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БАЛКАНЕКОНОМИЈА

Пише: Бранко Радун

Онај који би контролисао већину тржишта кабловске дистрибуције је 
и у позицији да одређује и шта ће већина људи гледати. Ако уз то има 
и своје информативне канале он је у позицији да моделише мишљење 

једног друштва и да тако пресудно утиче на то ко ће отићи а ко доћи 
на власт.

Битка за медијски 
суверенитет –

Шолак vs Телеком
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Актуелну полемику на релацији медија које 
контролише United media са Телекомом (а читај 
и са државом) људи су схватили као обичну 
причу о конкуренцији две велике компаније. 
Но она је све само није то. То је сукоб великог 
страног телекомуникационог конгломерата са 
домаћом телекомуникационом компанијом у 
ком је циљ био потпуна доминација у сфери 
дистрибуције медијског садржаја кроз монопол 
у области кабловске мреже.

Са 21. веком је дошло време кабловске телевизије 
која је у многоме променила функционисање 
електронских медија. Онај који би контролисао 
већину тржишта кабловске дистрибуције је и 
у позицији да одређује и шта ће већина људи 
гледати. Ако уз то има и своје информативне 
канале он је у позицији да моделише мишљење 
једног друштва и да тако пресудно утиче на то 
ко ће отићи, а ко доћи на власт.

Први кабловски оператер на тржишту је био 
СББ, као фирма из Kрагујевца која је у првим 
годинама то радила илегално. Наравно уз 
прећутну сагласност државе па и Телекома 
Србије те уз коришћење њених ресурса. У 
време ДОС-а  СББ је дошао у руке правог 
победника Петог октобра – Шолак ју је продао 
компанији Џорџа Сороша. Kуповином овог 
кабловског оператера од стране компаније 
коју контролише Сорош одмах се показало да 
је он морао бити „легализован” и да је поред 
финансијског дела јака ако не и јача политичка 
и идеолошка агенда. Прецизније речено СББ би 
требало да доноси профит, али пре свега утицај 
на формирање јавног мњења кроз контролу 
садржаја који дистрибуира.

После уласка великог капитала „сорошевског 
порекла”, а то значи новца великих 
финансијских кућа које су репрезенти америчке 
дубоке државе СББ се нагло ширио и дошао 
без отпора до лидерске позиције. Политичком 
одлуком се кабловски ресурси препуштају 
странцима аналогно гашењу домаћих банака 
и препуштању банкарског тржишта страним 
банкама. Телеком тек 2007. стидљиво креће у 
посао кабловске дистрибуције програма.

Мењају се власници али СББ расте и увек је ту 
човек који је ту од почетка – Шолак. Упућенији 
говоре да је у позадини и данас остао Сорош, 
но то није лако доказати. У једном моменту је 
менаџер ове групације био бивши шеф ЦИА 
Петреус чиме постаје јасно да је то не само 
комерцијални већ и пројекат дубоке државе 
да се на овим просторима преко доминације у 
медијском простору утиче на политичке токове 
и промене.

Затим је битка прешла у нову фазу, 
поред кабловског хардвера мреже 
дистрибуције инвестирало се у 
„медијски софтвер” то јест медијски 
садржај. Тако ова групација купује 
Гранд продукцију, ТВ Синеманију, 
ТВ Ултра и Спорт клуб. Тиме 
долазе у посед популарних 
забавних, музичких, дечијих и 
спортских канала. Праве и своју 
телевизију N1 која је направљена 
као балкански CNN који заузима 
потпуно глобалистичку натовску 
и опозициону грађанску позицију. 
Није ни мало сметало што су 
информативни пројекти били 
губиташи – они нису ни направљени 
да буду профитабилни већ да 
пропагирају јасну проамеричку, 
пронато, проЕУ агенду у шта 
спаде и борба против „српског 
национализма” и „клерикализма”. 
Тако је кабловски оператер 
који доминира на каблу постао 
и власних канала и програма 
који обликују свест јавности 
кроз „објективно новинарство”, 
промоцију „модерности” и борбе 
против „српске затуцаности”. 
Сличну улогу је у претходној 
деценији имао Б92 који је исто тако 
био у власништву и под контролом 
странаца, а пре свега сорошевских 
фондова.

Затим је кренула нова фаза – битка 
за хегемонију над медијским небом. 
Kуповале су се телевизије, програм 
и кабловски оператери да би се 
дошло до тоталне доминације на 
тржишту. Поред инертног РТС 
који није правио своје кабловске 
канале и Телеком-а који није радио 
на садржајима у том периоду, 
није било ни активног отпора тој 
стратегији. Циљ је био да се преузме 
тржиште и да се смањи гледаност 
националних телевизија, а преко 
тога и да се смањи утицај домаћих 
телевизија на јавност, а пре свега 
смањење политичког утицаја. План 
је био да се дође до две трећине 
домова и да се њима понуде 
они садржаји који корпорација 
процени да су примерени. 
„Политички некоректни” канали 
би ишли на крају листе или их не 
би ни било у понуди. Познато је 
да људи гледају у већини првих 7-8 
канала и понеки специјализовани 
мимо њих (спортски, филмски, 
дечији и сл.)
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Онда се десио преокрет пре 
неколико година. Власници СББ 
нису успели да купе телевизије 
са националном фреквенцијом – 
Прву и Б92 од грчког власника и 
тако заокруже понуду на каблу са 
још две телевизије са националном 
фреквенцијом којом би затворили 
врата сваком другачијем мишљењу, 
сваког које није пронатовско или 
либерално („Kосово је независно”, 
„Сребреница је геноцид”, „Срби 
су кривци за ратове деведесетих” 
и сл.). Тако нису успели да дођу до 
контроле над више телевизија да 
би створили медијски кордон који 
не би могао да се пробије.

