџије која га прати. Две корелације су 
јасно показивале на то. Покушај придобијања 
женског дела популације преко Маринике 
Тепић и покушај активне комуникације са 
Бошком Обрадовићем. 

Ђилас је ипак пре свега послован 
човек, директор, а тек потом и 
политичар. При томе не разуме 
да у политици где има много 
волонтерског не може да се влада 
као у својој приватној фирми 
стилом балканског газде. Његов 
имиџ газде који из бизниса прелази 
у политику није бајденовска већ 
трамповска појава. Њих двојица 
чак и физички личе. Сем чињенице 
да су и Ђилас и Трамп благо 
риђокоси имају и доста сличну 
физичку конституцију тела. Где 
обојица имају јасно изражен грудни 
кош или обрнуту пирамиду која по 
разним стручњацима индикује на 
јако егоцентричну, нарцисоидну 
личност. Но Ђилас није Трамп, 
нити је стекао новац пре и мимо 
политике, нема ни његову харизму 
а ни реторику. Осим тога ни Срби 
нису Американци који се диве 
својим арогантним и агресивним 
милијардерима. 

Наизглед је деловало да Мариника може 
да прикупи симпатије јавности и она као 
индивидуа има изузетан стил обраћања. Бирала 
је битке у којима је морала да победи. Под 
призмом борбе за равноправност полова, након 
неколико јавних скандала где су жене угрожене, 
њен пут је био јасан и скоро унапред добијен. 
Верујем, да је ишла самостално да би имала 
далеко већу подршку. Овако је све симпатије, 
које је добила, изгубила истог трена када је 
јасно повезана са Ђиласом. Стратегија коју је 
бирала је доста личила на однос Камале Харис 
и Џоа Бајдена. Разлика је што је Џо скоро 
па фиктиван лик на измаку снаге који јасно 
делегира задужења. Ђилас ипак није могао 
толико лидерства да препусти једној жени ма 
колико би му то било политички пробитачно. 
Колико год да је покушавао да артикулисаним, 
наученим реченицама за јавност покаже своју 
величину у дељењу позиције из њега је јасно 
зрачила чежња за његовом диктатуром у свом 
окружењу и у опозицији. Он је бос и у његовом 
окружењу нема демократије.

Мариника је своју стратегију бирала да 
личи на однос Камале Харис и Џоа Бајдена. 

Разлика је што је Џо скоро па фиктиван лик 
на измаку снаге који јасно делегира задужења. 

Ђилас ипак није могао толико лидерства да 
препусти једној жени ма колико би му то било 

политички пробитачно.

Ђиласова сенка агресивца је била превише 
јака да се избрише са неколико утицајних 
женских гласова.

 
Осим тога стратегија „агресивно 
на Вучића” у којој је Мариника 
требало да придобије гласаче 
женске популације је пала у воду. 
Ђиласова сенка агресивца је била 
превише јака да се избрише са 
неколико утицајних женских 
гласова. Но, резултат је ипак да 
је Мариника најпопуларнији 
политичар такозване бојкоташке 
грађанске опозиције, далеко 
популарнија и од Ђиласа и од 
Јеремића. Да ли је то успех или не 
просудите сами. 
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Ко би рекао пре годину 
две да ће опозициони и 

корпоративни медији који су 
блиски Ђиласу као нову наду за 
опозицију у Србији промовисати 
Небојшу Стефановића актуелног 
министра одбране и бившег 
функционера СНС-а. То се сада 
дешава па тако у неким моментима 
главна звезда опозиционих медија 
није више Ђилас или Јеремић већ 
Стефановић. То је толико далеко 
отишло да се и сам Стефановић 
морао грубо дистанцирати од те 
„подршке“ (са или без наводника).

Нарочито је иступ министра 
одбране Стефановића око истраге 
око Беливукове криминалне 
групе у коме је говорио о томе 
да је амерички ФБИ помагао 
у дешифровању комуникације 
унутар криминалног клана која је 
ишла преко скај апликације. 

Тада је у краткој изјави неколико пута поменуо 
име шефа ФБИ-ја што су многи оценили као 
поруку да он има „моћне пријатеље преко 
океана“. У том моменту министар Стефановић 
преко ноћи постаје од врло негативно 
оцењиваног омиљени министар опозиционих 
медија. 

На прву лопту се чини да је коришћење 
Стефановића против Вучића (и контраверзе 
око учешћа ФБИ-ја у истрази која збуњује 
људе око тога шта је „званична верзија“) само 
тактички потез опозиције да би се подвукла 
чињеница да монолит власти има озбиљне 
пукотине. Заправо ни Ђиласу ни Стефановићу 
у овом моменту не одговара ближа сарадња. 
Ђилас би у том савезу био на другом месту јер 
је Стефановић ипак министар и има приступ 
ресурсима које овај као опозиционар нема. Са 
друге стране Стефановићу би ионако низак 
ниво рејтинга у странци и владајућој коалицији 
био потпуно поништен да постане очигледно 
да постоји било какав дил са Ђиласом.  

Ђилас и 
Стефановић – 

Редакцијски коментар

Преко ноћи је министар Стефановић у опозиционим медијима од 
негативца постао релевантан политичар. Да ли је реч о тактици да се 

подстиче раздор у владајућој странци или о нечему дубљем.

тактички савез        
или нешто друго?

Ф
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Учешћем на преговорима о изборним 
условима Саша Радуловић и Бошко 

Обрадовић су постали „негативци“ у 
опозиционим круговима блиским Ђиласу и 
Јеремићу. Конструктиван приступ изборима 
„да извучемо шта можемо“ који демонстрирају 
Бошко и Радуле је изазвао нервозу у 
бојкоташком делу опозиције. То што су неки 
опозиционари попили вино са председником 
током обележавања годишњице страдања Срба 
1995. је изазвало узбуђење па и хистерију у 
опозиционим круговима блиским Ђиласу (иако 
је не толико давно Ђилас наздрављао Вучићу 
и подржавао „Београд на води“ и изградњу 
путева). 

Да није реч само о љубомори говори и чињеница 
да излазак Обрадовића и Радуловића на изборе 
доводи у незгодну позицију Ђиласа и Јеремића 
јер је нови половичан бојкот пораз за опозицију 
а излазак на изборе би им донео проблем са 
тврдим бојкоташким језгром са твитера којег 
се боје. Уколико буде на изборима довољно 
опозиционих актера онда је и бојкот пропао, 
као што је и пропао прошле године. Гурајући 
опозицију у бојкот Ђилас је Вучићу направио 
озбиљну услугу – омогућио му је парламент без 
опозиције и власт у готово свим градовима и 
општинама. Исто тако половичан бојкот у коме 
део опозиције иде на изборе а део бојкотује 
је донео расуло у редовима опозиције, распад 
страначке инфраструктуре, губитак власти и 
утицаја на локалу те значајан пад рејтинга. По 
принципу „кога нема без њега се може“. 

Нервозне реакције опозиционих, а страних 
корпоративних медија али и утицајних 
твитераша везаних за Ђиласа и Јеремића око 
конструктивног односа Бошка и Радула према 
власти и према изборима је лош по опозицију. 
Они који критикују Бошка и Радула стварају 
конфузију у свом табору „како је то Бошко био 

добар а сада лош“ или „што се не 
бавите влашћу а не опозиционим 
међусобицама“. Истину за вољу 
либерашки и страни медији, као 
и утицајне маринике, антонеле и 
слични нису никада ни прихватали 
Бошка и Радулета као „своје“. Они 
су ионако имали мали или никакав 
приступ медијима типа Н1, Нова 
С, Данасу и Времену. Тако да ће 
„негативно бављене“ опозиционих 
медија њима двојицом бити 
корисно по оној Ворхоловој 
формули „сваки публицитет је 
добар, па чак и позитиван“. 

Пише: Горан Николић

Бошко и Радуле су се представили као „конструктивна опозиција“ (са и без наводника) 
пијући са Вучићем вино што је изазвало љубоморну хистерију ђиласовске опозиције. 

Да није реч само о љубомори говори и чињеница 
да излазак Обрадовића и Радуловића на изборе 
доводи у незгодну позицију Ђиласа и Јеремића јер 
је нови половичан бојкот пораз за опозицију.

Радуле и БошкоРадуле и Бошко
нови

„омиљени опозиционари“

Са друге стране ће прорежимски 
медији по обичају на груб начин 
промовисати „партибрејкере“ 
Обрадовића и Радуловића то јест 
оне који руше нови бојкот Ђиласа 
и Јеремића. Таква „реклама“ од 
стране провладиних медија је за 
ову својицу контрапродуктивна 
јер им смањује ауторитет у 
опозиционом бирачком телу. 
Додуше за неке постоји рачуница 
да они тиме добијају поене код 
бирача који су неопредељени. Но 
било како било опозициони медији 
блиски Ђиласу су корисни или 
нису штетни за Бошка и Сашу а 
провладини медији им кампањом у 
којој се потенцира њихова критика 
других опозиционара више или 
мање штете. Да ли је то само 
ствар једностраног агресивног 
приступа или неко намерно руши 
ове опозиционаре није лако 
проценити.  
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Месецима трају у 
опозиционим медијима 

спекулације о тензијама у врху 
СНС-а. Као најзначајнији 
део те приче је однос између 
Вучића и Стефановића. Афера 
„прислушкивање председника“ 
је кроз медије потенцирана кроз 
улогу високих функционера МУП-а 

у неовлашћеном прислушкивању кључних људи 
у држави на челу са председником и водила 
је по командној одговорности ка самом врху 
полицијске хијерархије – тадашњем министру 
полиције Небојши Стефановићу.

Сада је у том погледу актулно унутарстраначко 
изјашњавање о позицији Небојше Стефановића 
или прецизније против тога да он има политичке 
позиције. Одговор Небојше Стефановића на 
негативно мишљење већине одбора о њему 
је да њему није битан суд његов партије већ 
какав одговор ће добити од председника своје 
странке.

Да ли Стефановић 
може постати 

лидер опозиције?

Пише: Василије Мишковић

Без обзира каква судбина чека Небојшу Стефановића, да ли ће остати 
у партији, повући се из политке или окренути  опозицији,  сведоци 
смо најзначајнијег догађаја у Српској напредној странци од времена 
оснивања 2008. или од момента када је Николић препустио вођство 

странке Вучићу 2013. године 
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Без обзира како се ова прича заврши то јесте 
најзначајнији догађај у СНС-у од времена 
оснивања 2008 или од момента кад је Николић 
препустио вођство странке Вучићу 2013. године.
Каква може бити политичка судбина Небојше 
Стефановића после свега овог што се десило 
до сада? Прва могућност је да све остане по 
старом и да дође до трајног компромиса. Друга 
опција је привремени статус кво због избора на 
којима је императив да политички актери буду 
јединствни и без терета унутрашњих тензија и 
подела.
После избора би се ова „ситуација“ расчистила 
на овај или онај начин. Трећа опција је да убрзо 
дође до одласка Небојше Стефановића са свих 
политичких и државних функција да ли његовом 
сменом или добровољном оставком због става 
странке. Сва је прилика да је мала шанса да се 
ствари врате у нормалу и да све буде по старом. 
Исто тако „читајући“ изјаву Стефановића о 
негативном суду партије то њега не погађа 
много а још мање обавезује. Тако испада да је 
најреалнија друга опција – да ће до разрешења 
ове ситуације доћи после избора.

Може се претпоставити и да 
би му постепено пришли неки 
незадовољни кадрови из владајуће 
коалиције али и из опозиције. Са 
ресурсима које поседује као човек 
који је годинама у језгру власти 
он многе ствари може лакше 
одрадити у смислу позиционирања 
на политичкој сцени.
Но најзначајнија шанса за 
Стефановића у опозицији лежи у 
чињеници је да праве организоване 
опозиције и нема.

Уколико би дошло до тога да Небојша 
Стефановић остане без станачких и државних 
позиција да ли би он постао опозициони 
политичар, то јест да ли би сам или са неким 
правио своју странку. Јасно је да не може 
рачунати да ће у овом моменту одвући значајнији 
број кадрова СНС-а са собом. Исто тако је 
јасно и да је остао прилично усамљен не само 
у странци већ и мимо ње у структурама које би 
му могле помоћи око политичког ангажовања у 
опозиционим редовима. Поред тога Небојша 
Стефановић нема политичку харизму која би 
му помогла да се лако политички позиционира 
на опозиционој смени и повуче са собом део 
напредњачких кадрова и бирачког тела.

Но и поред тога ствари не стоје лоше по њега. 
Као човек који је обављао високе функције у 
безбедносној сфери он поседује поверљиве 
информације о другима које би могао 
искористити у политичкој борби. Поред тога 
високе позиције омогућавају формирање свог 
лобија и своје мреже утицаја што је евидентно 
Стефановић успео да створи. Иако су га сад 
многи од „његових“ напустили то може да 
се промени уколико самостално уплови у 
политичке воде са агендом која амбициознима 
може деловати перспективно.

И поред тога што свари стоје лоше по њега, 
као човек који је обављао високе функције 
у безбедносној сфери Стефановић поседује 

поверљиве информације о другима које би могао 
искористити у политичкој борби

Тек после неколико година доказивања да је 
прави опозиционар, а не некакав Вучићев 
тројански коњ могао би да конкурише на 
упражњено место вође опозиције за које је 
расписан трајан конкурс

Бојкоташка опозиција се расула 
и изгубила у маглама бојкота и 
међусобица. Исто тако евентуална 
предност Стефановића је што 
он нити би хтео нити би могао 
да удара директно на власт 
јер је донедовано био део ње. 
Такав посредан и флексибилан 
приступ је много успешнији од 
радикалног антивучићизма који 
троши подршку коју постојећа 
опозиција има. Исто тако такав 
приступ би могао у перспективи 
уколико је довољно одмерен да 
доведе до тога да Стефановић као 
бивши напредњак преузме и део 
неопредељеног и напредњачког 
бирачког тела.

Но за све ово има доста „ако“ 
– ако успе да неоштећен изађе 
из власти, ако успе да направи 
ефикасан политички тим и 
привлачну политичку агенду 
и слично. Тек тада би после 
неколико година доказивања да је 
прави опозиционар, а не некакав 
Вучићев тројански коњ могао и да 
конкурише на упражњено место 
вође опозиције за које је расписан 
трајан конкурс.
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Традиционални медији у 
Србији су још увек битни. 

Штампа и телевизија по утицају 
предњаче у односу на интернет. Ако 
бисмо судили по расположењу људи 
на интернету, Вучић је већ одавно 
изгубио власт али за генерације 
грађана Србије интернет нема 
пресудан значај. Ипак, не може се 
негирати утицај садржаја српског 
интернета и на традиционалне 
медије. Но то још увек није толико 
значајно да би пресудно утицало 
на политичку сцену у Србији. 
Поставља се и питање колико је 
негативна енергија против Вучића 
заправо одраз правог расположења 
јавности а колико издувни вентил. 

Корпоративни медији који су 
углавном у страном власништву а 
на којима се промовише опозиција 
су већ у старту сами себи одузели 
могућност јачег утицаја на српску 
публику.

Пре свега својим честим аутошовинистичким 
садржајем, а потом и неразумевањем менталитета 
српског народа. Формални професионализам 
није довољан да би се постигао успешан утицај. 
Он је ту да засени простоту, а другосрбијанска 
малограђанштина која се пеца на „специјалне“ 
ефекте корпоративних медија не чини више од 
5% бирачког тела. 

Када се на таквим медијима појави опозиција 
која бизарним и бесмисленим перформансима 
наводно руши Вучића, комедија постаје 
комплетна. Лично ми се највише „дојмио“  
перформанс Јеремићевог потпредседника из 
Новог Сада који је прошле године „вожњом 
бицикла“ у круг по Новом Саду „рушио Вучића“. 
Бицикли револуционар, човек који је више пута 
ишао пред суд због корупције (док је „обнашао“ 
власт пре доласка напредњака), постао је 
Јеремићев главни човек за откривање афера 
у Новом Саду. Наравно да човеку са таквим 
баластом мало ко може веровати јер човеку чији 
је надимак Солунац, гласао је у Скупштини и 
истовремено био у овом грчком граду. 
 
Недавно су на мосту преко Дунава „опасни 
опозиционари“ окачили транспарент са 
натписом „Вучић диктатор“ са уверењем да ће 
такве акције као некаквим чаробним штапићем 
довести до пада Вучића са власти. Власт само 
може пожелети овакву опозицију. Штавише да 
сам на месту ове власти трудио бих се да негујем и 
ако треба и финансирам ову и овакву опозицију. 

Режимски медији слабе 
Вучића јер праве

непотребну хистерију
а опозиција га

глупостима
учвршћује
на власти

Пише: Жељко Ињац

Док прорежимски медији од Вучића праве Уроша нејаког, кога свака 
шуша интернетска може угрозити, опозиција од њега прави кроз 

кампању „диктатор“  новог цара Душана.
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Треба се сетити и „жестоких“ прошлогодишњих 
протеста, за које се ни до данас поуздано не зна 
ко их је покренуо и с којим циљем. И реакције 
опозиције која је седењем „рушила“  Вучића, 
а заправо саботирала протесте. Безброј је 
оваквих бизарних активности опозиције које 
терају сваког иоле нормалног да се запита да 
ли је опозиција опозиција овако дебилна по 
природи или пак ради за власт коју на овакав 
начин само стабилизује и учвршћује.   
  
С друге стране прорежимски медији, уместо 
да Вучића прикажу као ауторитет, јер реално 
то је оно што се код лидера и вожда у Срба 
највише цени, упорно га приказују као нејаког 
Уроша. Сетимо се само кампања бројних 
„атентата на Вучића“, одбране вође од сваког 
глупог и злонамерног твита који избаци 
полуписмени Ђиласов бот, нервозне одбране 
на све оптужбе Маринике Тепић, реаговање на 
сваку бесмислену претњу пијаног фејсбукаша 
и твитераша који је свој лични неуспех или 
огорченост пројектовао на власт, а пројектовао 
би је и да је Тадић на власти.

Свако даље представљање 
Вучића као мученика и нејаког 
Уроша, поготово у измењеним 
геополитичким околностима, 
након победе Бајдена над Трампом, 
и доласка Србима ненаклоњене 
администрације у САД и све већих 
притисака око Косова, Републике 
Српске, само ће даље урушавати 
Вучићев ауторитет.

Питање је колико је негативна енергија против 
Вучића заправо одраз правог расположења 

јавности а колико издувни вентил.

Прорежимски медији, уместо да Вучића 
прикажу као ауторитет, јер реално то је оно 
што се код лидера и вожда у Срба највише 
цени, упорно га приказују као нејаког Уроша.

Порука режимских медија – „Вучић је слаб и 
угрожен, а напади твитераша ужасни“што 
слаби ауторитет власти и председника. Тако 
режимски медији хистеричним кампањама 
збуњују јавност и слабе имиџ председника у 
друштву

Тако се од твитерашке муве прави медијски 
слон. Од објаве на неком опозиционом или 
од странаца финансираном порталу који 
допире до ионако малобројне опозиционе 
јавности се кроз медијску хистерију таблоида 
и прорежимских телевизија претвара у догађај 
који непотребно узнемирава и збуњује јавност. 
Тако оно што виде десетине хиљада оних 
који су свакако против ове власти долази 
преко агресивне кампање великих медија до 
милионске армије напредњачких гласача. Тако 
је порука режимских медија – „Вучић је слаб 
и угрожен, а напади твитераша ужасни“ што 
слаби ауторитет власти и председника. Тако 
режимски медији хистеричним кампањама 
збуњују јавност и слабе имиџ председника у 
друштву. Од готовог праве вересију.  

Заиста је невероватно да након 10 година 
оваквог прорежимског троловања Вучића „који 
је угрожен“ он и даље има подршку и код самих 
чланова СНС. Две су могућности за овакав 
резултат: Или народ уопште не прати медије 
или се идентификује са жртвама и мученицима. 
Оно прво тешко да је могуће а ово друго има 
своје границе. Култ мученика мора бити реалан. 
У почетку је тај култ заиста и био реалистично 
представљен. Вучић је био свугде и на сваком 
месту – „кадар стићи и утећи и на страшном 
месту постојати“. У мећави, у поплавама, у борби 
за Косово отпризнавањем, у преговорима, у 
отварању фабрика, у заштити Срба у региону, у 
корони... Али тај епски циклус је завршен. 

Срби не желе слабог владара ког 
угрожава сваки твитераш или 
безначајни ликови из опозиције већ 
јаког човека који улива поверење. 

Док прорежимски медији од 
Вучића праве Уроша нејаког, кога 
свака шуша интернетска може 
угрозити, опозиција од њега прави 
кроз кампању „диктатор“  новог 
цара Душана. Стога опозиција 
чини велику корист Вучићу 
представљајући га као диктатора, 
аутократу, човека који тачно зна 
шта хоће и уме да влада. Човека 
који се у све меша и без кога ништа 
не може да се уради. Опозиција 
заправо кроз корпоративне медије 
највише учвршчује Вучићеву власт 
јер га приказује Србима онако како 
би они волели да виде свог вожда. 

Као ауторитарног лидера, који 
све контролише и који с ничега 
не боји. Као некаквог суперхероја 
коме ништа не може измаћи и који 
може све стићи урадити. То је и 
можда одговор на питање зашто 
је Вучић толико популаран иако 
га режимски медији приказују као 
слабог и инфериорног политичара. 
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Као неко ко се представља 
као националиста и „четник 

за 21. век“, какво мишљење има о 
Дражи Михаиловићу?

Дража Михаиловић је вожд 
трећег српског устанка и као такав 
заслужује много веће поштовање 
него што добија данас. Дража је 
поштован у народу, али нажалост 
чини ми се да власт не прате тај 
сентимент народа, вероватно 
плашећи се реакције разних 
душебрижника из региона.

Ко год има проблем са 
карактером антинацистичке и 
антикомунистичке борбе Драже 
Михаиловића, нека се обрати 

Француској, која је Дражу одликовала Ратним 
крстом 1943. године, Пољској, која га је 
одликовала Орденом за војничке врлине 1943. и 
Америци, која га је одликовала Легијом заслуга 
1948. и поново уручила исти орден 2005. године.

Како оцењује историјске личности које су 
водиле Србе деведесетих попут Милошевића, 
Ратка Младића и Радована Караџића?

Милошевића изузетно негативно – ради се о 
доживотном комунисти који је злоупотребио 
национални набој српског народа у критичном 
историјском тренутку да би Србију, и Србе 
у целој бившој СФРЈ, преварио, унизио, 
опљачкао, издао и на концу – уништио српски 
национални интерес, што је многе наше 
сународнике коштало живота и домова.

Српски народ, нарочито преко Дрине, имао 
је ужасно искуство Другог светског рата и 
геноцида који је почињен на територијама 
данашње Хрватске и Босне и Херцеговине. 

Млађа Ђорђевић: 
О Дражи, Милошевићу 
и патриотама

Млађа Ђорђевић: 
О Дражи, Милошевићу 
и патриотама

Аутор: Редакција Балкан Фокус

Саветник бившег председника Србије Бориса Тадића и кум председника 
ССП Драгана Ђиласа, Млађан Ђорђевић оснивач је покрета 

„Ослобођење“. Млађан је од стране провладиних медија таргетиран као 
главни кривац за многе опозиционе активности, као Ришеље српске 

опозиције и владар из сенке. 
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Поучен тим искуством, а деведесетих су се 
многи људи још сећали онога што су им Хрвати 
и Муслимани учинили у НДХ, тај народ се 
организовао и успео да очува себе – и поред 
бројних притисака и жртава, створена је и 
очувана Република Српска. У том светлу, улога 
Караџића и Младића је значајна у том вртлогу 
неповољних дешавања по наш народ. Негде 
у том вртлогу они су се добро снашли, негде 
нису успели, нешто су урадили добро, негде 
су грешили, али не верујем да су имали намеру 
да уназаде свој народ онако како је то учинио 
Милошевић. 

Као неко ко је био саветник Бориса Тадића, 
како данас види његову политику, нарочито 
око односа према Косову, Хрватској, Црној 
Гори и Републици Српској?

Не знам какав је актуелан став Бориса Тадића 
према регионалној политици, али ми његови 
актуелни покушаји наметања као некаквог 
лидера опозиције не уливају поверење. 

Са друге стране, у време када сам био секретар 
Савета за Србе у региону, држава Србија 
се веома озбиљно односила према српском 
националном интересу. Подсетићу вас, управо 
на изборима 2012. године запад је отказао 
подршку Тадићу због тога што смо одбили 
да расформирамо српске институције на 
северу Косова и Метохије. Сетите се, ми смо 
тада у српским срединама у покрајини имали 
комплетан државни систем Републике Србије: 
локалне самоуправе, тужилаштво, судство, 
цивилну заштиту, јавна предузећа. 

Како неко ко је био у Тадићевом 
кабинету и неко ко је учествовао 
у креирању тадашње политике 
може бити десничар?

Служење својој држави и њеним 
националним интересима је највећа 
част за сваког патриоту. Држава 
Србија је у том периоду, као што 
сам навео у одговору на претходно 
питање, врло озбиљно и системски 
радила на очувању Срба у региону, 
српске културе и наслеђа, као и 
веза са матицом.

Слично је било и другде у региону, радило се 
систематично и озбиљно. Нпр. у Црној Гори је 
тада успостављен систем српских институција 
које су одиграле своју велику улогу у нагризању 
режима последњег комунистичког диктатора 
Мила Ђукановића.

Уосталом директор Управе за сарадњу са 
дијаспором Арно Гујон је у једном од првих 
јавних наступа истакао да Србија има одличну 
Националну стратегију за очување и јачање 
односа матице са дијаспором и Србима у 
региону. Тај документ смо 2011. године писали 
покојни Владимир Цвијан, Срђан Срећковић 
и ја. Питање је зашто се девет година,  та 
стратегија није примењивала. 

Не знам какав је актуелан став Бориса Тадића 
према регионалној политици, али ми његови 
актуелни покушаји наметања као некаквог 

лидера опозиције не уливају поверење.

Ко год има проблем са карактером 
антинацистичке и антикомунистичке 
борбе Драже Михаиловића, нека се обрати 
Француској, која је Дражу одликовала Ратним 
крстом 1943. године, Пољској, која га је 
одликовала Орденом за војничке врлине 1943. и 
Америци, која га је одликовала Легијом заслуга 
1948. и поново уручила исти орден 2005. године.

Поносан сам на урађен посао и на 
институције и институционалне 
везе створене у том кратком 
временском периоду – многе од 
њих су издржале тест времена. 
Подсетићу вас да је због тих 
активности Мило Ђукановић у 
јавним наступима прозивао мене 
као „државног непријатеља Црне 
Горе“.

Како му изгледа српска патриотска 
политичка сцена данас? Ко је ту ко 
и ко је шта и да ли је уопште има, а 
ако је нема – зашто?

Изгледа ми купљено. Јер управо то 
овој власти треба – гомила лажних 
националиста које ће гурати на 
Пинк и Хепи да збуњују народ и 
деле бирачко тело, како се не би 
створио уједињени патриотски 
фронт. Од раније смо знали да су 
купљени Шешељ, разни аветници 
и остали привесци, као и други.

По завршетку овог интервјуа 
пакујем се и крећем на пут преко 
Дрине – у Братунцу, Сребреници 
и Требињу ћу провести неколико 
дана, састати се са нашим људима, 
политичарима, активистима и 
представницима цркве и културних 
удружења. Јер у овом тешком 
тренутку, подршка Републици 
Српској се даје на лицу места, а не 
на Вучићевом канабету.
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БАЛКАНЗДРАВЉЕ

Пре пар година, др Даница 
Грујичић, познати 

неурохирург и значајан инфлуенсер 
на друштвеним мрежама, са 
провереном и потврђеном стручном 
и  патриотском биографијом, 
предложила је да се најзад оснује 
комисија за утврђивање последица 
НАТО бомбардовања.

Скренула је пажњу на чињеницу да  епидемија 
канцера у Србији, о којој се углавном тихо 
прича или у стручној јавности ћути, упућује 
на то да је све последица НАТО агресије на 
Србију.

Како су њихови пројектили сејали осиромашени 
уранијум јужно од 44 паралеле (највећи део 
Косова и Метохије али и крај око Врања) 
то је канцер проузорокован овим загађењем 
највише погодио албанско становништво. Ти 
људи данас у тишини пате и траже здравствену 
помоћ у Србији а све ово говори о томе 
колико је НАТО уопште био заинтересован 
за хуманитарни аспект рата 1998-9.године, 
и колико обични Албанци имају поверења у 
приштинско здравство.

Еколошки камен
у НАТО руци

Сервилност наше власти према НАТО злочинцима је већ опште место 
и траје више од 20 година. А чињеница да је неко бомбама изазвао 

еколошку катастрофу – јер баш тако су изгледали облаци токсичног 
дима који је ветар после бомбардовања хемијских постројења развејавао 

широм Србије – данас би требала да буде врло актуелна. 

Пише: Владан Глишић
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Еколошки камен
у НАТО руци

Нико не спори да актуелна власт има ниске 
еколошке стандарде када посматра понуде 
страних инвеститоре. И такви су једнако 

према инвеститорима који долазе из Кине или 
онима који долазе из ЕУ,САД или са других 

простора.

Међутим, оно што је битно јесте да је изнад 
44 паралеле НАТО бомбардовао хемијска 
постројења, трафостанице и другапостројења 
која се сва налазе на мапама биохазарда. То је 
ратни злочин по дефиницији али и до данас 
наша држава није ништа урадила да то докаже 
и процесуира. И др Даница Грујичић је решила 
да то промени.
Сакупила је, поред огромне подршке у јавности, 
и подрушку три министарства – војног, 
здравственог и еколошког. Али, комисија није 
заживела.
Није добила подршку и коначни потпис на 
званично оснивање комисије од стране Владе – 
није добила потпис председника Владе. Истог 
оног који је био тада, као и данас. И комисија је 
остала мртво слово на папиру.

Ништа ново, тако су мислили и 
они пре њих... Ипак, овде је чудно 
како разне еко НВО, покрети и 
oни немају времена ни фокус да се 
баве онима који су се сада сетили 
екологије, када треба Србију 
вратити у колонијални загрљај ЕУ 
јер је преко кинеских инвестиција 
опасно почела из тог загрљаја да се 
мигољи.

Чудно је како разне екоНВО, покрети и ини 
немају времена ни фокус да се баве онима 
који су се сада сетили екологије, када треба 
Србију вратити у колонијални загрљај ЕУ 
јер је преко кинеских инвестиција опасно 
почела из тог загрљаја да се мигољи.

Време је да се патриотске еколошке 
организације и покрети окупе и затраже 
да најзад профункционишу институције 
(и комисије) које ће утврдити последице 
НАТО бомбардовања!
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Сервилност наше власти према НАТО 
злочинцима је већ опште место и траје више 
од 20 година. А чињеница да је неко бомбама 
изазвао еколошку катастрофу – јер баш тако су 
изгледали облаци токсичног дима који је ветар 
после бомбардовања хемијских постројења 
развејавао широм Србије – данас би требала да 
буде врло актуелна. Поготово када управо из 
неких институција у Бриселу, или прецизније 
– у Берлину, долазе силне лобистичке, 
логистичке и друге подршке оним покретима 
и организацијама који се сада (22 године после 
првобитног злочина екоцида) боре да успоставе 
еколошку правду и поредак у Србији. 

Нико не спори да актуелна власт има ниске 
еколошке стандарде када посматра понуде 
страних инвеститора. И такви су једнаки према 
инвеститорима који долазе из Кине или онима 
који долазе из ЕУ, САД или са других простора. 
Једноставно, битан је стандард, раст истог, раст 
статистике, економија и све оно што тренутно 
и одмах може да се одрази на изборни рејтинг, 
а екологија, то је ионако дугорочно, па нека се 
неке будуће власти о томе брину...

Е, онда су Кинези прљави и 
зли (прљави еколошки, а зли 
политички), а нико се не сећа да 
су ови који спонзоришу еколошки 
устанак у Србији исти они који 
су Србију еколошки убили пре 22 
године.
О тим последицама, о епидемији 
канцера који су онипосејали 
не сме да говори ни еколошка 
опозиција (НВО и покрети) као ни 
нееколошка власт. Зато је Данина 
комисија остала мртво рођенче.

Мислим да је време, да се на 
исти начин како је некада 
неколико патриотских покрета и 
организација преузело невладин 
сектор од проНАТО спонзоруша 
(и зато данас имамо такав талас 
патриотизма међу младима) 
време да се патриотске еколошке 
организације и покрети окупе и 
затраже да најзад профункционишу 
институције (и комисије) које 
ће утврдити последице НАТО 
бомбардовања на животну средину. 
Ако власт у томе неће да учествује 
– на част јој.
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БАЛКАНИСТРАЖИВАЊЕ

Грађани око отварања 
рудника Литијума који би 
експлоатисао РИО ТИНТО 

у Србији су подељени 
иако већина има условно 

позитиван став Балкан
Шта грађани мисле о отварању рудника литијума који би 

експлоатисао РИО ТИНТО у Србији

Са  све  вишим  нивоом  школске  спреме  расте  постотак  испитаника  који  
безусловно  одбацују  могудност  дозволе  за отварање рудника литијума (24%-29%-
40%); са растом школске спреме опада постотак испитаника који се позивају на став 
председника државе (17%-7%-2%) и опада број испитаника који нису одговорили на 
ово питање (17%-11%-5%).

У другој половини јула 2021. истраживачко издавачки центар Демостат урадио је 
телефонску анкету на узорку од 1200 пунолетних гражана Србије на тему шта 

грађани мисле о отварању рудника литијума у Србији.



БалканФОКУС МАГАЗИН

Америка преко Америка преко 
талибанаталибана
изазиваизазива
хаос у Средњој хаос у Средњој 
АзијиАзији

Тајни план:Тајни план:
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БАЛКАНСВЕТ

Повлачење САД 
из Авганистана 
дестабилизује 

Централну 
Азију и доноси 
мирис ратова

Пише: Геополитички тим Балкан фокус

Повлачење Америке из Авганистана води јачању исламизма у 
Авганистану али и у Централној Азији је ноћна мора за Кину и проблем 

за Русију. Ова ситуација води ка сукобима и ратовима. 
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Један од најважнијих договора који су 
Сједињене Америчке Државе направиле 

у поседњих 20 година је онај са талибанима у 
Авганистану а њихово разумевање да неће бити 
напада на америчке трупе са авганистанске 
територије је омогућило брже повлачење 
америчких снага.

Без обзира на то што су многе земље тај 
потез америчке администрације виделе као 
преурањен и ризичан, испоставља се да је 
опстанак талибана далеко важнији по америчке 
интересе него стабилност Авганистана и 
региона централне и југоисточне Азије. Треба 
се сетити да је талибнаски покрет формиран 
под покровитељством САД да се пре четри 
деценије подрива моћ СССР-а у централној 
Азији. 

Проамеричка влада у Кабулу „пуштена низ 
воду“ 

Док амерички преседник Бајден и амерички 
званичници у својим изјавама истичу како је 
постизање мира на тим просторима даље могуће 
и без присуства америчких трупа, очигледно 
је да они не маре на страх проамеричке владе 
Авганистана која има утисак да је „пуштена 
низ воду” због стратешких разлога САД. 
Мало се мари за кршење људских права 
Авганистанаца, којих је узгед буди речено 
већ више од стотину погинуло (од почетка 
повлачења САД). Повлачење америчких трупа 
је сасвим очекивано омогућило талибанима да 
преузму контролу над северним делом земље 
и важним граничним прелазима  и претендују 
да преузму контролу над три регионална града 
Кабулом, Кандахаром и Хератом где тренутно 
изводе нападе и воде борбе са авганистанском 
војском. Авганистан је земља која се простире 
на више од 650.000 квадратних километара те 
је званичној војсци услед непотизма и пада 
морала у својим редовима, тешко да покрију 
толику територију и одупру се фанатичној 
решености талибанских снага да напредују и 
преузму територију.

 
Такође, приметна је и промена става 
председника Авганистана, Ашрафа 
Ганија који је изјавио: да би „могла 
постојати потреба за ребалансом 
ситуације, а виши циљ Владе је 
постизање политичког решења у 
Авганистану”. Очигледно је да је 
схватио ограничења војне моћи 
којом располаже и импликације 
америчке политике која је за 
њега поразна. Ово је наметнуто 
„прихватање стварности“ од човека 
који није био вољан да уступи 
простор талибанима.  
 
Договор између САД и талибана 
не подразумева само заједничке 
напоре у операцијама против 
Исламске државе или Ал Каиде, 
већ и начин на који САД могу 
неутралисати растући кинески, 
руски и ирански утицај у 
Авганистану али и на ширим 
просторима централне Азије. 