Телеком се пренуо из летаргије 
и кренуо у последњи моменат 
у експанзију што се поклапа са 
временом од када га води директор 
Влада Лучић. То подразумева 
борбу на терену за јачање 
мреже клијената, али и развој 
инфраструктуре (брзи интернет 
преко телефонских инсталација, 
оптички интернет). То је довело 
до преокрета и до јаче позиције 
Телекома на тржишту како у земљи 
тако и у региону.

Поред тога дошло је и до промене 
у понашању домаћих телевизија. 
Пинк је направио бројне канале, 
РТС је кренуо у правцу прављења 
канала, али и платформи за 
интернет дистрибуцију попут 
Планете. Сви заједно су кренули у 
прављење „контента” или медијских 
садржаја који би били гледани. 
Највидљивији део тога су бројне 
серије које се снимају у Србији, а 
које су гледане и у региону. Ту је и 
јачање других медијских садржаја 
који су врло гледани.

Можемо рећи да је све ово било 
могуће само уз подршку државе 
која се на овај начин одбранила 
од покушаја странаца да преузму 
потпуну контролу над медијском 
сфером.

Много од овог што је урађено је деловало 
као ad hoc или у изнудици, али заједно је то 
све заправо оцртало националну стратегију 
одбране медијског суверенитета која се 
формулисала кроз праксу која се реализовала у 
протеклих неколико година.

Сад имамо реакцију на то – кампању медија који 
су под контролом United grupe и United media 
а којима није успело да преузму све под своје и 
које судобиле у Телекому реалног такмаца како 
на националном тако и на регионалном нивоу. 
По информацијама које су доступне медијски 
конгломерат који предводи Шолак се задужио 
преко 4 милијарде евра, а уложио је милијарду 
евра у развој телевизија, медија и медијског 
садржаја да би ојачао присуство на медијском 
небу Србије и „региона”. При свему томе 
телевизије попут N1 или NOVA S имају изузетно 
ниску гледаност иако су протежиране и од СББ, 
али и од глобалних контролора интернета попут 
Гугла. Њихова домаћа конкуренција је на удару 
цензуре на друштвеним мрежама и подвргнута 
је другим облицима тржишне дискриминације. 
Но и поред свега медији под контролом United 
media нису успели да дођу до шире јавности и 
да на њега пресудно утичу.

Следећи корак „домаћих” медија и државе 
која их подржава је наставак спровођења 
национална стратегије којом би се одговорило 
на изазове које намеће садашњост, а то су нови 
начини дистрибуције медијског садржаја и нови 
медијски саржаји којим би домаћи произвођачи 
и дистрибутери остали конкурентни и кад 
страна конкуренција има десет пута веће 
фондове за развој и у времену дискриминације 
на интернету и друштвеним мрежама.

Балкан
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БАЛКАНПОГЛЕД

Већ приликом куповине 
паметног телефона добијате на 
њему инсталиран Гуглов пакет, који 
садржи Џимејл, Хром, Гугл, Јутјуб, 
слике и неизбежне Гугл мапе.

Ако ни због чега другог, већина 
купаца, неће избрисати гуглов 
пакет само због Гугл мапа без којих 
је данас немогуће замислити било 
какво дуже или краће путешествије. 
Међутим, прихватањем Гугла као 
свог главног претраживача заправо 
прихватате сва правила и политику 
коју Гугл намеће својим клијентима.

Између осталог политика Гугла је и да 
намерно потискује домаће електронске медије 
и насупрот њих протежира корпоративне и 
глобалистичке. Пошто се данас дневне вести 
читају на паметним телефонима, на којима вам 
је главни претраживач Гугл, међу првих десет 
(па и више) линкова добићете најчешће оне са 
корпоративних медија.

Тако ће вам експозитура CNN за Западни Балкан 
N1 бити примарни информативни портал, а ту 
је Нова, Данас и њима слични. Наравно, ви 
можете подесити ваш претраживач и избацити 
све корпоративне медије и поставити само оне 
домаће које желите да читате али ћете бити 
међу оних мање од 1% корисника паметних 
телефона који то чини. Чак и они који знају 
како да подесе претрагу то у већини случајева 
неће учинити.

Пише: Жељко Ињац

Корпоративни медији подржани интернет цензуром су корак до 
потпуне медијске окупације

Корпоративни 
глобалистички 

медији зомбирају 
Србију

Ф
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Овако су за ширу јавност готово неприметно 
корпоративни електронски медији постали 
примарни медији у Србији. То значи да их 
протежира Гугл, Фејсбук и друге мреже, а 
да насупрот тога друге који су означени као 
„политички некоректни” маргинализују и 
гуше. Поред политике протежирања „својих” 
глобалистичких и пронатовских медија они 
имају и ресурсе да се довољно промовишу на 
друштвеним и у класичним медијима. Они имају 
мрежу портала, утицајних појединаца и група, 
као и мноштво нво ботова који промовишу 
њихове садржаје. Све то нема ни један домаћи 
медиј који са друге стране ризикује да буде на 
црној листи ако пусти неке истине које се неће 
свидети комесарима глобализма.

Када се томе дода и СББ кабловска мрежа 
која је у власништву тих истих западних 
мегакорпорација које опет протежирају своје 
телевизије и садржај на тој истој мрежи а која 
покрива знатан део Србије (50% СББ, 50% 
Телеком), медијска окупација Србије је готово 
заокружена.

Насупрот корпоративним пронатовским 
западњачким медијима, за које су „Срби кривци 
за ратове ’90-тих” а за које је неупитно да је 
„Косово независно” а „Сребреница геноцид“ 
стоје домаћи медији који се сналазе како 
који у тим и таквим постмодерним условима 
окупације. 

Медијска мисија корпоративних 
пронатовских медија је да Србија 
мора проћи катарзу за своја 
„злодела“ а Срби максимално 
унижени, њихова традиција, вера, 
историја и култура потцењена, а 
неретко и извргнута руглу. Они 
су некад начелно либерални али 
готово увек аутошовинистички и 
неретко антисрпски оријентисани. 
Насупрот њих су домаћи медији 
који мање или више кокетирају са 
глобалистичким наративом али 
остављају и простор за „српску реч 
и мисао”.

Колико су корпоративни 
глобалистички медији нетрпељиви 
према српској традицији најбоље 
сведочи то што СББ телевизији 
Храм не дозвољава улазак у ту 
мрежу. О антисрпском наративу 
пронатовских корпоративних 
медијима не вреди трошити речи 
али се можемо присетити како су се 
радовали свакој пресуди „Хашким 
Србима”, како су имали разумевања 
за све српске непријатеље и како 
систематски промовишу отворене 
србофобе. „Утисак недеље” је иако 
медијски застарео формат са 
изанђалим садржајем и готово увек 
истим гостима, илустрација тога о 
чему причамо.
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До скоро се чинило наивним 
Србима да је интернет алтернатива 
овом медијском терору али од 
недавно нам је стављено до 
знања чији је заправо интернет. 
Интернет цензура вероватно још 
није достигла свој врхунац али 
је већ сад више него јасно у ком 
правцу ће се даље развијати ствари 
на интернету и колико је у ствари 
мало остало простора за критичко 
мишљење и слободу говора на 
интернету.

Друштвеним мрежама одавно 
колају самостални роботи 
алгоритми попут оних из 
технолошке дистопије филма 
Матрикс. Алгоритми блокирају 
налоге, смањују видљивост објава 
и појединих налога, ако процене 
да одређени корисник својом 
„претераном“ слободом нарушава 
нову нормалност, друштвени 
модел мреже дефинисан од 
стране корпорације у чијем је 
власништву. Закони држава више 
нису битни. Корпорације имају 
своја правила, која потписујете 
када се региструјете на друштвену 
мрежу. Та правила су нови закони 
који су изнад закона државе чији 
сте становник. Уосталом кад су 
потпуно блокирали Доналда 
Трампа још док је вршио функцију 
америчког председника шта може 
да очекује неки обичан човек у 
случају да је националиста или 
хришћанин.

Још 2016. виши подпредседник 
Гугла Гомез је изјавио да је та 
мрежа подесила ствари тако да „на 
површини одржимо веродостојније 
странице и истовремено оборимо 
ранг неквалитетних садржаја“. 
Наравно, процена квалитета је 
на радницима и алгоритмима 
Гугла у складу са глобалистичком 
политиком коју промовише 
и спроводи Гугл. Из искуства 
вишевековног ропства српска 
народна мудрост је то дефинисала 
као „Кадија те тужи, кадија ти 
суди“.

Поред ботова/алгоритама ту су још и факт 
чекери који су ту да надоместе пропусте 
алгоритама и цензуру учине делотворнијом. 
Наравно, не постоје чекери који контролишу 
рад факт чекера, те се њихова пристрасна, често 
идеолошки обојена цензура, ничим не доводи у 
питање.

Перспектива српске истине, српског наратива, 
на новом интернету и у „новој нормалности“, 
која није превише заступљена ни у режимским 
таблоидима, али макар провејава ту и тамо па 
чак и кад се традиција површно или накарадно 
тумачи насловима типа „Данас обавезно не смете 
изаћи из куће јер је Свети Тома рекао седи дома“ 
је сведена поново на изоловано предање као у 
време Турака. Прешла је у интернет катакобме 
и обично се одвија на затвореним чатовима на 
бројним апликацијама, евентуално на ТикТоку 
и све мање на Фејсбуку, Твитеру, Инстаграму и 
сличним друштвеним платформама.

Поново смо као народ таргетирани, као ’90-их 
година прошлог века као главни кривци за све 
што се лоше дешава у региону, само овај пут тај 
антисрпски наратив имамо прилику да слушамо 
и читамо на сопственом језику, пласиран преко 
медија који делују управо у Србији, а не у 
Лондону, Њујорку, или Берлину. Најгоре од 
свега је што неки те медије доживљавају као 
„наше” или „опозиционе”.

Домаћи медији и Телеком, ма какви били и 
колико били у служби сваке актуелне власти 
су и поред свега последња баријера која стоји 
на путу потпуне глобалистичке корпоративне 
медијске окупације. Они сад трпе најјаче ударце 
и ако буду сломљени, корпорације ће се лако 
обрачунати са слободним али маргиналним 
порталима, јутјуберима, инфлуенсерима и 
медијима. Зато је потребно да смо свесни који 
су „наши” а који „њихови” иако је много новца, 
времена и савремене технологије уложено да 
нам као кукавичије јаје подметну нешто „туђе” 
као наше домаће.
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Фејсбук прикупља информације о вама за 
НСА, цензурише ваша мишљења и форсира 
своју валуту. Ова компанија за неколико месеци 
постала је један од најутицајнијих играча у 
светској политици.