Кина забринута због новог таласа 
исламизма на граници

Повлачење САД из Авганистана 
и јачање исламистичког покрета 
посебна је брига за Пекинг, који 
се плаши поновног избијања 
милитантног ислама дуж своје 
границе. Кина је именовала новог 
војног заповедника у Синђијангу, 
где су власти затвориле више од 
милион припадника муслиманских 
мањина у покушај сузбијања 
тероризма и радикализма.
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БАЛКАНСВЕТ

Генерал-потпуковник Ванг 
Хаиђианг надгледаће масовно 
војно присуство у пространом 
северозападном региону који се 
граничи са неколико нестабилних 
држава централне Азије, заједно 
са Пакистаном и Авганистаном, из 
којих се повлаче америчке трупе. 
Кинески министар иностраних 
послова Ванг Ји прошле недеље 
је угостио делегацију талибана, 
који брзо остварују територијалне 
предности у Авганистану и 
тренутно се боре за велике градове. 
Ванг је рекао званичницима да 
се Кина нада да ће се талибани 
фокусирати на мировне преговоре 
и радити на јединству свих 
фракција и етничких група. Он је 
такође рекао да се Кина нада да 
ће се талибани „одлучно носити” 
са Исламским покретом Источни 
Туркистан, групом за коју Кина 
тврди да предводи притисак за 
независност у Синђијангу. Кина 
се нада да се талибанске снаге 
могу контролисати и усмерити 
против исламистичких група које 
угрожавају националне интересе 
Кине која има претензије да у 
Азији буде број један.  

Кина и Русија брину за своје границе али 
ће на удару бити државе централне Азије. 
Хаос на тим просторима пресеца кинески 
мегапројекат „пут свиле“ а прави и велике 
проблеме Русији. А то је све велика увертира 
за нове ратове на тим просторима.  

Русија се нада да проблем исламизма може да 
остане у границама Авганистана

Русија је позвала на проширени састанак тројке 
да погура унутаравганистанске разговоре за 
проналажење политичког решења у Авганистану 
у време када су талибани покренули масовну 
офанзиву која је недавно проширена на градове 
као што су Кандахар, Херат и Лашкаргах. 
Састанак „проширене тројке“ заказан је за 11. 
август у Катару. Проширена тројка одржала 
је своја последња два састанка у Москви 18. 
марта и у Дохи 30. априла. Русија очекује да ће 
се талибанско питање држати под контролом и 
у оквирима граница Авганистана што је мало 
вероватно ако они преузму контролу над овом 
великом земљом.

Индија је забринута иако је свесна да су мете 
исламизма пре свега Кина и Русија

Велику забринутост за стање у Авганистану 
изражава и Индија, која је раме уз раме са 
Америкацима последњих година и са више од 
три милијарде америчих долара уложених у 
изградњу капацитета да се Авганистан врати 
нормалном животу стекла место за столом када 
се одлучује о судбини централне и јужне Азије. 
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Посебно у условима када је на састанцима 
тројке (ТРОИКА) присутан и Пакистан, који 
подржава талибанске снаге (које су иначе и 
настале у кооперацији пакистанских, америчких 
и саудијских служби). 

Индија није позвана на кључни састанак који је 
наредне недеље сазвала Русија о промењљивој 
и ризичној ситуацији у Авганистану, а очекује 
се да ће му присуствовати Пакистан, Кина 
и САД, чак и када је Њу Делхи у четвртак 
покушао умањити његово одсуство, рекавши 
да редовно сарађује са Русијом о Авганистану. 
Прошлог месеца, руски министар спољних 
послова Сергеј Лавров рекао је у Ташкенту 
да ће Русија наставити да ради са Индијом и 
другим земљама које могу утицати на ситуацију 
у Авганистану.

У међувремену, Индија која председава СБ 
УН у августу, сазвала је хитну седницу Савета 
безбедности о Авганистану јер схвата колико 
је ситуација драматична и изузетно битна за 
индијске националне интересе. Иако је Индија 
подржала владу председника Ашрафа Ганија, 
она се више пута противила наметању било 
каквог режима силом. Међутим, изгледа да се 
руска страна противи наставку рада те владе и 
залаже се за њену смену.

Индија је отворила дијалог са талибанима преко 
незваничних канала. Недавна изјава портпарола 
талибана да Индија мора бити непристрасна 
и према талибанима и према авганистанској 
влади изгледа да представља нови изазов. 

Данас је веће питање: колико 
далеко је Индија спремна да 
иде? Шта је њен национални 
интерес? Да ли је Индија вољна 
да формално призна будућу 
авганистанску администрацију, 
чак и ако доминирају талибани? 

Америчко напуштање 
Авганистана не само да доводи 
на власт милитантне талибане 
у овој земљи већ оствара врата 
пенетрацији исламизма у земље 
централне Азије. Кина и Русија 
брину за своје границе али ће на 
удару бити државе централне 
Азије. Хаос на тим просторима 
пресеца кинески мегапројекат 
„пут свиле“ а прави и велике 
проблеме Русији. А то је све 
велика увертира за нове ратове 
на тим просторима.  
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БАЛКАНСВЕТ

Хаотичне сцене са 
међународног аеродрома 

,,Хамид Карзаи“ у Кабулу, 
недељама већ обилазесвет. Медији 
држава које САД сматрају 
својим ривалом отворено сеире. 
Западњачки медији, укључујући 
ту и леволибералне перјанице, 
жестоко нападају 46. америчког 
председника оптужујући га за 
својеврсно понижење које је 
америчка политика доживела, у 
овој централноазијској гробници 
империја. 

Али, када се стиша бура наступа бонаца, како 
то кажу бокешке барбе. Шта ће нам наредна 
америчка геополитичка бонаца донети?
Прво, на унутрашњем плану видећемо да је Џо 
Бајден, макар на овом питању, успео да склопи 
мир унутар своје куће. 

Лево, прогресивистичко крило Демократске 
партије, предвођено Александром Окасио 
Кортез, као један од својих основних 
спољнополитичких циљева, годинама уназад, 
поставља управо повлачење америчке војске из 
Авганистана. Џо Бајден сасвим извесно не би 
победио на изборима прошле године да није 
било подршке ,,социјалиста“ из редова његове 
Демократске партије, а које је тада предводио 
Берни Сандерс. Да није било те подршке, Џо 
Бајден би данас писао мемоаре и јео сладолед од 
ваниле у Делаверу баш као и Хилари Клинтон 
која је сладолед заменила калифорнијским 
вином. Повлачење из Авганистана било је део 
агенде и предизборног обећања свих америчких 
председника, од Обаме преко Трампа до 
Бајдена.

Зашто Авганистан
није Бајденов пораз?

Пише: Предраг Рајић

Повлачење из Авганистана било је део агенде и предизборног обећања 
свих америчких председника, од Обаме преко Трампа до Бајдена. Сви су 

наводили да је реч о бесконачном рату који превише кошта и који се 
мора окончати.
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Сви су наводили да је реч о бесконачном рату 
који превише кошта и који се мора окончати. 
Новац прекинути да се баца у буре без дна, а 
момци и девојке у униформама да се врате кући 
и престану да гину у рату који фронтално не 
може бити добијен. Фанатике, који се крију 
у пећинама планинских венаца, не можете 
истерати чак ни димом, на стари тексашки 
начин, како је то предлагао Џорџ Буш Млађи, 
43. председник САД.

Треће, најважнији део мозаика те шире слике 
јесте коренита промена друштвеног наратива у 
САД. Од 2004. године преовлађујући наратив у 
Демократској и у Републиканској партији, јесте 
склоност ка изолационизму. Све до 2020. године 
на изборима није могао да победи кандидат 
који гаји интервенционистичке ставове. Чак 
је и сам Бајден морао да промени свој наратив 
и као део своје политичке агенде уведе и 
повлачење америчке војске из Авганистана. 
За свега две седмице комплетан се наратив, 
и либералних и конзервативних медија, из 
корена променио. Ову промену курса почели 
су да следе и политичари из обе партије. Оно 
што је било незамисливо сада је могуће, већина 
Американаца осећа се повређеног поноса и жали 
што америчка војска није и даље у Авганистану 
како би поново показала талибанима, баш као и 
2001. године, ко је газда. 

Бајден је преузео на себе да политички испашта 
због повратка Талибана на власт, што су 

апсолутно сви предвиђали, али нико пре њега није 
смео да преузме на себе ту врсту ризика.

Све до 2020. године на изборима није могао да 
победи кандидат који гаји интервенционистичке 

ставове.

Оно што је било незамисливо сада је могуће, 
већина Американаца осећа се повређеног 
поноса и жали што америчка војска није и 
даље у Авганистану како би поново показала 
талибанима, баш као и 2001. године, ко је газда.

Бајден је преузео на себе да политички испашта 
због повратка Талибана на власт, што су 
апсолутно сви предвиђали, али нико пре њега 
није смео да преузме на себе ту врсту ризика 
и краткорочног политичког, али дугорочног 
медијског пораза. Овакви потези заправо 
разликују професионалне политичаре, од 
државника.

Друго, да ли се процес евакуације логистички 
могао адекватније извести? Да ли су у праву 
војнополитички коментатори који тврде да је 
базу у Баграму требало последњу иселити? Да 
ли су сцене људи који падају са авиона слике 
које ће обележети Бајденово председниковање? 
Да ли ће краткорочно Бајденова популарност 
због комплетног медијског наратива који 
помињем, извесно опасти? Одговор на сва ова 
питања вероватно је ,,да“, али оно што сваки 
геополитички аналитичар мора да спозна јесте 
важност шире слике. 

Стога, од Бајденовог медијског 
представљања ове кризе важније 
је поставити два питања. Прво, да 
ли би америчка јавност прихватила 
30. 000 Авганистанаца као своје 
нове суграђане, да није било овог 
хаотичног повлачења и потресних 
слика које су обишле цео свет? 
Друго, да ли ће америчка јавност 
сад лакше прихватити неку нову 
војну интервенцију САД?

Уместо одговора поставићуново 
питање: да ли је суштинскиважно
заспровођењеБајденове политике 
управо задобијање подршке задв
екруцијалнеагендеизпретходних 
питања? Уколико се сложимо да је 
одговор потврдан, сложићемо се 
и да је далеко мање битно да ли 
тријумфујуте ви лично, када већ 
тријумфује ваша политика.
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БАЛКАНФЕЈКЊУЗ

Балкан

Косово и ратКосово и рат

Зицер фејк њуз

Тома Николић демантује 
Балкан фокус: Не мисим 
да се кандидујем за 
председника!

Црна Гора играла на Лацио 
и изгубила, ЗАТО НЕЋЕ 
БИТИ ПЕНЗИЈА!

Некадашњи председник Србије демантовао 
је писање магазина Балкан Фокус да ће се 

кандидовати на наредним изборима 2022.

Николић тврди да га политика више не занима, те 
да време проводио пензионерски у кругу породице.

– Не мислим да се кандидујем за председника 2022. 
Повукао сам се из политике и то ме више не занима. 
Слободно време проводим у кругу породице на 
свом породичном имању. Печем ракију и живим 
пензионерски. – рекао је Николић.

Државно руководство Црне Горе је сав 
пензиони фонд уложило у кладионицу 

на Лацио.

На жалост Лацио је изгубио и Црна Гора 
је остала без пензионог фонда. То је главни 
разлог због кога држава у наредним годинама 
неће моћи да исплаћује пензије грађанима 
Црне Горе.
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Премијер Црне Горе Здравко Кривокапић 
замолио је пензионере да се стрпе наредних 
5 година јер како је навео стручни тим за 
спортске опкладе већ има план како да се 
реши тренутна криза.

На питање да ли му је неко понудио да ипак учествује 
у предизборној трци, Николић је одговорио да 
за сад није нико али да ако му неко и понуди да 
највероватније неће прихватити.

– Ја сам једини председник који је испоштовао 
Устав и изашао из странке када сам преузео 
функцију председника. Ако нађете још некога ко је 
тако доследан, можда имате будућег председника. – 
рекао је Николић.
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БАЛКАНКОСОВО

Ћорсокак 
на Косову 
и угрожен 

опстанак Срба

Пише: Виктор Поповић   

Српска интелигенција на Косову и Метохији ће морати да се ангажује 
и да допринос сопственом опстанку уместо пасивног ишчекивања да 

Београд реши све проблеме.
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Тешко је пронаћи речи у којима се може 
здраворасумски сублимирати и описати 

тренутна ситуација на Косову. И одакле почети.
Драгица Гашић се враћа у свој стан у 
Ђаковици; гађају је камењем, општина јој 
заплењује заштитна врата, „немају атест“,  
локалне невладине организације, заједно са 
омладинским саветом, организују петицију за 
протеривање, лепе јој се постери, константно 
се узнемирава и прогања медијски, општина 
преиспитује њено власништво над имовином. 
Истовремено, дешава се масовно тровање у 
Дечанима, осумљичени: „два Србина“. Брега 
инспиратор злочина. Већ годинама се не 
спроводи одлука Уставног суда за повраћај 
имовине манастиру Дечани. Све чешћи напади 
на Србе, како старије грађане тако и децу.   

Иако по морбидности наратив више звучи 
као сценарио за легендарни шоу Монтија 
Пајтона у комбинацији са Страхом у улици 
брестова, ово је реална секвенца дешавања на 
Косову 2021.  Године. Набријано извештавање 
медија, подсећа на дешавања у марту 2004. када 
су медији лажним извештавањем окривили 
Србе за утапање дечака, што је био покретач 
мартовског погрома над српским народом. 
На косовско албанском медијском простору 
се константно провлаче теме српских злочина 
те се ствара атмосфера опште угрожености 
и незадовољства. У српским срединама је 
таква атмосфера додатно оптерећена општим 
осећањем несигурности, страха и неизвесности.   
Нажалост, осуде које долазе са адреса појединих 
дипломатских представништва, су недовољна 
да прекину талас безумља и прогона српског 
народа као и Српске Православне Цркве. 
У релатизованом и суженом маневарском 
простору, Српска листа није у могућности да 
системски осигура заштиту српског народа или 
Цркве.  Локално цивилно друштво у српским 
срединама се у „недостатку“ социјалних тема 
од значаја бави међусобним надгорњавањем и 
пежоративним темама. Безмало импотентнтан 
однос са међународним актерима на Косову 
очекивано не производи резултате. 

Чињеница је да косовски проблем не заузима 
високо место на агендама западних земаља, 
међутим, овај тренд све мањег интересовања 
великих сила за локалну косовску проблематику, 
одражава се на најгори могући начин по 
преостале Србе. Одавно су међународни 
представници престали да буду „Go to guy“ за 
српски народ на Косову.

Набријано извештавање медија, подсећа на 
дешавања у марту 2004. када су медији лажним 

извештавањем окривили Србе за утапање 
дечака, што је био покретач мартовског погрома 

над српским народом.

Локално цивилно друштво у српским срединама 
се у „недостатку“ социјалних тема од 
значаја бави међусобним надгорњавањем и 
пежоративним темама.

Сва је прилика да ће тензије одузети још 
мало од мирног суживота Срба и Албанаца. 
Чини се да је у овом тренутку једино могуће 
апеловати на здрав разум међународних актера 
и захтевати њихово веће ангажовање на 
заштити преосталих Срба.

Овај недостатак се није надоместио 
институционалном заступљеношћу 
док је општи однос, косовских 
Срба у целини, са међународним 
актерима  на ниском нивоу утицаја. 

Очигледно је да процес дијалога 
није кренуо добрим током. Влада 
у Приштини одбија да спроведе 
оно што су претходне договориле 
у  Бриселу а од скоро је и 
Вашингтонски споразум „извисио“ 
у скупштини тзв. Косова.  Сва је 
прилика да ће тензије одузети још 
мало од мирног суживота Срба 
и Албанаца. Чини се да је у овом 
тренутку једино могуће апеловати 
на здрав разум међународних 
актера и захтевати њихово 
веће ангажовање на заштити 
преосталих Срба. Једна од прилика 
за тако нешто биће и долазак новог 
америчког амбасадора на Косову.  
Податак да су Срби жртве преко 90 
потенцијално етнички мотивисаних 
инцидената од почетка године је 
довољно забрињавајућ да мора 
бити на агендама међународних 
представника. 

Косову односно косовским 
Србима предстоје нови локални 
избори па је добра прилика да 
се озбиљно промисли о опстанку 
српског народа и Цркве. Српска 
интелигенција ће морати да се 
ангажује и да допринос сопственом 
опстанку уместо пасивног 
ишчекивања да Београд реши све 
проблеме. Не смемо прихватити 
да ненормално стање постане 
општеприхваћена свакодневница. 
Живот Срба на Косову неодољиво 
подсећа на сценарио за некакву 
апсурдну епизоду Монти Пајтона, 
међутим, овакав живот је давно 
престао да буде нормалан. А није 
ни смешно. 
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Када сам написао на твитеру 
да је рат „решење за Косово“ 

многи су ме напали као ратног 
хушкача. У томе су предњачили 
политичари попут Ђиласа а и 
медији који су блиски грађанској 
или либералној Србији. Наравно 
никог није занимало зашто сам 
рекао да је „рат решење“ сви су 
хтели да поентирају на томе да је 
неко споменуо забрањену реч – рат 
и у контексту Косова. Иако сам 
написао да неће Србија изазвати 
рат око Косова већ да ће нам рат 
пре или касније бити наметнут, то 
је мало кога занимало.

Зашто је против мене покренута медијска 
хистерија у вези са темом рата. Зато јер је рат 
као опција забрањена реч у српској политици 
после 5. октобра. Од тада Срби могу говорити 
само „мир нема алтернативу“, а Албанци могу 
да нападају Србе, да говоре како су Срби 
злочинци, како су починили геноциде и томе 
слично. Они могу и да прете ратом а ми овде 
не смемо ни да кажемо како је могућ рат и да 
се за исти морамо спремати. Опасност од рата 
се надвија над овај наш простор а ми не смемо 
ни да писнемо о томе, а нити да се озбиљније 
припремимо за одбрану у случају рата. Србија 
није изазивала ратове – они су јој наметани. 
Тако ће бити и у будућности.

Да ли је рат за Косово неизбежан?

Пише: Бранко Радун

Од 5. Октобра Срби могу говорити само „мир нема алтернативу“, а 
Албанци могу да нападају Србе, да говоре како су Срби злочинци, како 
су починили геноциде и томе слично. Они могу и да прете ратом а ми 
овде не смемо ни да кажемо како је могућ рат и да се за исти морамо 
спремати.

Колико је битно да се изађе из наметнутог 
идеолошког матрикса показује и искуство 
распада или разбијања Југославије.

Шта је поента оркестрираног напада на мене 
поводом теме „рат за Косово је реална опција“. 
Да се од прозападних кругова и медија заплаше 
сви који размишљају о могућности рата и о 
томе како да га спречимо или ако је то немогуће 
да га дочекамо што је могуће спремнији.

БАЛКАНКОСОВО
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Да ли је рат за Косово неизбежан?
Не само да смо после Петог октобра уништили 
војску, претопили тенкове, пензионисали 
све официре са ратним искуством већ смо 
били натерани да забијемо главу у песак и да 
понављамо „мир нема алтернативу“. Мир увек 
има алтернативу. Колико је битно да се изађе 
из наметнутог идеолошког матрикса показује и 
искуство распада или разбијања Југославије. 

Не само да смо после Петог октобра уништили 
војску, претопили тенкове, пензионисали 

све официре са ратним искуством већ смо 
били натерани да забијемо главу у песак и да 

понављамо „мир нема алтернативу“. Мир увек 
има алтернативу.

Такав наметнути или самонамтнути дебилни 
пацифизам ја заправо подстицај за рат јер ако 
друга страна поверује да се нећете бранити 
онда њени апетити нагло порасту.

Тада су многи Срби веровали у идеолошке 
мантре умирућег југословенства о томе да „су 
ратови ствар прошлости“и због тога падали у 
опасну самообману. Неки су због тога платили 
главом или били мучени у Хрватској или БиХ 
јер нису схватили да ће рата ипак бити и да 
ће им закуцати на врата. Нису ни веровали на 
упозорења о опасности која им прети јер су 
били хипнотисани идеолошким флоскулама о 
„братству и јединству“ или о „вечном миру“. Да 
не би прошли као ти наивни или хипнотисани 
Срби са почетка деведесетих морамо 
изаћи из наметнутог иделошког матрикса 
постпетооктобарске Србије у којој су главне 
мантре „да за Србију рат није опција“. 

Такав наметнути или самонамтнути 
дебилни пацифизам ја заправо 
подстицај за рат јер ако друга 
страна поверује да се нећете 
бранити онда њени апетити нагло 
порасту. Видљива слабост или 
кукавичлук елите једног народа 
привлачи агресоре јер им шаље 
поруку да могу добити рат без 
жртава и без ризика. 

Зато се морамо суочити са 
реалношћу а она је да је рат у 
будућности врло могућ. То постаје 
опипљива реалност кад чујете 
ратне трубе у Загребу, Сарајеву 
и Приштини а са друге стране 
не видимо да се неко у свету због 
тога трза или реагује. Када Курти 
говори о три геноцида који су 
Срби починили над Албанцима он 
спрема своју и светску јавност на 
могућност да се Албанци наплате 
за те геноциде – а то значи прогон 
Срба са Косова.

Но то исто тако значи да се 
Албанци неће задржати на 
„ганицама Косова“. Пројекат 
Велике Албаније којем је Курти 
изузетно предан (а при том он то 
ни не крије) подразумева освајање 
делова централне Србије, Црне 
Горе, Северне Македоније и Грчке. 
Забринутост за положај Срба на 
Косову погоршава и чињеница 
да је он такав и доведен на власт 
у Приштини од стране моћних 
центара на Западу. То нам говори 
да светским моћницима треба 
Балкан као „буре варута“ који 
могу потпалити кад им је воља. А 
локални политичари попут Туђмана 
и Изетбеговића из деведесетих или 
данас Куртија су само појединци 
који ће по потреби упалити фитиљ 
на бурету барута зарад интереса 
странаца али и визије интереса 
своје нације. Уколико видимо да на 
власт вољом Запада долазе ратни 
хушкачи и провокатори сукоба 
није далеко од памети да нам опет 
пакују конфликте, инциденте па и 
отворене ратне сукобе.    
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БАЛКАНБАЛКАН

Само ти синко ради свој посао 
рекао је Свети Вукашин из 

Клепаца током свирепог мучења 
усташи који га је након тога 
монструозно уморио, али потом, 
како се каже у житију Светог 
Новомученика Вукашина, полудео 
не могавши да издржи спокој и 
благодатни небески мир којим 
је зрачио овај наизглед обичан 
човек. Овај случај представља 
вероватно најбољи симбол односа 
два народа, два менталитета, две 
духовно-културно-цивилизацијске 
парадигме. Иако нећемо да кажемо 
да су сви Срби као Свети Вукашин, 
као и да сви Хрвати сличе усташи-
кољачу, морамо констатовати да је 
модел прихватања, макар и оних 
који те муче и гоне, доминантан 

код Срба, као и да парадигма одрицања и 
елиминације, најпре Срба и православних 
(из којих произилазе прогони и погроми) 
представља преовлађујућу, на жалост најчешћу 
идентитетску суштину наших комшија.

Не поричући да су у вртлогу грађанског и 
верског рата и Срби чинили злочине морамо 
констатовати да за тако нешто никада није 
постојао осмишљени план. Култура одрицања 
није постојала код Срба, штавише можемо 
пратити у последњих више од века искрене 
покушаје интеграције на овим просторима чији 
су протагонисти били Срби и српска елита.
Они су често били плод наивности, чак 
и ступидности (југословенство у обе 
Југославије, братство-јединство у другој 
итд.), али свакако нешто што, иако у пракси 
најчешће первертирано, произилази из наше 
цивилизацијске (светосавско-православно-
универзалне) суштине, где је отвореност, 
стварање услова за људски контакт, као и жеља 
за пуноћом заједнице међу народима била 
преовлађујућа одредница.

Пише: Милован Балабан

Култура одрицања није постојала код Срба, штавише можемо пратити 
у последњих више од века искрене покушаје интеграције на овим 

просторима чији су протагонисти били Срби и српска елита. Они су 
често били плод наивности, чак и ступидности.

Олуја која 
траје вековима
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Није тако било код Хрвата. Култура одрицања 
и елиминације, произашла из једног облика 
агресивног, крсташког католичанства, била 
је (чак и у политици Штросмајера која је 
пропагирала југословенство, али у западном 
цивилизацијском кључу где би Срби-
православни идентитески били преумљени) 
претежно искључива. Из таквог поимања и 
доживљаја света (суперирно-инфериорног), 
што нам историја показује, произишли 
су механизми, некада најмонструознији, 
неутралисања свега што је друкчије, пре свега 
православног и српског. Нетрпељивост и 
мржња трају вековима, а у тој светлости гледано 
агресија на РСК, операција Олуја како је зову 
Хрвати, логичан је наставак и финализација 
онога што је започето давно, рекли би још у 
древна времена.

произашла из вековне културе 
одрицања и национално-верске 
затворености и искључивости, 
значајно је утицала на сагласност 
глобалне врхушке да се „проблем” 
православних Срба реши на 
бруталан начин што је произвело 
„Олују” 1995. а највећи део остатка 
Срба у Хрватској осудио на лагано 
нестајање.

После свега горе реченог тешко је 
нешто паметно закључити, тешко 
дати било какво усмерење и рећи 
како се одредити. Међутим ако се 
вратимо на почетак текста и Светог 
старца Вукашина видећемо да он у 
најтежим околностима, у које може 
да га доведе тајна људска судба, 
није мрзео кољача, нити одрицао, 
али није имао ни осећај жртве 
- један деструктиван доживљај 
који нас нагони на мржњу и 
освету. Испуњен небеским миром, 
доживљајем испуњења небеске 
правде он је најснажније сведочио 
Христа и вечност. А зарад подсећања напоменућемо историјски 

контекст „Олује”. У сумраку Хабзбуршке 
монархије, када је и Војна Крајина укинута, 
а у борби за остварење своје државе унутар 
царевине, већинска хрватска елита, са примесама 
похрваћених Намаца и под снажним утицајем 
крсташког католичанства, хомогенизовала се и 
створила идејне претпоставке за елиминацију 
Срба, како у градовима тако и у провинцијалу, 
односно на просторима некадашње Војне 
крајине. Тада је хрватство означено као кључно 
за успех католичке мисије, док је на Првом 
хрватском католичком конгресу септембра 
1900.г. прокламована симбиоза хрватства и 
католичанства. 

Убрзо после конгреса, 1902. у Загребу, али и још 
неколико хрватских градова избиле су велике 
антисрпске демонстрације под вођством Јосипа 
Франка, у идеолошком слислу наследника Анте 
Старчевића, а предходника Анте Павелића. 
Уништавано је све што је српско у градовима, 
што је настављено у монструознијем облику у 
време НДХ, али и 90-тих година, како се види из 
догађаја око задарске кристалнне ноћи из 1991. 
у којој су уништене све радње и сва имовина 
српска (баш као и у многим другим градовима), 
а све у циљу да се ови трајно иселе. 

Ово је била пракса када год су то међународне 
околности допуштале, а унуци су настављали 
дело својих предедова у чукундедова, баш тамо 
где су ови стали, спремајући се за завршни чин 
погрома и прогона (започетог пре више од 
једног века, а настављеног у НДХ), не само у 
унутрашњости већ и у провинцијалу (Крајини), 
када глобалне околности буду повољне, те 
глобална елита аминује завршни ударац. 
Нетрпељивост највећег дела хрватске елите, 

Не поричући да су у вртлогу грађанског и 
верског рата и Срби чинили злочине морамо 

констатовати да за тако нешто никада није 
постојао осмишљени план.

Нетрпељивост и мржња трају вековима, а 
у тој светлости гледано агресија на РСК, 
операција Олуја како је зову Хрвати, логичан 
је наставак и финализација онога што је 
започето давно, рекли би још у древна времена.

Наравно већина нас неможе као 
Свети Вукашин, али може да га 
схвати као идеал и путовођу. Јер 
управо он представља оно што је 
најживотније у нашем културном 
наративу, као и пројаву узвишене 
слободе и правде (земаљска правда, 
чак и кад се оствари никада није 
потпуна). Стога само у условима 
нашег поштовања, али и искреног 
слављења свих жртава „Олује” 
(као и других наших мученика), 
која траје вековима, те укључења 
у то културно и узвишено поље 
немоћне моћи Светог Вукашина, 
можемо се надати хомогенизацији 
нашег народа, што ће произвести 
осећај унутрашње снаге (али и 
самопоштовања) преко потребне 
како би напредовали у свим 
сферама људског, националног и 
државног, као и поправили наш 
положај у свету, те промовисали 
и пројавили узвишене културне 
вредности наших предака. На нама 
је да одлучимо да ли ће пут наших 
најбољих предака бити и наш пут. 
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БАЛКАНРЕПУБЛИКАСРПСКА

Кад се завјере прекомпонују 
у политичке намјере 

онда мантра о „патриотама“ и 
„издајницима“ у јавном простору 
постаје смислена. У Републици 
Српској су то најчешће коришћене 
кованице, нарочито  када се настоји 
дискредитовати „друга страна“. 
Притом су и „једна“ и „друга“ 
страна грађани  исте земље и  истог 
народа.

Наравно да нема идеално „чистих“ 
и максимално „упрљаних“ актера на 
јавној сцени, који би се са крстом 
могли заклети у своју невиност. 
Сви су у једном тренутку играли на 
карту странаца и сви су се надали да 
ће неко други учинити за њих више 
него они сами за себе. Чињеница 
је да су неки профитирали од 
ангажовања странаца, али то је било 
доба непосредно након грађанског 
рата и вријеме значајног војног 
присуства тих истих странаца. 
Тада су пријетње одмаздом за 
непослушне биле реалне и често 
коришћене.

Нарочито према националном табору који 
је заслужан за стварање Републике Српске. 
У међувремену је, у то доба анационални 
табор, данас постао врло националан па је 
преузео   диригентску националну палицу 
честим и  испразним „србовањима“, пријетњама 
сецесијом Републике Српске, референдумима о 
независности... Тако је Додик постао Србенда 
од сто и нешто кила, а опозиција је добила 
привјесак који не стоји, да је издајничка, 
пробосанска, бакировска итд.
Данас овдје странци никоме не могу помоћи, 
али многи ће рећи да значајно одмажу у 
консолидовању прилика у дејтонској БиХ, а 
нарочито у Републици Српској.

Због опстанка 
Српске 

Додик мора 
пружити руку 

Станивуковићу

Пише Маринко Учур

Било би логично да Додик први пружи руку двадесетседмогодишњаку 
Станивуковићу и присјети се како је то имати толико година. Тако би 

због позиције у републичкој власти био јачи и одговорнији. Због себе и 
због Српске. 

Данас овдје странци никоме не могу помоћи, 
али многи ће рећи да значајно одмажу у 
консолидовању прилика у дејтонској БиХ, а 
нарочито у Републици Српској.

Милорад Додик би најрадије видио леђа 
шефу овдашње   ОХР администрације, 
високом представнику међународне заједнице, 
Валентину Инцку. Да, истом оном Валентину, 
који му је у више наврата, минулих година, 
долазио на крсну славу – Ђурђевдан. Али 
сад му је Аустријанац, поријеклом корушки 
Словенац који течно говори српски, постао 
баласт и најрадије би га прогласио „персоном 
нон грата“. Да може...



Али, не може... па му ваљда и због тога 
шаље   поруке да треба да оде и да нас 
остави на миру. Да више не шаље фризиране 
извјештаје Уједињеним нацијама о Србима 
као „реметилачком фактору“ који спутавају 
дејтонску БиХ да постане, како у Сарајеву воле 
рећи, „нормална држава“. Како може нешто, 
настало без воље једног од три конститутивна  
народа, бити нормално, кад је у изворном 
коду ненормално? Настало прегласавањем и 
убиством српског свата.

БиХ је далеко од нормалне државе и неки око 
Додика, укључујући и њега, би да профитирају 
на томе. Али грађани, ко грађани... памте 
све Додикове несташлуке, нарочито из 
послијератног периода када је био „дашак вјетра 
на Балкану“ у очима оних који су инсталисали 
Инцка и све његове претходнике. А „учинак“ 
једног од њих, Педија Ешдауна, био је погубан. 
Многи Срби су на властитој кожи осјетили сву 
накарадност његових аутократских поступака, 
нарочито у сфери људских права.

Као што је 1997. а и касније Додик био „дашак 
вјетра“, тако је и Драшко Станивуковић  2021. 

доживљен као „дашак промјена“ у Бања Луци. 
Број 27 је једино што ове појединце спаја, а много 

шта  их раздваја.

2022. године су општи 
избори и прилика да 
Станивуковић види у 
којој мјери ће његова и 
кампања његове странке 
посебно на друштвеним 
мрежама бити иновативна 
и колико ће успјети да 
задржи старе и добије нове 
присталице на терену гдје 
је апсолутни лидер, не 
само у Републици Српској. 
Додик ће пак морати 
одустати од копирања 
Станивуковићевих домета 
у тој области, јер му је 
један такав покушај већ 
пропао. Од њега се очекује 
да онемогући НАТО да 
се угнијезди у БиХ, да 
коначно закаже неки од 
најављених референдума о 
самосталности Српске и да 
га проведе. Може ли? Хоће 
ли? Те ствари би могле 
одлучити ко ће 2022. године 
остати на брвну а ко ће у 
провалију...
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БАЛКАНРЕПУБЛИКАСРПСКА

С ове временске дистанце слободно 
можемо рећи да је дотични 
непоправљиво уназадио људска 
права, а унаприједио и потхранио   
узалудна сарајевоцентристичка 
очекивања.
Да би политичку сцену у Српској 
свели на персоналне токове и 
појаснили то помоћи ће нам 
фрагмент чувеног романа „Дервиш 
и смрт“, Меше Селимовића: 
,,Четрдесет ми је година, ружно 
доба: човјек је још млад да би 
имао жеља а већ стар да их 
остварује…” Додуше, немам у 
виду четрдесете године на које се 
позива велики српски књижевник, 
него бих се задржао на броју 27. 
Наиме, 27 година је имао млађани   
Милорад Додик када је далеке 
1986. године постао предсједник 
Извршног одбора општине 
Лакташи, што је функција која 
примјерено данашњим условима 
и полугама власти, одговара 
позицији начелника општине или 
градоначелника.

У недостатку договора и спремности 
на компромисе, брвно је и даље изнад 

провалије, а на њему има мјеста само 
за побједника. Ко то на вријеме схвати,  

потенцијални је побједник.

Као што је 1997. а и касније Додик био „дашак 
вјетра“, тако је и Драшко Станивуковић   2021. 
доживљен као „дашак промјена“ у Бања Луци. 
Број 27 је једино што ове појединце спаја, а 
много шта  их раздваја... Мада је ријеч о људима 
који не пропуштају прилику да истакну да им је 
Република Српска изнад свега.

Додик је изборни губитник у Бања Луци, иако је 
по броју одборничких мандата, његова странка, 
уствари, изборни добитник... Али, његов 
улог у утакмицу за позицију градоначелника 
очигледно није био велики.

Или је пак Додик, што се такође не искључује, 
потцијенио свог политичког противника 
Драшка Станивуковића, кандидујући 
досадашњег градоначелника Радојичића, 
упамћеног као човјека са „вишком енергије али 
мањком аутономије“...

Додик би неке своје раније ставове што прије 
морао заборавити, нарочито оне, који су након 
изгубљене битке за позицију градоначелника, 
остали упамћени као пријетња грађанима Бања 
Луке да ће због заокруживања „погрешног 
имена“ остати без гријања.

Морао би први, јер је због позиције у 
републичкој власти јачи, пружити руку 
27-годишњаку и присјетити се како је то имати 
27 љета и велике снове и очекивања. Чак и ако 
Станивуковић не би прихватио испружену 
руку, остао би забиљежен тај покушај као 
Додиков поен. Дакле, због себе и због Српске.

Али, у недостатку договора и спремности на 
компромисе, брвно је и даље изнад провалије, 
а на њему има мјеста само за побједника. Ко то 
на вријеме схвати,  потенцијални је побједник. 
А провалија испод брвна је политички бездан 
за оног ко се не успије одржати на брвну.

Овдје се само по себи намеће 
питање - како то да је тада било 
прихватљиво и богоугодно да 
један 27-годишњак, већ на старту, 
на ловорикама буде дочекан 
као успјешан и перспективан, а 
35 година касније, један други 
27-годишњак, за политичке 
противнике, буде неприхватљив 
као градоначелник Бања Луке? Шта 
се то у међувремену, у вриједносном 
смислу, па и у схватању политике 
промијенило, те је оно што је тада 
било „ИН“, данас „АУТ“? То је 
питање на које никако не успијевам 
добити одговор међу присталицама 
тренутног неприкосновеног 
лидера владајуће странке у 
Српској, Милорада Додика. Зар је 
богохулно бити млад? Младост је и 
онда била и данас је -  предност...
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БАЛКАНГРЧКА

Ко покушава 
да завади 

Србе и Грке?

Били су уз нас у време када су се наша војска 
и народ повлачили преко Албаније. Први 

су који су похитали да пруже подршку својој 
православној браћи, када су беснели ратови у 
Босни и Херцеговини и Хрватској. Једини су 
Грци прихватили децу палих бораца као своју, 
трудећи се да им барем мало ублаже стравичне 
несреће, које су им се догодиле. И на крају, а 
можда и најбитније, једина од земаља чланица 
НАТО алијансе, која није уступила своју 
територију за напад на Србију, била је Грчка. 
Познато је да је најмасовнији протест у новијој 
историји Грчке, био организован 26. априла 
1999. године у знак подршке српском народу.