ФЕЈСБУК KАО ДРУШТВЕНА МРЕЖА

Најважнији политички играч на Интернету 
је друштвена мрежа Фејсбук. Од 1. јануара 
2021. имао је 2,85 милијарди месечно активних 
корисника и 1,88 милијарди дневних активних 
корисника широм света. Друштвена мрежа 
рутински цензурише објаве које укључују 
голишаве фотографије, сексуалне активности, 
узнемиравање, говор мржње, фалсификовање, 
нежељену пошту, терористичку пропаганду 
или насиље, користећи за то посебно грубу и 
непоштену вештачку интелигенцију. Он гаси 
налоге које сматра опасним, било зато што су 
били цензурисани неколико пута или зато што 
су повезани са непријатељима Сједињених 
Држава.

Фејсбук је огромна компанија која укључује 
Инстаграм, Фејсбук Месенџер, WhatssАpp, 
Оculus, Wоrkplacе, Portal, Novi. Запошљава 
преко 60.000 људи.

ФЕЈСБУК KАО БАНKА

Фејсбук сада издаје сопствену 
валуту као Држава, ЛИБРУ (LI-
BRA). Она се састоји од мешавине 
валута: 50% долара, 14% јена, 11% 
фунти серлинга и 7% сингапурских 
долара. Постајући банка чију валуту 
прогресивно прихватају сајтови 
за продају на Интернету, Фејсбук 
гради паралелну економију, 
виртуелну и глобалну, која је већа 
од економије многих држава.

ФЕЈСБУK И ЊЕГОВИ 
KОРИСНИЦИ

Фејсбук позива своје кориснике да 
детектују налоге који крше његова 
правила. Отвара досије о сваком од 
својих информатора (доушника) и 
бележи их.

Фејсбук, који тврди да се према 
сваком кориснику односи једнако, 
тајно је саставио листу од 5,8 
милиона ВИП особа на које се 
његова правила не односе. Само 
они могу све да кажу и покажу.

Аутор: Тhierry Meyssan
Превод: Наташа Станојловић

У глобалној замисли, Фејсбук би био одговорна друштвена мрежа која 
омогућава свима да се поверљиво повежу док истовремено цензурише 
поруке супротно локалним законима. У пракси је сасвим другачије.

Политичка моћ 
Фејсбука
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КЕМБРИЏ АНАЛИТИКА И 
НСА

Британска компанија Кембриџ 
аналитика (милијардера Роберта 
Мерцера и Стива Бенона) и 
њена канадска подружница Ag-
gregatelIQ [4] обележили су и 
извукли личне податке најмање 
87 милиона корисника. Њихови 
подаци коришћени су за: избор 
индијског премијера Нарендре 
Модија 2014, за 44 локална избора 
у САД 2014, за Маурисија Макрија 
на председничким изборима у 
Аргентини, за Најџела Фаража на 
референдуму о Брегзиту у Великој 
Британији 2016. године. И пре 
свега током председничке кампање 
у САД такође 2016. године, 
сукцесивно за Бена Kарсона, Теда 
Kруза, и на крају за Доналда Трампа 
и његовог менаџера кампање Стива 
Бенона.

Према Oбзерверу, Кембриџ 
Аналитика је запошљавала 
многе личности из британског 
војно-индустријског комплекса 
и пропагандних служби МI6. 
Можда је ово само врх леденог 
брега: Едвард Сноуден је открио 
да се Фејсбук придружио ултра-
тајној PRISM мрежи електронског 
надзора, омогућавајући на тај 
начин Агенцији за националну 
безбедност (НСА) да приступи 
личним подацима свих својих 
клијената. Али ништа није 
процурило о томе какву корист 
НСА има од тога.

Према Њутну Лију, бившем 
истраживачу Института за анализу 
одбране, Мрежа PRISM је аватар 
пројекта Тotal Information Аware-
ness (ТИА) коју је адмирал Џон 
Поиндекстер развио под Доналдом 
Рамсфелдом у Агенцији за 
напредна истраживања у области 
одбране (DARPA).

ЛИЧНА ПОСВЕЋЕНОСТ 
МАРKА ЗУKЕРБЕРГА ИЗРАЕЛУ

2011. године Фејсбук је, на захтев 
Израела, цензурисао налоге 
који су позивали на устанак на 
палестинским територијама. Марк 
Зукерберг се 2012. лично посветио 
добитнику Нобелове награде за 
мир Шимону Перезу.

Он је надгледао креирање и промоцију званичне 
странице израелског председника и креирао 
видео кампању под називом „Буди мој пријатељ 
за мир“, у којој су, између осталих, били Никола 
Саркози, Дејвид Kамерон, Реџеп Тајип Ердоган, 
чак и британскакраљица Елизабета II.

Фејсбук је 2015. прогласио Хезболах и 
Сиријску Арапску Републику „терористичким 
организацијама“. Затворили су налоге неколико 
ТВ канала, укључујући Аl-Mayadeen (тада 
најгледанијe ТВ вести у арапском свету), Sama 
и Dunia (две сиријске јавне телевизије) и Ikh-
bariya (сиријски приватни канал). Истовремено 
је обезбедио тренере џихадистима који се боре 
против Сиријске Арапске Републике.

С тим у вези, Фејсбук не цензурише све поруке 
мржње или насиља. На пример, подстиче 
налог противника Сирије који прикупља 
податке (име, адресу, фотографију) сиријских 
националиста како би их убио.

ПОЛИТИЧKИ ПРОЈЕKАТ 2010

Нејчр (Nature) је објавила студију на тему 
„Експеримент друштвеног утицаја и политичке 
мобилизације над 61 милионом људи“. 
Истраживања са Универзитета у Kалифорнији 
показују да су политичке поруке на Фејсбуку 
током америчких међуизбора имале веома 
велики утицај не само на кориснике ове  
друштвене мреже, већ и на њихове пријатеље, 
па чак и на пријатеље њихових пријатеља.

У 2014. години, Фејсбук је, без знања својих 
претплатника, спровео студију на тему 
„Експериментални докази велике емоционалне 
заразе путем друштвених мрежа“.

У 2018. години, Фејсбук се удружио са 
Атлантским саветом, утицајним трустом 
мозгова који финансира НАТО, да „промовише 
лидерство САД и ангажман у свету са својим 
савезницима“. Специфични циљ партнерства 
је да се обезбеди „правилна употреба 
Фејсбука на изборима широм света, праћење 
дезинформација и мешања страна, помажући 
на тај начин образовању грађана и цивилног 
друштва“.

На крају, 2020. Фејсбук се бавио колонијалном 
политиком у Африци са својим предложеним 
„поморским“ (оптичким) каблом који би 
окружио Африку. Ова мрежа би повезивала 
главне луке, али не би продирала у унутрашњост.

У питању је само служење елитама које учествују 
у пљачки афричког континента и отпремању 
његовог богатства на Запад.

На међународном плану, Фејсбуков директор 
за односе с јавношћу је либерални демократа 
Ник Kлег. Био је заменик британског премијера 
Дејвида Kамерона.
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Фејсбук у Француској води Лоран Соли, бивши 
шеф кабинета председника Саркозија, и други 
на челу приватног телевизијског канала ТФ1. 
Он је супруг Kаролин Ру, звезде новинарке 
јавног телевизијског канала France2.

Фејсбук није у служби ни демократа ни 
републиканаца. То је компанија која брани 
интересе „Америчке империје”, користећи 
како своје знање о својим корисницима, тако и 
емоције које шири међу њима.

Са ове тачке гледишта, посебно је интересантно 
да је Марк Зукерберг 2017. размишљао да 
постане председник Сједињених Држава без 
потребе да се кандидује. Саставио је тим за 
кампању пре него што је одустао. Његов план 
је био да се ослони на Демократску странку 
да смени председника Доналда Трампа са 
функције, затим се приближи потпредседнику 
Мајку Пенсу како би му Пенс предао функцију 
када аутоматски постане председник, и на крају 
да се ослони на републиканце да би добио Пенса 
да поднесе оставку и сâм постане председник.

ПОЛИТИЧKА АKЦИЈА

У то време председнички кандидат Барак 
Обама се 2008. године ослањао на бившег 
портпарола Фејсбука Kриса Хјуза, директора 
„МyBarackОbama.cом“ (МyБО) и дизајнера 
Обамине онлајн операције – ООО, да допре и 
мобилише пет милиона гласача путем Фејсбука.

Фејсбук је 2010. цензурисао Викиликс, 
удружење које је открило праксе Пентагона и 
тако поткопало „Америчко царство“.

Током 2010. и 2011. фб платформа, коју 
је званично подржавао амерички Стејт 
департмент, експлодирала је током „арапског 
пролећа“ на „ширем Блиском истоку“.

Фејсбук је 2018. забранио међувладин ТВ канал 
ТелеСур, који је тада укључивао Аргентину, 
Боливију, Kубу, Еквадор, Уругвај и Венецуелу.

Фејсбук је 2020. затворио налоге повезане са 
француском војском у Централној Африци и 
Малију. Ови други су водили кампању која није 
одговарала Пентагону.

Фејсбук је 2021. затворио налоге актуелних 
председника Уганде Јовери Мусевенија и 
Сједињених држава Доналда Трампа.

ФЕЈСБУK И МЕДИЈИ

Британско удружење Full Fact створило је 
коалицију између надлежних министарстава 
Уједињеног Kраљевства и Kанаде, с једне 
стране, и информационих гиганата (Фејсбук, 
али и Твитер, Алфабет и Ројтерс) с друге, 
у борбу против дезинформација на мрежи 
енглеског говорног подручја.

Фејсбук се не ограничава на борбу 
против лажних вести. Управо је 
креирао програм „News Innovation“ 
за подршку писаној штампи. Већ је 
распоређен у Kанади, Аргентини 
и Бразилу. Компанија је потписала 
уговоре вредне више од 10 милиона 
долара који се фокусирају на медије 
који подржавају Џастина Трудоа 
у Kанади или су непријатељски 
расположени према Алберту 
Фернандезу и Kристини Фернандез 
де Kиршнер у Аргентини и Жаиру 
Болсонару у Бразилу.

БАЈДЕНОВА 
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
ФЕЈСБУK

Бајденова администрација је 
забринута – пред јавношћу – због 
успона Фејсбука, кога види као 
ривала. ФБ компанија поставља 
сопствене границе, спроводи 
полицију и правду у својој мрежи 
и издаје сопствену валуту. Можда 
тренутно служи Пентагону, али 
све што јој још треба је војска 
да постане држава. Због тога је 
Бајденова администрација увела 
узбуњивача Франса Хаугена уТhe 
Wаll Streeт Journal, а затим и у 
Сенат. Дебате су се фокусирале на 
штетан утицај Фејсбука на одређену 
децу. Ово је начин да друштвену 
мрежу поставите на њено место без 
постављања политичких питања 
која смо управо навели.