Остао је забележен и говор 
чувеног Микиса Теодоракиса том 
приликом, у коме је подржао српски 
народ. Током обраћања бројним 
Грцима, који су присуствовали 
концерту (процене су да их је било 
око 2 милиона), Теодоракис је, 
поред остало рекао:
Ми стојимо поред жртава, наше 
српске браће и желимо да наша 
песма надјача звук сирена и фијук 
ракета. Београде, данас певамо за 
тебе! Ми смо уз вас! Будите јаки! 
Правда је на вашој страни, а правда 
на крају увек победи!
 
Познате су и бројне анегдоте из 
тог периода… Грци су успевали да 
скрену конвоје, напали су авион који 
је слетео на острво Крф, мислећи 
да иде да бомбардује Србију, иако 
се касније испоставило да то није 
тачно.

Аутор: Василиос Е. Провелегиос

Дошло је време да коначно и разумемо и схватимо не само да су нам 
Грци били пријатељи и браћа, него да ће то увек и бити. Јер су до сада 
пуно пута показали и доказали колико су наклоњени српском народу.
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Познато је да је најмасовнији протест у 
новијој историји Грчке, био организован 

26. априла 1999. године у знак подршке 
српском народу.

И као круна све те подршке, 
херојски чин великог Мариноса 
Рисудиса, који одбија да 
учествује у нападу на братски 
народ, а брод којим је управљао, 
самоиницијативно враћа у луку 
Пиреј. 

Све то је само мали део односа, који 
грчки и српски народ вековима 
гради. 

И онда, као гром из ведра неба, с 
пролећа ове године, некако као по 
диктату, у нашим медијима почињу 
да се појављују бомбастични 
наслови. 

Од оних који се могу сматрати 
„пристојнијим” се издвајају Грчка 
се спрема да призна независност 
Косова и Грци признају Косово, па 
до оних који подсећају на најгоре 
таблоидне наслове типа Грци нам 
забијају нож у леђа. 

Као и увек када се надвије мрачни облак над 
Србијом, у вези са признавањем Косова, некако 
се ту нађе и осведочени „пријатељ” нашег 
народа, Рамуш Харадинај и вечити протагонист 
косовске независности, Душан Јањић, који 28. 
маја 2021.  у емисији „Студио лајв”, на телевизији 
Н1, изјављује: „Грчка иде ка признању Косова“. 
 
Можда би то и могло да се тумачи са аспекта 
појаве бројних таблоидних новина у нашој 
земљи и продавања тиража, да се као извор 
таквих вести, врло симптоматично, не провлаче 
„косовске информативне агенције”. 

Мене лично и професионално је заинтригирала 
та вест. Контактирао сам особе у Грчкој, 
које су високо позициониране у политичком 
животу земље, не бих ли од њих добио праву 
информацију. Жаргонски речено, добијам 
одговоре да су све то чисте небулозе и да су чак 
и они у чуду због понашања медија у Србији. 
Током тих разговора је негде провејавало 
да би разлог могла да буде и конкуренција, у 
туристичком смислу, будући да је то било пред 
почетак летње сезоне. 

Такво објашњење ми је донекле звучало 
логично, али ми ипак нешто и даље није дало 
мира. 
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Познате су и бројне анегдоте из тог периода… 
Грци су успевали да скрену конвоје, напали су 
авион који је слетео на острво Крф, мислећи 
да иде да бомбардује Србију, иако се касније 

испоставило да то није тачно.

Мариноса Рисудиса, који одбија да учествује 
у нападу на братски народ, а брод којим је 
управљао, самоиницијативно враћа у луку 
Пиреј.

Кад год је Грчкој затребала помоћ, наши 
људи су показали колико велико и храбро 
срце имају.

Зато сам касније пажњу усмерио на информације, 
које су биле пласиране у грчким медијима, 
а у вези са посетом Аљбина Куртија Грчкој 
почетком јула. Грчки медији то представљају 
оваквим насловима: Мицотакис позвао Куртија 
да успостави Заједницу српских општина, Грчка 
позива Приштину да седне за преговарачки 
сто, како би се ситуација нормализовала, 
Грчка пружа руку у успостављању нормалније 
економске ситуације. 

Значи опет ништа од признавања независности!
Сада већ у паничном страху почињем да сумирам 
у себи, колика је заправо снага таблидних 
медија. Од почетка ове агоније, ако је тако могу 
назвати, не престаје да ми звони телефон… 
већина оних који ми се обраћају из било ког 
разлога, увек некако постави исто питање: Да 
ли ће Грчка стварно да призна Косово?

Многим смо се медијима званично обратили, 
замоливши да објаве нашу резигнираност 
паушалним тврдњама о признавању Косова и 
Метохије. Тек поједини су и објавили деманти 
који смо послали. 

Током личних разговора са 
пријатељима, који су активни 
војници и полицајци у Грчкој нисам 
могао да сакријем понос, након што 
су ме информисали да су српски 
ватрогасци одлично обучени и 
спремни да се херојски ухвате у 
коштац са најтежим ситуацијама. 
Грчки медији користе прилику да 
посебно истакну срчаност српских 
ватрогасаца, али и да напомену да 
су једино ватрогасци из Србије 
донели и помоћ у виду намирница, 
коју су разделили угроженом 
становништву острва Евија. 

Сума сумарум, делује да „косовске 
информативне агенције” имају снажан утицај 
на наше медије. А ако то заиста јесте тако, онда 
би требало да постоје и надлежне институције, 
чија би обавеза била да утврде због чега то јесте 
тако?

Да ли ћемо заиста у 21. веку да преносимо 
рекла казала информације и да на основу њих 
извлачимо закључке о тако озбиљним темама, 
те да након тога правимо неке конструкције и 
дајемо непримерене одговоре? Јесмо ли ипак 
нешто научили током свих ових година?

Очигледно је да, нажалост, само када је нека 
невоља, ми размишљамо. Размишљамо како да 
помогнемо братском народу. Кад год је Грчкој 
затребала помоћ, наши људи су показали 
колико велико и храбро срце имају. Тренутна 
ситуација у Грчкој, то најбоље показује. Србија 
је обезбедила средства, камионе, хеликоптере, 
опрему и људство и похитала у помоћ 
православној браћи и пријатељима. Из Грчке 
нам непрекидно стижу поруке захвалности, 
али и похвале за храброст и пожртвованост 
српских ватрогасаца.

И то је оно што ће грчки народ 
увек памтити!
Све то је адекватно испратио и 
наш министар, који је у првом 
контакту са грчким премијером 
дефинитивно развејао све сумње 
око тога да ли ће Грчка признати 
независност јужне српске 
покрајине, Косова и Метохије. 

Из свега овога се намеће само један 
закључак, кога би требало да се 
држе сви. Свакодневно би требало 
да свако од нас преиспитује своје 
ставове и да доводи у сумњу све 
оно што му не делује логично. 
На основу таблоидних наслова 
које сам поменуо и сличних 
непроверених информација, које 
долазе од оних, који нам сигурно 
не желе добро, једноставно не 
можемо да доносимо преки суд о 
тако озбиљној теми.

Немамо тај луксуз да губимо 
савезнике и пријатеље! Зато ћемо 
се ми постарати да пријатељство 
између грчког и српског народа, 
преживи и ове тешке тренутке.
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Због чега је модернизација 
економије немогућа

За нормално функционисање 
тржишне економије потребно је 
неколико принципијелних фактора. 
Пре свега су потребни „учесници 
тржишне игре” – тј. сопственици. У 
РФ није било праве приватизације, 
скривени газда свих производних 
снага, све покретности и 
непокретности, такође и земље, 
на којој су се оне налазиле била 
је и остала бирократија. Други 
веома важан фактор постојања 
тржишта – правни карактер 
државе, тј. ситуација када се право 
својине гарантује не телефонским 
позивима и криминалним 
поделама, већ законом, када се 
сваки комерцијални, производни 
конфликт разрешава формално 
прописаним и ни од кога зависним 
нормама.

Подсетићу да је у јеку перестројке М. 
Горбачов поставио задатак – „нужно нам је да 
изградимо правну државу”. Другим речима, 
генсек је признао да је сва совјетска историја 
нелегитимна и да носи неправни карактер. РФ је 
правни следбеник нелегитимног СССР-а и већ 
због те околности не може да постане правна 
држава. Овде делује систем не конституционог, 
већ „ручног управљања” економијом, правом, 
историјом…

Још један услов развоја тржишне економије 
је одсуство монополизма, тј. стварање 
претпоставки за конкуренцију, за непрестану 
модернизацију и саморазвој. Али, у стварности 
готово цела руска економија је монополизована. 
Промене у њој могуће су само после огромног 
броја усклађивања и добијања мноштва одлука 
од бирократије…

Како обезбедити развој економије. У 
демократским државама економија ради по 
законима тржишта и усавршава се „сама од 
себе”, при томе демократске владе стално чувају 
и модернизују сама „правила игре”. Познати су 
и други механизми развоја. У ауторитарним 
системима прогрес није искључен, ако 
управљачки слој као главни циљ види прогрес 
своје земље.

Највиши циљ
– самоочување 
номенклатуре 

власти у Русији
Један од услова развоја тржишне економије је одсуство монополизма, тј. 
стварање претпоставки за конкуренцију, за непрестану модернизацију 

и саморазвој. Али, у стварности готово цела руска економија је 
монополизована. Промене у њој могуће су само после огромног броја 

усклађивања и добијања мноштва одлука од бирократије…

Пише: Игор Чубајс

БАЛКАНКОЛУМНА
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Примери такве ситуације су Чиле периода 
диктатора Пиночеа, Сингапур за време Ли Кван 
Јуа, делимично (али само делом) – то је државна 
стратегија садашње Народне Републике Кине…

Што се тиче Руске Федерације, овде се остварује 
сасвим други програм. „Вертикала власти” – 
то је систем управљања при коме је највиши 
циљ не Русија, већ самоочување номенклатуре 
власти. Циљеви Русије овде су другостепени и 
изведени из главног циља. Стога Русија после 
распада СССР-а не може да одреди чак ни 
сопствени идтентитет. Вертикала се оцртава 
час руском, час антируском, час совјетском, 
час антисовјетском, час западном, час 
антизападном. Све се одређује тиме какав је 
ракурс користан бирократији у датом моменту.

Речено одређује још једну страну медаље 
– јачање улоге бирократије, посебно њене 
врхушке, независност чиновника од бизниса 
и друштва. Николај Никулин, учесник рата 
и аутор, можда, најистинитије књиге о рату, 
писао је да ако би све штабове дивизија, армија, 
фронтова заузели немачки шпијуни, ни они 
не би нанели такву штету армији какву јој је 
нанело стаљинистичко командовање.

Што се тиче Руске Федерације, овде 
се остварује сасвим други програм. 

„Вертикала власти” – то је систем 
управљања при коме је највиши циљ не 
Русија, већ самоочување номенклатуре 

власти.

Излаз из дуготрајне кризе, 
ново рачунање времена 

повезано је с демонтажом 
неприкладног система 

управљања. Што даље се 
он продужавао тим смо у 
већем степену осуђени на 
продужетак заостајања 
Русије од осталог света 
и у следећој фази на слом 

система.

Закључак. Уз очување постојеће 
социјално-политичке конструкције 
простор реалног економског 
маневра, простор реформи и 
модернизације је минимизован. 
Будућност земље немогуће 
је обезбедити економским 
иновацијама. Излаз из дуготрајне 
кризе, ново рачунање времена 
повезано је с демонтажом 
неприкладног система управљања. 
Што даље се он продужавао тим 
смо у већем степену осуђени на 
продужетак заостајања Русије од 
осталог света и у следећој фази на 
слом система.

Да је ветеран доживео до 
наших дана, он би написао – 
ако би министри, губернатори, 
руководиоци били пакосни 
непријатељи Русије, они јој не 
би нанели такву штету, какву јој 
наноси активна бирократија.
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БАЛКАНЗДРАВЉЕ

 

Хипократ са Коса (Кос, 460. п. 
н. е. — Лариса, 370. п. н. е.) 

сматра се оцем медицине, али сами 
стари Грци тога времена говорили 
су да су највећи лекари Трачани, 
који су живели на простору 
данашње Србије и Бугарске. Ово 
најбоље потврђује чињеница са су 
у старогрчким Материја медикама, 
уз називе многих лекова, углавном 
биљних, стајали и трачки називи, 
баш као што ми данас пишемо 
латинске називе лекова. Ово нам 
указује колико су дубоки корени 
српског траварства. 

Овде би се неко могао запитати 
какве везе имају Срби и Трачани? 
Када се неки народ насели на 
новом простору, он не улази у 
вакуум, већ долази до стапања са 
староседеоцима, како етничком 
смислу, тако и у смислу културе 
и традиције.Када су Римљани 
освојили Тракију наметнули су 
свој државни поредак, али је 
романизација била делимична, као 
и у свим осталим рубним деловима 
царства.

При томе је у забаченим крајевима неминовно 
у великој мери сачуван трачки језик и култура.

Када су дошли Словени, па Срби, преузели су 
део Трачке културе и традиције, на просторима 
где су живели Трачани, а Илирске где су живели 
Илири, и тако постали настављачи ових древних 
традиција. То посебно важи за традицију 
лечења, јер када су људи болести траже помоћ 
на све стране и не занимају их етничке, верске 
или било које друге различитости.

Шта је традиционална српска 
медицина?

Традиција српског траварства је неоспоран трезор знања, али када 
посматрамо замах и резултате које у данашњем свету имају 

традиционална кинеска и индијска медицина, треба више истицати да и 
ми у том погледу имамо драгоцено наслеђе и искуство

Дакле, традиција српског траварства је трезор 
знања који не бисмо смели занемаривати. Данас 
је многе активне компоненте традиционалних 
лековитих биљака фармација синтетисала, 
али када посматрамо замах и резултате које у 
данашњем свету имају традиционална кинеска 
и индијска медицина, треба добро обратити 
пажњу на наслеђе српског траварства. 

Друга кључна компонента традиционалне 
српске медицине је хипократовски медицински 
систем, која је на овим просторима владала 
готово два миленијума, о чему сведочи 
Хиландарски медицински кодекс, као и низ 
других списа.

Употреба лековитих биљака без разумевања основа 
медицинског система у оквиру кога су коришћене, у 
најмању руку може дати ограничене ефекте, па и 
нанети штету.

Пише: Андреас Келемен
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Ово је веома комплексан и целовит систем, 
који обједињује елементе опште индоевропске 
медицинске традиције, али и погледа на свет, 
и дан данас је врло жив у исламским земљама 
и Индији под именом Унани тиб – Јоњанска 
(Грчка) медицина.

избачен из равнотеже улази у стање 
болести, јер је неки од четири 
динамичка квалитета (влажно-
суво, топло-хладно) поремећен. 
Зато су све лековите биљке и други 
начини лечења били подељени 
по својим квалитетима, тј. да ли 
повећавају или смањују неки од ова 
четири динамичка квалитета.

И дан данас смо сви ми свесни да 
није добро када изађемо из неке 
своје равнотеже, као и да се међу 
собом разликујемо по реакцијама 
на исту појаву или догађај. Неко 
реагује експресивно, а неко 
проживљава ствари у себи, неко ће 
побећи, а неко стати на црту…
Употреба лековитих биљака без 
разумевања основа медицинског 
система у оквиру кога су 
коришћене, у најмању руку може 
дати ограничене ефекте, па и 
нанети штету. Одваикада први 
закон медицине ”Primumnonnoc-
ere”(Пре свега немој нашкодити), 
а за то је потребно знање и 
разумевање. 

Зато треба добро проучити и 
разумети нашу стару медицину, 
која је базирана на вековима 
искуства уз један сасвим другачији 
поглед на свет. Људи некада нису 
били глупљи него данас, и никада 
нису понављали ствари које 
им нису доносиле неку корист 
или побољшање – ако се нешто 
користило кроз векове то је 
сигурно радило.

Вредело би нам да још једном 
погледамо како би савременој 
медицини могли отворити нове 
хоризонте, кроз враћање неким 
елементима хипократовског 
медицинског система. Ово 
можда некоме може да звучи као 
глупа идеја и враћање у мрачну 
прошлост, али нпр. Дејвид Крзи 
(David Kiersey) је на основу четири 
хипократовска типа људи, развио 
систем профилисања кандидата 
за посао који данас користи 75% 
од 500 најбогатијих компанија у 
свету (Fortune 500). Мислим да је 
већ само овај пример довољан да се 
схвати неискоришћени потенцијал 
традиционалне српске медицине, 
као огранка хипократовске, 
односно шире, Индоевропске 
традиционалне медицине.

Трећа компонента традиционалног лечења у 
Србији је магија, али то је део традиције који 
је неупотребљив за даљи развој савремене 
медицине, за разлику од претходна два.
Траварство, лечење лековитим биљем, је у 
народу толико старо и раширено, да већ у 
Хиландарском медицинском кодексу лекара 
уче како, када уђе у кућу болесника ,прво треба 
да добро погледа да ли има остатака лековитог 
биља и купки, којима су болесника лечили пре 
него што су звали доктора. Тако се зна да је 
увин чај добар за бубреге и бешику, да одољен 
има умирујуће дејство, као и мак, да је хајдучка 
трава добра за крвни притисак, жалфија добро 
делује на десни, итд.

Када се купи чај од лековитог биља института 
”Др Јосиф Панчић”, на кутији пише, поред 
основног, још дугачак списак других обољења 
за које се користи. Испадне као да је сваки чај 
добар за скоро све, што делује врло збуњујуће. 

Као што је већина митова и легенди заснована 
на истини заоденутој у митску форму, тако 
је и традиција о дејствима лековитог биља 
заснована на истини миленарног искуства.
Истина је да је лековита биљка помагала код 
свих набројаних обољења, али традиционална 
подела људи на четири основна типа, је оно 
што списак чини знатно краћим и јаснијим.

Када говоримо о четири основна типа људи, 
већ смо закорачили у другу компоненту 
традиционалне српске медицине – 
хипократовски медицински систем. На први 
поглед би се рекло да је овај систем преузет 
од старих Грка, али заправо је Хипократ само 
реформисао традиционалну Индоевропску 
медицинску традицију, баш као што Вук 
Караџић није измислио, већ је само реформисао 
српску ћирилицу.
У то време оно што ми данас зовемо природом је 
носило име Јестаство, што значи ”оно што јесте”, 
а наука о природи се звала Јестастословље. 
При томе је овај наставак ”словље” напуштен 
у нашем језику, и замењен грчким наставком 
”логија” (као Био-логија, Гео-логија итд.), јер се 
Логос преводи речју Слово.

Хипократовска медицина је сматрала да је 
човек здрав када је у својој равнотежи. Када је 

Одвајкада је први закон медицине
”Primumnonnocere” (Пре свега немој нашкодити), 

а за то је потребно велико знање и разумевање.

У средњевековним 
српским 
медицинским 
списима четири 
типа људи су:

- Крв (Сангвиник)

- Жута жуч (Колерик)

- Црна жуч 
(Меланхолик)

- Харкотина 
(Флегматик)

Сваки од ова четири 
типа је био везан за 
једно годишње доба:

- Пролеће (Крв)

- Лето (Жута жуч)

- Јесен (Црна жуч)

- Зима (Харкотина)

Као и за један од 
четири елемента 
који чине све у 
природи:
- Ваздух (Крв – 
Пролеће)

- Ватра (Жута жуч – 
Лето)

- Земља (Црна жуч – 
Јесен)

- Вода (Харкотина – 
Зима)

Ова четири типа, 
односно четири 
елемента, чине 
статички аспект 
природе, док је 
динамички аспект 
исказиван кроз два 
пара супротности, 
четири квалитета:
Врукина (топло) – 
Студено (хладно)
Сухо (Суво) – Мокро 
(Влажно)

Па је тако:

- Крв (Пролеће) 
влажно и топло

- Жута жуч (Лето) 
суво и топло

- Црна жуч (Јесен) 
суво и хладно

- Харкотина (Зима) 
влажна и хладна
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Ево десет најновијих трендова 
у медицини које је донела 

пандемија.

1 Напредна телемедицина

Телемедицина означава појам 
прегледа и лечења људи „на 
даљину” (енг. remote) уз помоћ 
телекомуникационих технологија.
Процењује се да је у јануару 
2020. 24 посто здравствених 
организација имало постојећи 
телепрограм за здравље. Према 
аналитичкој компанији Форестер 
у свим земљама света би требало 
да до краја године обаве преко 2 
милијарде посета виртуелној нези. 
Приморани на функционалност, 
многе регулаторне баријере 
телездравства уклоњене су, а 
здравствене организације сада 
имају скоро годину дана података о 
томе како проценити и побољшати 
услуге на даљину. 

2021. године многе здравствене организације 
фокусираће се на то како најбоље интегрисати 
телездравствене услуге са постојећим 
физичким. Виртуелне посете ће се и даље 
користити као начин за повећање приступа 
примарној здравственој заштити и хитној нези, 
као и за побољшање сарадње са клиникама, 
установама за дуготрајну негу, центрима за 
дијализу и службама за ментално здравље. Све 
ово, међутим, зависи од трајнијег уклањања 
регулаторних баријера: Америчко лекарско 
удружење и други, позивају Конгрес да делује 
брзо у изгласавању нових закона.

2. Нове методе развоја вакцина

Развој више вакцина против вируса ковид-19 за 
мање од годину дана може се памтити као једно 
од већих научних чуда у историји човечанства. 
Процес су убрзали не само регулаторно брзо 
праћење, већ и иновације у начинима извођења 
медицинских испитивања: виртуелна клиничка 
испитивања, која су се углавном одржавала 
на мрежи, олакшала су терет учешћа. У 
комбинацији са духом сарадње, а не такмичења 
између фармацеутских компанија, могли би да 
утру пут за светлу будућност у развоју лекова.

2020. година донела је пандемију Ковида, а са њом и будућност 
здравствене заштите која се огледа у неким новим технологијама и 
трендовима. 2021. донела је питање како ће се те технологије и нови 
трендови иплементирати у постпандемијском свету.

Извор: www.medicaltechnologyschools.com

Десет нових
медицинских трендова

у 2021. години

Десет нових
медицинских трендова

у 2021. години
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Неки од опуштених регулаторних поступака 
око развоја лекова ће избледети са пандемијом 
изазваном вирусом ковид-19, али иновативни 
приступи испитивању и сарадњи могли би да 
потрају. Савез између неколико фармацеутских 
тешкаша - укључујући Гилид, Новартис  и 
Вукси Аптек  - већ је донео заједничко 
истраживање нових антивирусних третмана и 
размену прелиминарних података. Америчка 
управа за храну и лекове је објавила смернице 
за виртуелна испитивања, отварајући нову 
границу за развој и испитивање нових лекова.

3. Здравствена заштита заснована на подацима 

Очекује се да ће тржиште великих података 
у здравству достићи вредност од скоро 70 
милијарди долара до 2025. године, наводи 
консултантска фирма Бејн. Како се прикупљање 
здравствених података наставља убрзавање 
апликација постаје све распрострањеније, а 
потенцијал за побољшање могућности лечења 
и исхода пацијената расте. Највећа баријера је, 
међутим, недостатак интероператибилности: 
подаци једне здравствене организације 
нису лако обрађивани и преношени у другу 
организацију. Ковид-19 је додатно нагласио тај 
проблем.

Интероператибилност је направила велики 
корак напред у новембру 2020. године, када је 
Гугл Клауд покренуо свој програм спремности 
за интероператибилност у здравству чији је циљ 
да помогне обвезницима здравствене заштите, 
пружаоцима услуга и другим организацијама 
у припремама за прописе власти САД о 
интероператибилности. Учесницима програма 
даје се приступ концептима података, 
нацртима апликација, безбедносним алатима 
и смерницама за примену. Ако здравствене 
организације могу да се нађу на истој страници, 
потенцијал великих података у индустрији 
може брзо постати кинетички.

4. Наномедицина

Наномедицина је медицинска примена 
нанотехнологије - технологије која 
делује на атомском, молекуларном или 
супрамолекуларном нивоу. За тако мале 
величине потенцијал је огроман: наномедицина 
има примену у, снимању, очитавању, дијагнози 
и испоруци резултата путем медицинских 
уређаја.

Истраживачи проналазе нове начине за употребу 
наномедицине за циљање појединачних ћелија.
2021. то истраживање ће покренути компанија 
Китимун Сајенсис, лидер у наномедицини 
канцера, која је недавно завршила прву фазу  
испитивања употребе наночестица злата за 
циљање доза лекова у туморе.

Биофармацеутска компанија 
Блувилоу бајолоџикс  (BlueWil-
low Biologics) развила је 
нанотехнологију која се бори 
против вируса и бактерија.

5. 5Г уређаји

Ако највећи покретачи 
најсавременијih технологијa - АI 
(Artificial intelligence, Вештачка 
интелигенција), IoT (The Inter-
net of Things, Интернет ствари, 
дефинишu као интеграција људи и 
процеса са интернет уређајима) и 
Биг Дата (Big Data, огроман проток 
и складиштење података) - желе 
да остваре свој пуни потенцијал у 
здравству, потребна им је поуздана 
и муњевита брза интернет веза. 5Г 
интернет протокол уз поуздану везу 
у реалном времену, најнепосредније 
користи достигнућа у 
телемедицини, проширујући 
приступ нези за милионе. Али то је 
само почетак. Повезанији уређаји, 
са аутентичнијим протоком 
података, отварају могућност 
револуционарног здравственог 
система.

Са латенцијом до нуле, 5Г повезани 
сензори и медицински уређаји 
могу да прихвате и преносе 
податке готово тренутно. То ће 
побољшати праћење пацијената, 
што ће заузврат побољшати 
лечење. Футуристи већ разматрају 
предности везе између 5Г, здравства 
и роботике али пацијенти неће 
морати дуго да чекају да виде 
промену: стручњаци кажу да ће 
уређаји са омогућеним 5Г-ом брзо 
донети нову здравствену парадигму 
названу 4П -  предиктивна, 
превентивна, персонализована и 
партиципативна.

6. Трикордери

Деценијама трикордер је верзија 
летећег аутомобила медицинске 
технологије: његово порекло је 
научна фантастика, а концепт је 
истовремено елегантан и изузетно 
користан.
Још 1960-их замишљано је да су 
трикордери уређаји величине 
длана који могу брзо и прецизно 
надзирати широк спектар 
виталних знакова, а истовремено 
вршити једноставну дијагностику. 
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За разлику од летећих аутомобила, 
трикодери су коначно скочили са 
екрана у руке корисника.

Компанија Безил лиф текнолоџис  
је креирала и те како стваран 
трикодер, познат као диикстер. 
Пацијент га може користити у свом 
дому, без било какве медицинске 
обуке. Са софистицираним 
дијагностичким механизмом, 
диикстер износи податке о 
пацијентима из више извора и води 
их кроз алгоритме који препознају 
34 различита здравствена стања, 
укључујући мождани удар, 
туберкулозу, упалу плућа и 
дијабетес.

7. Дигитални здравствени 
асистенти

Дигитални помоћници попут 
Алексе и Гугл хом платформе 
променили су начин на који људи 
комуницирају са технологијом; 2021. 
ти дигитални асистенти преузимају 
сличну улогу у здравству. Oбрада 
природног језика и амбијентално 
слушање имају природне примене у 
прикупљању, анализи и коришћењу 
здравствених података.

2020. године компанија Епик енд 
Сернер, дизајнер два највећа 
система електронских здравствених 
картона, почели су да интегришу 
виртуелне асистенте са доступним 
гласом у свој софтвер. Компанија 
Ол стартап Сајкара  је креирала 
новог гласовног асистента који 
може слушати и разумети разговор 
лекара и пацијента, а да се од њега 
не траже гласовне команде.

8. Паметни срчани пејсмејкери

Први вештачки пејсмејкер, 
који датира пре више од 100 
година, и даље је критичан део 
медицинске технологије: користи 
их преко милион пацијената. 
Достављањем електричних 
импулса у коморе срчаног мишића 
пејсмејкери могу спречити или 
исправити срчане аритмије 
опасне по живот. Даљинско 
надгледање ових уређаја је битан 
део њихове функционалности. 
Традиционално, то праћење је 
било далеко од оптималног јер се  
ослањало на сложене интерфејсе 
које пацијент можда не разуме у 
потпуности.

2021. пејсмејкери ће постати мало паметнији. 
Спаривањем пејсмејкера са блутут  
технологијом, они се могу повезати са мобилним 
апликацијама заснованим на паметним 
телефонима које пацијенти боље разумеју и 
користе. То ће заузврат побољшати даљинско 
праћење и, као резултат, лечење пацијента. 
Медтроник, једна од највећих компанија за  
медицинску технологију на свету, већ је увела 
свој систем за даљинско надгледање пацијената 
следеће генерације којима је уграђен пејсмејкер.

9. Лабораторија на чипу

Ако је потребно сувише много времена за 
доношење узорака у лабораторију, зашто не 
однети лабораторију до узорака? То је била 
идеја истраживача са универзитета Станфорд, 
који су недавно развили оно што називају 
„лабораторијом на чипу“ заснованом на 
CRISPR ензиму Cas12. Отприлике половине 
величине кредитне картице, садржи сложену 
мрежу канала мањих од ширине људске косе и 
може да пружи резултате теста за коронавирус 
за мање од 30 минута.

Истраживачи кажу да би се тест могао 
модификовати тако да би се откриле друге 
инфекције - рекалибрацијом ензима CRISPR за 
другачији генетски маркер. Како је пандемија 
вируса  ковид-19 научила свет, тестирање је 
први корак у борби против заразних болести. 
Са лабораторијом на чипу, то тестирање се 
може обавити ефикасније, брзо, сигурно и 
јефтино.

10. Сврсисходни уређаји као додаци које 
носимо на себи

Фитнес пратиоци (трекери) су у експанзији већ 
годинама: Фитбит је испоручио 9,9 милиона 
својих носивих уређаја 2019. али следећи 
тренд у ношњи за медицинску технологију 
је конкретнији. За пацијенте са дијабетесом, 
носиви континуирани монитори глукозе (CGM) 
постаће нови нормални уређаји.

Носиви ЦГМ уређаји уклањају потребу за 
повременим испитивањем глукозе и уместо 
тога прате ниво шећера у крви у реалном 
времену. Ово омогућава корисницима да виде 
непосредне утицаје хране и вежбања и да у 
складу са тим обликују свој начин живота. CGM 
tакође могу одмах да детектују хипергликемије. 
Компаније медицинских технологија стоје на 
обе ноге: Декском, програмер CGM-а, имао је 
приход од 1,9 милијарди долара 2020. године 
и очекује скок од 15 до 20 одсто зараде 2021. 
године.

Балкан



БалканФОКУС МАГАЗИН

Фанар подрива
Српску цркву
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Трговачка четврт у Истамбулу 
названа по светионицима 

Фанар у којој је уједно смештена 
и Цариградска патријаршија, 
одиграла је једну веома негативну 
историјску епизоду у српској 
историји. 

У Отоманској империји 
становници овог дела Истамбула 
су били богати грчки трговци који 
су тврдили за себе да су потомци 
старе византијске властеле.

Грчка буржоазија из Фанара задужена да за 
интересе Турске води трговачке послове скупо 
је плаћала своју аутономију унутар Отоманске 
империје. Фанариоти су Турцима плаћали 
порез и до 80% вредности добити коју су 
остваривали. Осим трговине, за Фанариоте 
уносан бизнис је представљала и црква. Они су 
између себе бирали и постављали патријарха, 
а патријарх епископе по Грчкој, Бугарској и 
српским крајевима. Поред економске моћи 
кроз црквену хијерархију, Фанариоти су 
остваривали и одређену политичку моћ, коју 
су наравно подредили интересима Турака у 
нади да ће једног дана обновити Византијско 
царство. Ова нада у васкрсавање Византије 
је идеја водиља и данашњих Фанариота, који 
се више не ослањају на Турску већ на далеко 
моћније силе које тренутно владају светом.

Фанар
подрива

Српску цркву

Пише: Жељко Ињац

Фанариотски кругови данас подржани од центара моћи са Запада 
настоје да деконструишу свет помесних православних црквава кроз 

преузимање црквене дијаспоре са циљем да се наметну свима или већини 
у православљу.
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Криминал фанарских свештеника на српским 
просторима је био огроман. Због великог пореза 
који су морали плаћати Турцима немилосрдно 
су пљачкали вернике православне цркве. 
Богатећи се трговином и дословним пљачкањем 
балканских православних народа кроз црквене 
намете, поједине фанарске породице су успеле 
да се позиционирају на висока места у османској 
управној хијерархији. 

Фанарска политика на нашим просторима је 
допринела да многи Срби напусте православну 
веру и пређу или на римокатоличанство или 
на ислам. Данас фанариотска политика неких 
грчких црквених кругова уз помоћ моћних 
центара на Западу настоји да се наметне 
у православном свету а нарочито међу 
православцима у САД. 

„Ево шта конкретно забрињава вјерника-лаика 
који не жели да види уништење СРПСКЕ 
православне цркве, ни у Америци, ни било 
гдје, и који жели да Србин православац остане 
у Светосављу. 

Према одлукама Критског сабора, који је 
маркирао шавове цијепања православних 
цркава, цркве у расијању ће се преко 
свеправославних епископских скупштина, 
који су у настанку, ујединити у једну 
православну цркву по једној држави или по 
једној договореној територији. На практичном 
примјеру Срба у САД-у, план је да се српске 
православне епархије и парохије утопе у 
општеправославну црквену организацију, 
одвојену од Српске православне цркве, а под 
више или мање номиналном надлежношћу 
васељенског патријарха у Истанбулу, јер је он 
први међу једнакима. То пише у оном закључку 
Критског сабора који је назван “Православно 
расијање“.“ – В. Ивковић

Савремена фанарска политика 
наставља тамо где је стала након 
распада Отоманске империје само 
се сад ослања на Запад и Америку 
у спровођењу својих планова. У 
ту сврху Фанар је конструисао 
једну потпуно нову и православној 
традицији страну теологију, којој 
је једини циљ подређивање свих 
православних помесних цркава 
патријаршији у Истамбулу. 

„У своме обраћању Сабору 
патријарх Вартоломеј је изнео 
својеврсно богословско-канонско 
оправдање својих предстојећих 
поступака. То оправдање би се 
могло сажети у једној реченици. 
Према Патријарху, извор живота 
Православним Црквама јесте 
у Васељенском Патријархату, 
без којега нема Православља. 
Или директно, речима самог 
патријарха Вартоломеја: „Почетак 
Православне Цркве је Васељенски 
Патријархат; у овоме је живот, 
и живот је светлост Црквама“ … 
„Православље не може да постоји 
без Васељенског Патријархата“.“- 
Ведран Гагић.
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БАЛКАНЦРКВА

Плодове катастофалне фанарске 
црквене политике видимо у Украјини 
где су од неколико скупина црквених 
отпадника (расколника) покушали 
створити аутокефалну украјинску 
цркву, која је у суштини крајње 
подређена Фанару и истамбулском 
патријарху, иако у Украјини постоји 
званична канонска православна 
црква. 

„У Украјини већ постоји аутономна 
Црква, Украјинска Православна 
Црква, која није тражила 
аутокефалију нити од своје Мајке 
Цркве, Руске Православне Цркве, 
а још мање од Цариградске 
Патријаршије. То је први проблем. 
Други проблем је да аутокефалија 
не може бити додељена ни једној 
другој парацрквеној структури у 
Украјини, а има их још најмање 
две, од којих је највећа тзв. 
Украјинска Православна Црква 
Кијевског Патријархата на чијем 
је челу доказани кривоклетник и 
преступник, од Цркве рашчињени 
и анатемисани, господин 
Денисенко (самозвани патријарх 
Филарет).“ – Ведран Гагић.

Намера Фанариота је да се православни свет 
централизује под палицом једног патријарха, тј. 
патријарха из Истамбула, попут римокатоличке 
цркве којом се управља из једног центра – из 
Ватикана, те да све остале помесне цркве, или 
барем већина, буду подређене политичким и 
економским интересима Фанара. У ту сврху 
предано раде у првој фази на преузимању дијаспоре 
других помесних цркава али и урушавању 
интегритета осталих православних цркава. 

Када се Фанар не либи да ровари 
по Руској цркви која је далеко 
највећа православна црква, онда 
се може претпоставити какви су 
им планови за Српску, Бугарску 
или друге православне цркве на 
Балкану, подручју које Фанар 
традиционално сматра својом 
зоном доминације. 

Излаз из дуготрајне кризе, ново рачунање времена повезано је с демонтажом 
неприкладног система управљања. Што даље се он продужавао тимКриминал 

фанарских свештеника на српским просторима је био огроман. Због великог пореза 
који су морали плаћати Турцима немилосрдно су пљачкали вернике православне цркве. 
Богатећи се трговином и дословним пљачкањем балканских православних народа кроз 
црквене намете, поједине фанарске породице су успеле да се позиционирају на висока 
места у османској управној хијерархији.смо у већем степену осуђени на продужетак 

заостајања Русије од осталог света и у следећој фази на слом система.