Једина особа данас у САД која 
поставља питање политичког 
утицаја дигиталних гиганата је 
бивши председник Доналд Трамп. 
Он је управо поднео тужбу против 
Твитера због искључења његовог 
налога док је још био актуелни 
председник Сједињених Држава. 
Трамп се ослања на поверење 
демократских сенатора који су се 
хвалили да су вршили притисак 
на Твитер. То доказује, каже, 
да цензура није пословна, већ 
политичка одлука; да крши 1. 
амандман Устава САД о слободи 
говора. Његови адвокати јасно 
стављају до знања да Твитер 
никада није цензурисао насилни 
говор. У њему се налази извештај 
талибанске владе у Авганистану.
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БАЛКАНПОГЛЕД

Да бисмо дефинисали феномен 
cancel културе морали бисмо га 
најпре превести на српски језик.

Већина преводилаца cancel 
културу преводи као „културу 
отказивања“ са чиме се не слажем, 
јер дефиницијa речи „cancellation“ 

u Оксфордском речнику каже да је „одлука 
да се прекине нешто што је већ унапред било 
договорено…“ ; „прекид споразума, посебно оног 
који је био законски уређен“. У даљем тексту 
ће се видети да је у cancel култури ретко шта 
унапред договорено, а још мање споразумно; 
да у том феномену уопште, ретко шта је на 
добровољној бази, напротив. Превешћу је 
ипак као културу укидања, имплицирајући на 
брисање и нестајање – што она у својој сржи и 
јесте и тиме се бави.

Пише: Наташа Станојловић

Можда најочигледнији пример лицемерног остракизма је однос 
друштвених мрежа према Трампу и Бајдену. Док је Трампу укинут 
налог, против садашњег америчког председника који има озбиљне 

афере иза себе, (које чак укључују и оптужбе за педофилију), не сме 
се написати ништа што доводи њега или његов кредибилитет као 

председника Сједињених америчких држава.

Феномен
Cancel

културе
Ф

от
о:

 P
ix

ab
ay
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Феномен
Cancel

културе

Шта је култура укидања?

Према енглеској верзији Википедије, Can-
cel култура је савремени облик остракизма 
у којем некога избацују из друштвених или 
професионалних кругова – било да је то online, 
на друштвеним мрежама или уживо. За оне који 
су подвргнути овом остракизму каже се да су 
укинути – отказани.

Друга дефиниција каже: пракса или тенденција 
масовног отказивања, као начин изражавања 
неодобравања и вршења друштвеног притиска. 
По Деметрији Слит, ова пракса укидања 
или масовног срамоћења често се јавља на 
друштвеним мрежама.

У чланку Њујорк поста из 10.марта 2021. ауторка 
Брук Като (Brooke Kato), назива је „токсичним 
онлајн трендом“, док ББЦ то назива просто 
„бојкотом у савременом добу“.

По дефиницији Урбаног речника из 2019. (www.
urbandictionary.com) објашњење гласи да је 
„cancel култура модерни интернет феномен, 
где је особа лишена јавног утицаја или славе 
упитним методама. Узрокована је критичном 
масом људи који БРЗО СУДЕ А СПОРО 
ОДГОВАРАЈУ. Често је узрокована оптужбама, 
без обзира да ли су те оптужбе веродостојне 
или не. Директан је резултат незнања људи 
узрокован комуникацијом преко савремених 
технологија које надмашују раст доступног 
знања људима“.

Било како било, „култура укидања“ је свакако 
постао један од најконтроверзнијих савремених 
феномена популарне културе који осликава 
фрагилну људску природу проблематичног 
понашања у потрази за правдом, што је уједно 
и једно од објашњења зашто се за тако кратко 
време одомаћила у јавном простору.

Итендер Сон каже: „Релативна потешкоћа да 
се учини нешто добро и продужени период 
чекања да се за то добије заслуга је разлог 
зашто је култура укидања „процветала“. Нуди 
брже социјалне награде.

Једног дана си ту. Следећег те нема, условно 
речено.

Оно што крајња левица покушава у својој 
релативизацији цензуре која уствари, 
представља феномен укидања је тај, да су људи 
одувек имали социјалне и друштвене последице 
при неприкладном понашању у друштву.

Та теорија, иако није неистинита, је крајње 
натегнута. Свака друштвена заједница има 
своје писане и неписане законе друштвено 
прихватљивог понашања. Оне се разликују 
и требало би међусобно да се уважавају без 
обзира на културолошке, историјске и друге 
разлике.

Ако се тежи да се цело човечанство 
сведе под једну друштвену 
прихватљиву форму понашања, 
где је онда ту толеранција и 
„поштовање разлика“ којима се 
диче прогресивне и цивилизоване 
државе којима управља левица? 
Та укалупљеност крши законе 
хуманизма на којима лежи модерна 
цивилизација.

О последицама које овај феномен 
оставља на појединце или 
породице које су се „дрзнуле“ да 
јавно изнесу различито мишљење 
од званично прихватљивог, може 
се нашироко писати. Сигурна сам 
да бар свако од нас већ познаје 
неког ко је у „белом свету“ већ 
истрпео озбиљне професионалне, 
па и личне последице због свог 
писања на мрежи. Мом пријатељу 
нпр. у Америци, који се усудио да 
напише да покрет „Me too“ можда 
није искрен у својој намери и да 
можда треба сачекати доказе за сва 
та силовања стара више деценија, 
поред јавног линча на друштвеним 
мрежама, запрећено је отказом са 
посла уколико се јавно не извини 
за свој став.