“Имплементација фанарске визије 
Православља   је веома свестрана, готово 
импресивна. У секуларном смислу, патријарху 
Вартоломеју и људима с којима се окружио 
треба исказати признање за ефикасност у 
спровођењу својих планова као и за истрајност 
у истим. Њихово деловање је свестрано 
јер обухвата скоро сваку област црквеног 
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делокруга. На пример, кроз школовање 
кадрова, како својих тако и оних из других 
помесних Цркава, па у великом броју и СПЦ, 
преко стипендија, кроз постављање људи са 
потенцијалом на високе функције унутар не 
само грчких Цркава него и широм светског 
Православља, кроз дипоматске односе и везе 
са центрима светске економске и војне моћи, 
Фанар је успео да изгради критичну масу 
оних који ће благонаклоно да гледају, или чак 
активно учествују у промоцији идеје о надмоћи 
Фанара над осталим Црквама.” – Ведран Гагић.

Преседан из Украјине и уплитање у 
јурисдикцију Руске Цркве треба да послужи 
за растакање аутокефалности (самосталности) 
свих осталих православних цркава.  Што се тиче 
Српске Цркве, Фанар је у неколико момената 
нескривено своди само на „Цркву Србије“ а овај 
термин касније радо користе и монтенегрински 
шовинисти изашли из Милове кухиње.

Фанар се не зауставља само на дијаспори, 
покушавајући да преотме све епархије СПЦ 
(или барем да им наметне своју власт) већ 
се уплиће и у решавање спора око цркве у 
Северној Македонији, а за очекивати је да ће 
се мешати и унутрашње ствари СПЦ на свим 
оним просторима који су под контролом НАТО 
– од Македоније, преко Косова, до Црне Горе и 
Хрватске. 

Идеја Фанара је да Српску Цркву 
прво сведе само на Србију а потом 
да остале делове СПЦ који су 
ван граница Србије окупи око 
Пећке Патријаршије, у некаквој 
наводној обнови те древне 
Патријаршије којој би наравно сви 
српски атрибути били оспорени 
или маргинализовани а сама та 
нова црква би била под палицом 
Истамбула, баш попут украјинских 
расколника којима је исти Фанар 
дао аутокефалију. 

Уколико се оствари овај план 
Фанара Срби ван Србије ће се 
поново наћи у истој или сличној 
ситуацији у каквој су били након 
укидања Пећке Патријаршије и 
власти Фанариота под отомаском 
империјом. На жалост ретки су 
они који су подигли глас против 
ове и овакве опасне стратегије, а 
неки због интереса или незнања је 
и подржавају. Тако је борба против 
фанариотске „хеленизације“ (прву 
победу је извојевао Свети Сава) је 
истовремено и борба са центрима 
моћи који долазе споља, али и са 
домаћим круговима који свесно 
или не подржавају план слабљења 
растакања Српске цркве.
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У листу „Кивотис тис 
Отодоксијас“ („Ковчег 

православља“) за 11. март 2021. 
године детаљно се анализира беседа 
патријарха Вартоломеја упућена 
групи посланика Врховне Раде 
који су дошли у посету Цариграду. 
Главно место у овом патријарховом 
говору посвећено је скандалозном 
украјинском питању. Много тога 
у говору завређује поругу. У овом 
свом чланку ограничићу се само 
једним местом из њега за које 
сматрам да представља превару 
оних који нису упућени у чињенице 
овог еклесиолошког скандала без 
преседана: „Јединство православља 
ни у ком случају није подвргнуто 
искушењу због тога што се 
Васељенска патријаршија одазвала 
на молбу православних Украјинаца. 
Томос о аутокефалности био је акт 
одговорности Мајке Цркве...“ 

У свом претходном чланку у листу „Ортодоксос 
Типос“ („Православна штампа“) под називом 
„Зар те није срамота, патријарше у којем нема 
страха Божјег?“ разматрао сам другу заблуду 
патријарха Вартоломеја о овој теми. Он је тада у 
свом интервјуу рекао да је лажна аутокефалност 
коју је дао својој личној Кијевској лажној цркви 
која се састоји од изопштених, људи који су сами 
присвојили чин, анатемисаних и расколника, 
слична другим аутокефалијама које већ постоје. 
Тада сам указао на више од десет суштинских 
разлика и на сличан начин поступам и сад 
излажући још више несумњивих и непобитних 
чињеница него онда: 

1) Због украјинског питања је у потпуности 
раскинуто јединство Васељенске патријаршије 
с половином православног света, због тога што 
је Московска патријаршија прекинула канонско 
општење с Васељенском патријаршијом. 

2) Због тога је Васељенска патријаршија 
и васељенски патријарх лично ступио у 
забрињавајући конфликт с јерусалимским 
патријархом. И овај конфликт још увек траје. 

3) Васељенски патријарх Вартоломеј се такође 
налази у стању потпуног еклесиолошког 
раскида с новим патријархом Српске Цркве 
Порфиријем који је оптужио патријарха 
Вартоломеја за то да украјинско црквено 
питање потреса православље у целом свету.

Патријарх Вартоломеј 
заслужује да буде 

свргнут!
Аутор: Протопрезвитер Јован Диотис
Са руског Марина Тодић
Служба за комуникације ОСЦО
Извор: pravoslavie.ru

Превод чланка богослова и писца протопрезвитера Јована Диотиса 
(Јеладска Православна Црква). 

БАЛКАНЦРКВА
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 Очигледно су прекршени свети канони (в. 
„Ковчег православља“ од 11. марта 2021. године). 
У целом православном свету због ђавољег 
украјинског питања још увек трају догађаји 
који потресају црквено јединство. 

4) А у Грчкој после лажног признања украјинске 
злоаутокефалије још увек траје велика саблазан 
у виду мноштва публикација и изјава посленика 
на високом нивоу против званичне Цркве. 

5) У Александријској патријаршији је међу 
епископима дошло до смутње и патријарх 
Теодор се озбиљно компромитовао тиме што 
је самовољно и неканонски лажног епископа 
Епифанија признао за митрополита кијевског и 
целе Украјине. Нанета је непоправљива штета 
његовом угледу као патријарха, због тога што 
је патријарх Теодор пао у противречност и 
показао се као недоследан, јер је за митрополита 
Кијевског и целе Украјине [до тог дана] 
признавао Онуфрија. 

6) И у Кипарској Цркви је украјинско питање 
изазвало снажан раздор између архиепископа и 
митрополита. 

7) Украјинска аутокефалност која је 
погазила канонско право изазвала је велико 
замешатељство и на Светој гори Атосу. 

8) Истакнути богослов албански архиепископ 
Анастасије дошао је до закључка да је украјинско 
питање пореметило јединство православног 
света и ради лечења ове ране предложио је 
сазивање Свеправославног сабора. Многи 
други су такође молили за његово сазивање. 

9) Чак су и многи митрополити, професори 
духовних школа и други учени богослови и 
образовани клирици изразили мишљење о 
томе да су у овом случају управо неканонски и 
самовољни поступци патријарха Вартоломеја 
изазвали и изазивају многобројне расколе у 
целом православном свету. 

10) У мом другом претходном чланку „Ваша 
Светости, Ви изазивате немире у православљу“ 
садрже се подаци који доказују чињеницу 
смутње у целом православном свету. Није 
било одговора, ни од патријарха лично, ни од 
његових сарадника. 

11) Има већ више десетина публикација у 
којима се посебно истиче да украјинска лажна 
аутокефалност наставља да изазива немире 
сеизмичког карактера у целом православном 
свету. 

12) Оваква аутокефалност заједно с лажним 
поглаварем и лажним епископом Епифанијем 
у највећој мери је продубила положај Кијевске 
расколничке цркве. 

13) Десет аутокефалних Цркава 
већ више од две године одбија да 
призна наказну Кијевску црквену 
творевину. 

14) И чак и уколико само једна 
аутокефална Црква на крају 
не призна ову Кијевску нову 
творевину, у православљу ће 
постојати раскол, а ова преурањена 
патријаршијска аутокефалост неће 
имати никакву тежину. 

15) Тврдећи да се лажна 
аутокефалност његове сопствене 
лажне цркве наводно није 
дотакла црквеног јединства, 
всељенски патријарх Вартоломеј 
на најочигледији начин демантује 
самог себе. У свом горе наведеном 
говору он је рекао да је стање у вези 
с црквеним расколом у Украјини 
„било дубока рана на телу целе 
Православне Цркве“. Али пошто 
ова болна ситуација не само да није 
исцељена издајничким поступцима 
патријарха Вартоломеја према 
целом црквеном поретку и предању, 
већ се још озбиљно продубила (за 
шта постоје докази), патријархово 
признање да је украјинско питање 
још увек „дубока рана на телу 
целе Православне Цркве“ остаје 
апсолутно тачно. 

Жалостан закључак се састоји у томе 
да је неразборитост патријарха на 
светом телу православља изазвала 
мноштво рана које крваре. 

Напослетку, треба истаћи да 
патријарх Вартоломеј подлеже 
свргавању. Ево: „Уколико епископ 
изрекне лаж и буде доказано да су 
јеретици његове епархије наводно 
примили православну веру или да 
су се обратили захваљујући њему, 
а они су се, напротив, обратили 
посредством другог, нека буде 
свргнут“ (Παντελεήμονος Μητρ. 
Κορίνθου, Κλεὶς τῶν ἱερῶν 
Κανόνων, σελ. 481). 

Ако је због само једне такве лажи за 
епископа предвиђена највиша мера 
духовне казне, како треба да буде 
кажњен патријарх Вартоломеј? 
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Такође, разрешени 
су и шеф Кабинета 

српског патријарха, директор 
Патријаршијског управног одбора 
и шеф Информативне службе СПЦ 
који су на та места постављени у 
време патријарха Иринеја. Уместо 
њих патријарх Порфирије и Синод 
СПЦ поставили су на та места 
особе за које сматрају да с њима 
треба кренути у нову сарадњу и 
успехе.

Те промене су у Српској цркви 
сасвим уобичајене и скоро сви 
разрешени су их пропратили 
са захвалношћу српском 
патријарху и Синоду СПЦ, неки 
за вишедеценијска постављења, а 
неки за вишегодишња постављења. 
Изузетак је био само ректор 
Богословије на Цетињу ког је 
Синод СПЦ на то место поставио 
пре 22 године.

Према извештају митрополита 
Хризостома из априла 2021. о 
лошем стању у Богословији на 
Цетињу, чланови Синода СПЦ 
су на седници од 14. маја 2021. 
једногласно постигли  сагласност 
да би ректор Гојко Перовић требало 
да буде разрешен дужности.

Ректору Богословије на Цетињу 
допуштено је неколико месеци да 
прихвати одлуку Синода СПЦ, 
као што су је са захвалношћу 
прихватили и остали разрешени 
службеници.

Нажалост, то се није догодило. Стога је 
патријарх Порфирије 23. августа 2021. потписао 
одлуку о разрешењу коју је активирао на 
основу претходно већ утврђене сагласности 
свих чланова Синода СПЦ. 

Притом, јавност би требало да има у виду да 
су за Богословију на Цетињу надлежни Свети 
архијерејски синод СПЦ и Република Србија 
у чијем су просветном систему све богословије 
СПЦ. Дакле, Богословија на Цетињу је у 
просветном систему Републике Србије а не 
Црне Горе.

Зашто се подигла толика прашина 
око разрешења Гојка Перовића 
и о избегавању Kривокапића да 

потпише Темељни уговор

Пише: др Александар Раковић

У последње време српско друштво постало je жртва непристојних 
гласина и напада на руководство СПЦ и Републике Србије због сасвим 

једноставне кадровске промене у Богословији на Цетињу.  Наиме, Свети 
архијерејски синод Српске православне цркве је током последњих месеци 
у редовној процедури с дужности разрешио ректоре београдске, нишке и 

цетињске богословије.

БАЛКАНЦРКВА

Богословија на Цетињу је у просветном 
систему Републике Србије а не Црне Горе.

Пошто су први разред Богословије на Цетињу 
ове године уписала само два ученика, а други 
разред ће похађати само три ученика, у 
редовним околностима могло би се тражити 
да се ученици тих разреда изместе у друге 
богословије где се одвија редовна настава за 
коју је потребно најмање пет ђака.

Наравно, то се неће догодити јер се сви надају 
да ће ново руководство Богословије на Цетињу 
остварити успехе. Тој школи и Синод СПЦ 
и Република Србија пружају руку и нову 
шансу како би се избегло да у њој буде више 
наставника од ђака, чиме се губи њен смисао.

Неко је морао да сноси одговорност за то што 
Богословију на Цетињу уписује мање ђака него 
школе у најпасивнијим пределима. Синод СПЦ 
поставља и Синод СПЦ разрешава. 

Када је реч о црквеним приликама у Црној 
Гори, целокупну српску јавност још занима шта 
се дешава с потписивањем Темељног уговора 
између Српске православне цркве и Црне Горе? 
Нажалост, Кривокапићева власт је пре две-три 
недеље, у исто време, послала Синоду СПЦ два 
различита предлога тог текста.
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Једна верзија стигла је службеним путем преко 
Митрополије црногорско-приморске, а другу 
верзију су особе блиске Кривокапићу предале у 
Српској патријаршији у Београду.

Стога је - због збрке коју је направио Здравко 
Кривокапић - потписивање Темељног уговора 
далеко, осим уколико се Здравко Кривокапић 
не врати претходно усаглашеној верзији коју је 
дошао да потпише током трајања Сабора СПЦ, 
а онда наједном одустао и дрским понашањем 
направио скандал.

Да би се разлучили сви ти Кривокапићеви 
предлози, Патријарх Порфирије је формирао 
трочлану стручну комисију која би требало да 
започне рад после сезоне годишњих одмора. 

Дакле, с потписивањем Темељног 
уговора не може се журити, осим 
ако се Кривокапић не врати 
претходној усаглашеној верзији. 
У том случају би Темељни уговор 
могао бити потписан за један 
једини дан.

КОМЕНТАР

Црквена Златна Рибица

О томе да Патријарха 
појединци желе да виде у 

улози златне рибице која испуњава 
жеље писао сам индиректно у више 
наврата пред изборни Сабор. Још 
тада су исти ови који сада предводе 
хајку на Патријарха поставили своје 
тезе. Једна од њих је следећа: ако 
Патријарх не буде по нашој вољи 
онда је режимски Патријарх, није 
свој, не ваља ич; а ако буде наша 
златна рибица све док је златна 
рибица и испуњава наше прохтеве, 
(гео)политички програм, бизнис 
амбиције, каријерне аспирације 
итд., биће добар или барем 
подношљив. Неки су чак говорили: 
треба му дати шансу. Шансу за шта? 
Ваљда да покаже да ли ће да буде 
златна рибица?
Оно што несрећници не схватају 
јесте да је Патријарх златна рибица 
Цркве и Јеванђеља да је то његов 
програм и да га он и спроводи, и 
притом испуњава жеље Христове 
изречене у програму, Јеванђељу. 
Само они људи који не могу да 
се ослободе своје скучености не 
могу да завире у непрегледну 
ширину вечнога Живота у коју 
нас све Јеванђељем зове Црква, па 
и Патријарх као “златна рибица” 
Цркве. 
Они који су жељни нечега другога, 
све своје потребе и земаљске 
амбиције могу да задовоље изван 
ц р к в е н о - а д м и н и с т р а т и в н о г 
система. Треба свакоме помоћи да 
у томе и успе, јер нас и томе учи 
Јеванђеље, али зато би било лепо 
с њихове стране да пусте Цркву 
да обавља своју мисију несметано 
ради нас који желимо да се у њој 
спасавамо неоптерећени њиховим 
личним амбицијама, жељама и 
прохтевима.

Фејсбук коментар Ведрана Гагића

Због збрке коју је направио Здравко Кривокапић 
- потписивање Темељног уговора је далеко, осим 

уколико се Здравко Кривокапић не врати претходно 
усаглашеној верзији.

Та комисија ће анализирати чак четири верзије 
предлога Темељног уговора, од почетног 
који је био усаглашен, до наредна три која је 
Кривокапић самовољно мењао.

Нажалост, стручна комисија због претходно 
преузетих годишњих одмора неће моћи да 
почне са састанцима пре друге половине 
септембра 2021. и очекује се да рад те комисије 
буде исцрпан и опсежан, по ширини и дубини 
испитивања проблема. Налаз стручне комисије 
ће бити знатно обимнији од Кривокапићевих 
предлога Темељног уговора који, у обе 
истовремене верзије, садрже девет страна 
текста.

С обзиром на научну компетентност ове 
комисије и уобичајени опсег трајања 
проучавања овог проблема, стручна комисија 
би прву верзију свог налаза, са сугестијама и 
примедбама, могла да пошаље Синоду СПЦ 
отприлике до децембра 2021.

Чланови Синода СПЦ би потом добили тај 
материјал који би надаље проучавали, а извесно 
је да због јануарског календара 2022 – који је 
пребогат празницима – тешко да би у том 
месецу било простора за подробну дискусију и 
одлуку Синода СПЦ.

С тим у вези могло би се очекивати да Синод 
СПЦ у фебруару утврди начелни закључак 
а потом до марта-априла 2022. са стручном 
комисијом до краја усагласи документ који би 
могао бити послат Кривокапићу, да га прими 
негде у мају 2022.
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БАЛКАНЦРКВА

Црквено-народни сабор у 
манастиру Тумане поводом 

75 година од смрти светог 
Јакова потврдио је да је заиста 
етимолошки корен речи култура - 
култ.

Сам тај дан је започео Литургијом 
а сам програм је започео молитвом. 
Литургија је била Архијерејска уз 
учешће седморице архијереја и 
саслуживање неколико десетина 
свештеника и свештеномонаха. 

Фото: Мирослав Миловановић/asmedia.rs 

Културно уметнички програм је 
отворио првак београдске опере 
Оливер Њего својим извођењем 
молитве Господње Оче наш. 
Програм је у себи носио скупину 
фолклорног израза, предавања, 
позоришних комада, као и 
појединачних рецитала. 

Величанствена 
слава манастира 

Тумане!



61

Од монодраме Петра Божовића 
до предавања др Растка Јовића, 
професора ПБФ Универзитета у 
Београду те позоришне представе 
чланова Приштинског народног 
позоришта а све уз музичку 
подршку Првог београдског 
друштва и ансамбла Ренесанс 
те Катарине Гојковић певачице 
српске етно музике, програм који 
је трајао од 12 до 18 протекао је 
невероватно брзо.

Конферансје је била Нада Аничић 
Црљеница, књижевница уз 
помоћ Младене Бојковић и Саше 
Николића.
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БАЛКАНКУЛТУРА

Рођен је у Суботици 1973. 
године. Српску књижевност 

је завршио 1998. на  Филозофском 
факултету у Новом Саду. Као један 
од уредник часописа „Реч“ ради 
од 1999. Године. Објављивао је у 
Нину и Вечерњим новостима, а за 
Политику пише критике прозе. 
Ради као редовни професор на 
Одсеку за српску књижевност на 
Филозофском факултету у Новом 
Саду. Његов четврти роман по 
реду, носи назив „Омама“ и прича 
је о Милошу Црњанском који се 
налази у Берлину, у срцу Вајмарске 
републике, 1928. године.

Ваш нови роман носи назив „Омама“, и након 
читања, ја могу рећи да се жанровски може 
сврстати негде на границу између историјске 
фикције, трилера и драме, али је сам наслов 
веома интригантан – зашто баш „Омама“ и 
шта та реч представља за Вас и Ваше јунаке?

- Омама је најпре врло звучна реч и она тим 
звучањем на неки посебан начин зрачи и утиче 
на читаоца. Сем тога, то је реч коју је волео и 
сам Црњански, и она се спомиње на почетку 
његовог романа Друга књига Сеоба. И мени је 
такође блиска: ја сам је поменуо на почетку свог 
прошког романа Велики јуриш. Најзад, омама је 
реч која симболизује несигурност у нешто лепо 
и привлачно што се налази пред човековим 
очима: да ли је нешто што видимо стварно или 
је само халуцинација, фатаморгана. Или омама. 
И моји јунаци, посебно, услед стања свести 
неких од њих, имају проблем да утврде да ли је 
оно што знају истина или не.

Слободан 
Владушић: Ми 

смо цивилизација 
смрти

Део интервјуа Слободана Владушића 
датог за портал Чудо 
Разговарала: Јелена Недељковић

У Европи данас  више људи умире него што се рађа. Разлог за  то јесте 
једна културна матрица која отворено  намеће жени то да треба 
да буде све, само не  мајка. Ако је само мајка, онда се сматра да  је 

старомодна и неуспешна.

Ф
от

о:
 П

ри
ва

тн
а 

ар
хи

ва
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  По тематици, роман је својеврстан, не 
наставак, али се надовезује на роман „Велики 
јуриш“, у коме сте писали о Великом рату и 
историјским личностима. „Омама“ је прича о 
Милошу Црњанском и његовим берлинским 
данима? Одакле идеја да ово буде делом, прича 
о Црњанском, мада је заправо, много више?

- Врло је тешко реконструисати како се неке 
идеје рађају и како се доцније развијају у фабулу. 
Покушао сам да у првом поглављу покажем 
како је ова прича на неки начин одувек била у 
мени, да је нисам измислио, већ да се она, да 
тако кажем, сама саставила од компоненти мог 
живота.

У Вашим романима доминирају 
снажни мушки ликови, а да ли ћете 
се, у духу родне равноправности, 
одлучити да у неком од следећих 
романа дате предност некој 
јунакињи?

- Нисам сигуран да у мојој прози 
доминирају снажни мушки 
ликови. Једна читатељка је рецимо, 
приметила да је Омама опело 
мушкости, или ако хоћете мушком 
принципу и при том је навела врло 
добре разлоге за такво читање 
романа. Дакле, пре бих рекао да 
моји ликови припадају једном 
свету у коме мушкост нестаје. 
Али ако настаје мушкост онда са 
њом нестаје и женскост, односно 
женски принцип. Обратите пажњу 
на наталитет: у Европи данас више 
људи умире него што се рађа. 
Разлог за то јесте једна културна 
матрица која отворено намеће 
жени то да треба да буде све, само 
не мајка. 

Још раније ми је било познато ремек-дело 
Алфреда Деблина Берлин Александерплац 
које такође описује то време. Противно неким 
претпоставкама популарна серија Берлин 
Вавилон ми није била од нарочито велике 
помоћи,  зато што је она ипак и пре свега једно 
тумачење тог времена, које неке тада постојеће 
ствари, намерно прикрива. Углавном, мислим 
да писање романа који реконструишу неке 
историјске периоде није такмичење у томе ко 
је прочитао више грађе, него ко је у стању да 
интензивније осети одређени период, да га 
доживи и да га изрази, користећи неке елементе 
тог света до којих је дошао путем разноврсне 
литературе.   

То је слика света која се данас форсира у 
масовној култури и она практично породицу 

своди на једну застарелу и покварену 
институцију што се онда наравно одражава и 

на наталитет.

Један немачки писац је казао како књижевност 
почиње из љубави према сопственом животу и 
ја се слажем са њим.

Ми смо цивилизација смрти, јер са ротицањем 
живота ми не стварамо живот, већ смрт: 

mорталитет је већи од наталитета.

Ако је само мајка, онда се сматра да 
је старомодна и неуспешна. Дакле, 
жена се потврђује нечим другим, 
а не мајчинством, мајчинство је 
нешто успутно. Са друге стране, 
уместо оца који чува породицу и 
брине о њој, данас се форсира слика 
оца као напасника и злостављача. 
Наравно, нису поштеђена ни деца: 
данас им мало ко говори да треба да 
воле и поштују своје родитеље, већ 
им се уместо тога сугерише да они 
имају своја права, а између осталог 
то је и право да пријаве своју мајку 
и свог оца. То је слика света која се 
данас форсира у масовној култури 
и она практично породицу своди 
на једну застарелу и покварену 
институцију што се онда наравно 
одражава и на наталитет. Другим 
речима, ми смо цивилизација 
смрти, јер са протицањем живота 
ми не стварамо живот, већ смрт: 
морталитет је већи од наталитета. 
Оно што зовемо прогресом 
је увећање смрти и укидање 
породице, што значи да ће се деца 
у будућности мање рађати, а више 
куповати и набављати. То је оно 
што ме занима и вероватно ћу у 
мом следећем роману да ангажујем 
један женски лик да то нотира.  

Када  кажем компоненте мислим и на оно што 
сам доживео и оно што сам мислио и оно што 
сам прочитао. Један немачки писац је казао 
како књижевност почиње из љубави према 
сопственом животу и ја се слажем са њим. Ја 
волим свој живот, што значи да су ми драги 
састојци тог живота и компоненте моје животне 
приче.

Бавили сте се темом и временом, и људима 
који су већ стотину година безмало удаљени 
од нас. Како се откривао тај миље, куда је све 
водио пут прикупљања грађе како би на крају 
читаоцу били дочарани амбијент, атмосфера, 
ликови?
 
- Читао сам најпре самог Црњаског и његове 
успомена на дане које је провео у Берлину, у 
посланству Краљевине СХС крајем двадесетих 
година прошлог века, а затим и литературу која 
говори о Берлину тог времена.
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А – Андрић, Иво. 
У младости лектира и жедно испијање сазнања 
мултидисциплинарних појмова кроз векове. У 
зрелости спознаја и суштински интелектуални 
и уметнички доживљај. Важност додатног и 
аналитичког сагледавање доприноса службовањем у 
ДКП мрежи Краљевине СХС/Југославије. Сећање на 
Калмија Баруха за аманет.   
Б – Барух, Калми.
Рафинирана скромност претече југословенске 
хиспанистике и међународно реномираног научног 
радника из области јеврејско-шпанског језика, 
са посебним нагласком на романсе босанских 
Сефарада. Самосвесна и критично благовремена 
мисија прикупљања, документације и анализе 
културног блага сефардских Јевреја, у последњим 
деценијама у којима се још од нона   и тиа могло 
досећи неколико генерација живог сећања 
усменог предања и напева. Оне су биле последњи 
информанти који су јеврејско-шпански говорили 
као матерњи.
В – Високи Дечани.
Опстојност, по ко зна који пут, у немогућим 
условима, од Стефана Уроша Трећег Немањића 
- Стефана Дечанског и 14. века у вечност. Лавра 
се одржала и за османлијског земана, па ће и све 
друге вакте. Инспирација генерацијама, кроз 
веру, духовност, изворни идентитет, мудрост и 
одмереност, да упркос свему нада није изгубљена. 
Она се црпи од тамошњег монаштва, које једино зна 
како им је.
Г – Господ. 
Смисао свега. Најинтимнији, најсуптилнији и 
коначно најузвишенији осећај. Попут хебрејске 
изреке Дерех ерец кадма ле Тора (Derech Eretz Kadma 
L’Torah,Midrash Vayikra Rabbah 9:3), неопходно је 
морално и етички бити достојан да би се уопште 
могло окренути молитвама и позабавити кодексом. 
Почев од вршења улоге оца, супруга и брата.

Д – Данте, Алигијери. 
Откровење које је захтевало крпљење недостатака 
у општем образовању. Сусрет са изворима који 
проистичу из јудаизма, хришћанства, ислама, 
класиче Грчке и Рима. Само упорношћу и истинским 
удубљивањем, схвата се Бокачово додавање епитета 
“Божанствена”. Седам тераса чистилишта су 
чистосрдечни упит за читаоца који се удубио.
Ђ – Ђоковић, Новак. 
Ведро лице Србије међ тмурним предрасудама 
Запада. Упркос младости - мудрост и одмереност 
у чијој је позадини професионализам. Порука 
младима, од спорта до бизниса. Што би Пет шоп 
бојс отпевали – One in a million man.
Е – Елгар, Едвард. 
Уздигнуће душе. Бриљантно колективно 
поистовећење од Land of Hope and Glory до болно 
достојанственог мука у Нимроду од Варијација 
енигме. На институционални и национални дан 
комеморације палим борцима места има само за 
молитву и адекватна дела за оркестар. Победа 
појединца и над оптерећењем осетљивог социјалног 
залеђа.  
Ж – Ждрал. 
Фасцинантан доживљај National Geographic уживо, 
када десетине хиљада грла у сумрак слеће у језеро 
Хула (Hula) у Прсту Горње Галилеје. Елегантна, 
породична и очаравајуће прецизна у својим 
селидбама од више хиљада километара. Подсетник 
за нашу елементарну еколошку обавезу спрам 
будућих генерација.   
З – Златибор. 
Мила сећања из детињства. Пријатни излети са 
децом на Торник, Гостиљске водопаде, Стопића 
пећину, Мећавник, Тару, Вишеград, Увац и 
Дурмитор. Арома годишњег одмора са породицом 
у средини у којој се говори као снег чист наш језик.

Александра Николића
АзБУКА

БАЛКАНазБУКА
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И – Иновације. 
Покретачка снага, имплицит човечанства. Ако нема 
напретка, следује назадовање. У свим областима, 
од IT сектора, наменске индустрије и здравства, до 
водопривреде и пољопривреде. Једна од мерљивих 
основа здравих билатералних односа Србије и 
Израела. Израелски одговор на конкурентске 
привредне изазове. 
Ј – Јерусалим. 
Један, једини! Град краља Давида, град мира и 
Циона, епицентар монотеистичких религија. 
Инспирација и чежња. Између јерусалимских гора и 
Јудејске пустиње, смештен међ великим племенима 
Јехуда (Јуда) и Бињамин (Венијамин) у кога је славни 
филд маршал Аленби, једини пут, премда освајачки, 
ушао - сјашући са коња, без фанфара, као један од 
верних и обичних људи који залази у светињу.  
К – Кабаљеро, Ernesto Giménez Ca-
ballero. 
Контрадикторност која упућује на неопходност 
суочавања са оновременим реалностима. 
Филосефардизам визави фалангизма у оквирима 
књижевника и дипломате. Los judíos de patria Españo-
la - изузетан траг двадесетих прошлог века.
Л – Либерман, Авигдор.
Постојаност, оданост и снага одбијања власти 
по сваку цену. Секуларни ционизам либералне 
провинијенције, умерене деснице, који има слуха 
за категорије становништва у потреби. Искрени 
пријатељ Балкана, посебно српског народа, који је 
прочитао На Дрини ћуприја, навија за Нолета и радо 
слуша и гледа Кустурицу. 
Љ – Љубичево. 
Спој историје и естетике. Основана од књаза 
Милоша Великог, а касније названа по кнегињи 
Љубици, делила је ергела судбину народа, 
укључујући и албанску голготу. Огромног 
образовног и туристичког потенцијала. 
М – Мапе.
Афинитет и преокупација из детињства. Физичке 
и политичке. Део су маштања, идеје, плана и 
реализације. Инкорпорирају мултидисциплинарни 
рад, понекад генерацијама. 
Н – Наука.
Вера у боље сутра и осећај обавезе да се учини све 
што је до нас. Израз зрелости и напретка сваког 
друштва, који захтева сарадњу која најчешће не 
познаје границе, разних врста. Врх достигнућа 
појединца и друштвене заједнице. Садржи у себи и 
друштвену одговорност према последицама које је 
сама произвела. 
Њ – Њутн, Исак. 
Оличење научног напретка из ког су проистекле 
и развиле се физичке теорије. Универзална 
гравитација, закони кретања, импулси и телескоп 
упадљиво упућују на повезаност научног напретка и 
искорака Краљевства, у коме је потекао, у империју.
О – ОФК Београд. 
Истински градски клуб који баштини славни 
БСК. Упркос епизоди Металца и увезаности у 
полицијске и политичке структуре НР Србије, 
први се ослободио звезде петокраке на свом 
грбу. Романтика и омладинска школа били и 
остали рецепт. Илија Петковић је био фудбалски 
идол моје генерације. Прва љубав израђа испит 
вишедеценијске лојалности. Памтим батине које 
смо попили на гостовању у граду под Багдалом, по 
чему су нас навијаче прихватили у клупски аутобус у 
пратњи полиције до изласка из града, што је за нас, 
младе навијаче, био доживљај.  

П – Пет шоп бојс. 
Упркос луцидности и интелектуалној подлози 
- оптимистично. Синт-поп двојац из мојих 
гиманзијских дана, данас већ најстарији постојећи. 
Јасне поруке, бриљантни интервјуи и сарадња са 
звездама попут Лајзе Минели и Дасти Спрингфилд. 
Бравурозна камерна адаптивност, специфичне боје 
гласа. Заиста A red letter day.   
Р – Резултат. 
За 31 годину живота у Израелу искусио сам и дипем 
крилатицу - испит резултата. Или га има или ће 
га бити у перспективи. Резултати морају да буду 
мерљиви, па и на основу економског и трговачког 
P&L-a.
С – Старт-ап. 
Суштинска одлика здраве и иновативне привреде. 
Захтева усмеравање од нежног узраста, пропраћено 
адекватним финансирањем. Развијене земље, 
урпкос свим бирократским баријерама, пупоут 
антидампинг мера, могу да опстану у тешкој 
конкуренцији земаља у развоју, искључиво сталним 
иновативним решењима, у свим областима 
прoизводње и трговине. Ретка констелација у којој 
млади, конструктивно, на неупоредиво вишем 
степену, узимају ствари у своје руке. 

Александар Николић

Рођен у Београду 1967.
Студије Хебрејски Универзитет у Јерусалиму. 

Специјализација: увоз, извоз и спољна трговина. 
Ко-уредник са др Кринком Видаковић Петров “Kalmi 
Baruh: Selected Works on Sephardic and Other Jewish Topics”. 
Почасни конзул Републике Србије у Држави Израел. 

Oжењен, отац две кћери.
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БАЛКАНПОГЛЕД

Ф – Фолкландска острва. 
Фасцинантна опстојност нешто мање од четири 
хиљаде становника британског порекла овог јужно-
атлантског архипелага, 13 хиљада километара 
удаљене прекоморске територије од матице. Све 
потребе становништва, попут школства, здравства, 
комуналног и инфраструктурног развоја задовољене 
на самим острвима, а остале плански и систематски. 
Истраживања природног гаса и туризам увелико 
обогатили традиционални пласман вуне и риболов. 

Х –Холокауст. 
Колективна пост-траума која се живи 366 дана 
у преступној години. Једном је Давид Албахари 
рекао, како највише забрињава чињеница да упркос 
томовима енциклопедијских издања и светски 
признатим изразима многих видова уметности о 
Холокаусту, нема одговора на најједноставније 
питање – како је тако нешто, ипак, могло да се 
догоди.  
Ц – Црњански, Милош. 
Преламање националног и универзалног, 
емотивног и рационалног, полетног и бесмислено 
губитничког. Одрастао сам у средини потиштене 
клице реакционарног отпора током Социјалистичке 
Федеративне Републике, упркос далеко сложенијим 
реалностима. Сазревање уз Сеобе. 
Ч – Чајковски, Петар Иљич. 
. Полет духа, позни романтизам у свој својој 
суптилности и надахнућу. Драматичност садржаја 
од балета преко опера до симфонија. Концерт за 
клавир и оркестар у бе-молу, рецепт једном дневно 
уз јутарњу кафу или чај. Крцко Орашчић образовни 
уникат војевања родитељима са тонама испразних 
гаџетских материјала, серијски избљувано 
сервираних њиховој деци.  
Џ – Џумхур, Зулфикар - Зуко. 
Спој ерудитизма, вишестраног уметничког дара 
и шеретског шарма. Епизоде “Ходољубља” сам 
доживљавао као бисере, од којих се на најпријатнији 
начин учило и уживало у њима. Све што сам касније 
сазнавао о Зуки, биле су складно изнијансиране 
коцкице мозаика духа, маште, хумора и ироније.    
Ш – Штулић, Бранимир – Џони.
Рок идол из гимназијских дана. Азрин композитор, 
певач и гитариста, суштински фронтмен. Изузетна 
музичка остварења само тројице извођача који 
се не базирају на наменски приређеној техници. 
Проницљиви и храбри текстови за своје време. 
Импулсивно-супериорни став ерудите проткан 
самокритиком и критиком.

У – Ур Касдим.
Из Сумера јужне Месопотамије до савременог 
Израела. Од праоца Аврама до старт-ап нације, која 
је дубоко зашла у трећу анти COVID-19 вакцинацију. 
Аврама позива Господ да напусти дом свог оца 
Тераха (Таре) и да се насели на земљу Канаан 
(Ханан), коју обећава њему и његовом потомству. 
О последицама вере, лојалности и спремности на 
суштинске промене можемо да размишљамо у оба 
правца.   

Т – Тесла, Никола. 
Обавеза свих нас који живимо широм белог света, 
да пажљиво одаберемо прикладне црте великана 
науке, сваком форуму представљања засебно. На 
начин који је утемељен у интересима, те евентуално, 
потребама дотичне слушалачке публике. Од система 
напајања наизменичном струјом до произвођача 
електричних возила. У Израелу овај задатак није 
компликован.
Ћ – Ћирилица. 
Стуб идентитета. Обавеза ка деци која се рађају 
и одрастају у расејању. Савршенство знаковне 
језичке сврсисходности које се сусреће са изазовима 
комуникације модерних технологија. И странци 
нас више цене када држимо до свог. Од периода 
прихватања хришћанства до отпора отуђењу 
аутохтоних вредности – код Срба ћирилица.  
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