Можда најочигледнији пример 
лицемерног остракизма је однос 
друштвених мрежа према Трампу 
и Бајдену. Док је Трампу укинут 
налог, против садашњег америчког 
председника који има озбиљне 
афере иза себе, (које чак укључују 
и оптужбе за педофилију), не сме 
се написати ништа што доводи 
њега или његов кредибилитет 
као председника Сједињених 
америчких држава. У супротном, 
искусићете и сами културу 
укидања, тј. нестајања из јавног 
интернет простора. И ко је тај или 
ко су ти, који одређује/у шта је 
исправно и морално а шта не? Ко 
одређује правила и норме?

Или је једноставније да културу 
укидања назовемо правим именом 
– цензура 21. века.
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Да ли сте приметили да једна 
иста особа или покрет данас 
истовремено, некад чак у току 
једне исте ТВ емисије, могу да се 
залажу за еколошку револуцију, 
живот у складу са природом и 
развој биотехнологије која би 
омогућила мушкарцима да рађају 
децу? Да се огорчени борци за 
здравију планету не одричу својих 
мобилних телефона, аутомобила 
ни козметичких производа 
оптужујући за скори еколошки 
армагедон (који само што није) 
децу и краве? Ковид парадокси 
теже зони надреалног већ годину и 
по дана. Истовремено се из истог 
центра планирају и финансирају 
ратови и обојене револуције у 
име идола слободе и  демократије 
паралелно са драстичном цензуром 
мишљења на највећим друштвеним 
мрежама. Овде у Србији упорно се 
репродукује наратив према коме 
је овде на Балкану народ опседнут 
прошлошћу што је изузетно 
опасно осим ако је прошлост 
омеђена периодом у коме је српски 
идентитет био клинички мртав. 
Љубав према српском историјском 
и културном наслеђу је митоманија 
док је југоносталгија потврда да 
нисте крволочни динароид већ 
прогресивни љубитељ путовања,  
дружења, Балашевића, младости, 
напуштених куца и маца – у 
суштини, једна топла душа.

Приметили сте да је могуће истовремено 
критиковати стагнацију демократије  у Србији, 
која се наводно управо дешава и обожавати 
Јосипа Броза Тита и његов диктаторски 
режим? Бити левичар финансиран из фондова 
капиталистичких сила? Да ли знате да се сваки 
избор који жена начини сматра исправним 
осим ако одабере да буде конзервативна? У 
том случају је жртва патријархалне опресије и 
треба је макар и присилно ослободити. Насиље 
свакако јесте велики проблем и своје дете не 
бисте смели да пљеснете по гузи ако испољава 
деструктивну самовољу доводећи себе или 
друге у опасност али са друге стране, можете 
побити хиљаде деце и добити (односно не бити 
позвани да вратите) Нобелову награду за мир. 
Све вам је, како се данас псеудоинтелектуално 
тврди, релативно.  У нашем јавном простору 
могуће је, потпуно исправно закључити да 
је језик жив, те се сам мења и развија заједно 
са друштвом а онда га силовати законским 
регулативама мимо сваке лингвистичке и 
антрополошке оправданости јер у приручнику 
за родну равноправност пише да се језик и 
стварност узајамно креирају. Истина, то пише 
и на другим, знатно релевантијим местима, 
али тамо је такође објашњено како тај сложени 
механизам функционише и зашто је важно да се 
овај процес не подређује пролазним потребама 
политичке реалности. Претпостављам да вам 
ово набрајање постаје напорно –  све сте то 
већ приметили. Полако се навикавамо на свет 
бескрајних могућности идеолошког лицемерја.

` На дневном нивоу, само летимичним прегледом 
друштвених мрежа, штампе и телевизијског 
програма уочићете етички необјашњиве 
парадоксе и некохерентност ставова која 
метастазира свакога дана претећи да потпуно 
сломи здрав разум појединца.

Потреба за промишљањем и преиспитивањем, редефинисањем појмова и 
вредности, својствени су свакој генерацији и сваком човеку, произлазе из 
чињенице да се свет стално мења док људска тежња да се ствари уведу 

у ред, именују и вредносно одреде остаје константа.

Култура хаоса 
и стратегија 

побунеПише: Тајана Потерјахин

БАЛКАНСТАВ
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Потреба за промишљањем и преиспитивањем, 
редефинисањем појмова и вредности, 
својствени су свакој генерацији и сваком човеку, 
произлазе из чињенице да се свет стално мења 
док људска тежња да се ствари уведу у ред, 
именују и вредносно одреде остаје константа. 
Иако са разних страна стижу релативно 
уверљиве статистике о све нижем просечном 
коефицијенту интелигенције испитаника 
– корисника интернета у дигиталној ери, 
рекло би се да аналитички дух није клонуо 
духом – изазвани смо на непрекидно бављење 
најразличитијим темама, од светских завера 
до владавине рептила, од енергетских и 
еколошких проблема планетарних размера до 
финансијских и породичних афера локалних 
политичара, певача, манекенки. У општем 
етичком, теоријском и идеолошком хаосу свака 
тема и информација делује нам релевантније од 
кључне – сигурна сам да вам овај текст, у мору 
других, који се баве краткорочно актуелним 
питањима, не би први привукао пажњу. 
Заправо смо обманути да се бавимо конкретним 
стварима запуштајући притом једино поље на 
коме можемо учинковито да делујемо – своју 
личност и свој живот.

Идеје да је све релативно, идентитет флуидан 
а доследност превазиђен политички концепт 
омогућава функционално бешчашће али то 
није највећа штета коју чине – опортунисти 
ће увек наћи оправдање да то буду. Смештен 
у потпуности на саму периферију мисаоног 
и духовног живота човек је  изложен сталном 
дејству сила хаоса – атрактивне теме увлаче га у 
виртуелну реалност чији је увек или аналитичар 
или критичар или посматрач – учесник никада.

Оног тренутка када пристанемо 
на дискусију о томе да ли је дете 
рођено са пенисом дечак, ми 
пристајемо на сутрашње питање 
– да ли је неко ко се не слаже са 
новом нормалношћу – нормалан? 
Да ли је свако ко изгледа као човек 
заиста човек или мора испунити 
критеријуме које му постављају 
креатори нове људскости? Ми 
пристајемо на могућност да 
аберације постану норме.

Идеје да је све релативно, идентитет 
флуидан а доследност превазиђен 
политички концепт омогућава 

функционално бешчашће али то 
није највећа штета коју чине – 

опортунисти ће увек наћи оправдање да 
то буду.

Страх који је свеприсутан у 
нашем друштву последица 

је између осталог и 
подсвесне спознаје да смо 
све препустили другима, 
да немамо контролу над 

реалношћу и да вероватно не 
бисмо имали храбрости да 

своје вредности сами бранимо.

Страх који је свеприсутан у нашем друштву 
последица је између осталог и подсвесне 
спознаје да смо све препустили другима, да 
немамо контролу над реалношћу и да вероватно 
не бисмо имали храбрости да своје вредности 
сами бранимо. Отуда и инфантилна очекивања 
да ће  Александар Вучић или неко други на 
његовом месту сачувати нашу сопствену  децу 
од LGBT+ друштвених експеримената, да ће 
нам језик сачувати САНУ а Косово Српска 
Црква. Савремени човек дубоко је растројен и 
деморалисан. То свакако није оригинална теза. 
Ипак, њена узнемирујућа важност не пролази 
са атрактивношћу новог увида – растројство 
постаје ментална и морална болест сваког 
конкретног појединца брзином којом улазе у 
продају нови модели све паметнијих телефона. 

Ми, само зато што нам је узбудљиво 
да дискутујемо о изазовним 
темама, желећи да покажемо како 
смо отвореног ума, одржавајући 
привид свог учешћа у важним 
друштвеним сферама, никако да 
затворимо пандорину кутију из 
које излазе све токсичније идеје 
о депопулацији, еманципацији и 
индивидуализацији, опасностима 
живота у породици, религији и 
духовности, личности и људскости. 
Ако се слобода схвата искључиво 
као слобода „од“, као крајњи циљ 
десктрукције и деконструкције, 
није ли наша одговорност да 
формулишемо границе и да их 
бранимо? Има ли човек данашњице 
још виталних снага у себи да начини 
рез, одрекне се привида и постане 
актер сопствене стварности? Да 
преузме одговорност за себе, своју 
децу и окружење? Да успостави ред, 
у својој глави и свом микрокосмосу, 
градећи тако мале резервате здравог 
разума, етичке екосистеме који 
ће се, нужно, повезивати и расти 
у срцу глобалистичког хаоса као 
здраве ћелије које се боре против 
малигне болести конзумеристичке 
дехуманизације? Не знам. Бог зна. 
Али верујем да је то једини начин. 
Хаос се не побеђује компромисима 
већ успостављањем реда. Слободан 
човек је увек човек хармоније – 
позван да је успостави, пре свега, у 
себи и у својој кући.
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Већ дуже време је главно 
питање у београдској чаршији 
колико је сукоб на релацији између 
Вучића и Стефановића озбиљан и 
како ће се окончати. Kако време 
пролази већина је постала свесна 
да је разлаз између Вучића, који је 
председник Србије и председник 
СНС и Стефановића, који је 
министар одбране и који је водио 
СНС у Београду дефинитиван.

Тако да данас само најтврдокорнији опозициони 
теориетичари завере верују да је сукоб фингиран 
и да је то све само „политички маркетинг“. Може 
се рећи да се степен упућености у дешавања 
унутар СНС и владајуће коалиције мери 
моментом кад је неко схватио да је „враг однео 
шалу“ и да се ствари не могу вратити на оно 
од пре неколико година. Малобројни су били 
свесни тога 2019. упућенијима је то било јасно 
већ 2020. кад се формирала влада, а наивним 
или „неверним Томама“ је то постало јасно тек 
2021. године.

Пише: Василије Мишковић

Нови избори ће бити и прилика за промене у владајућој странци, а после 
тога и у влади. Kаква је даља судбина Стефановића није потпуно јасно, 
али јасно је да он неће бити више министар одбране као што није више 

на функцији првог човека напредњака у Београду.

Покер између Вучића 
и Стефановића
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Kако се понашају два играча у овој игри. 
Вучић вуче потезе којима је постепено слабио 
Стефановића од премештања са позиције 
министра полиције које је традиционално у 
Србији министарство број један на позицију 
„почасног министра“ одбране, па затим 
искључење из страначке структуре владајуће 
странке па до ситуације да је Стефановић „остао 
сам“. Зашто је Вучић ишао тим постепеним 
путем кад су сви убеђени да је то могао одрадити 
„преко ноћи“. Прво његова методологија 
подразумева систематичност, постепеност и 
обраћање пажње на све детаље и на све људе 
који су укључени у одређено дешавање. Затим 
„случај Стефановић“ није као други јер је 
Небојша Стефановић као близак политички 
сарадник акумулирао велику количину моћи 
и утицаја преко контроле београдског дела 
странке, министарских позиција и позиције 
координатора обавештајних служби. Исто тако 
је као човек странке имао уза себе један број 
људи који је он протежирао и који су заузимали 
солидне позиције у систему. На крају али и не 
најмање битно странци по правилу играју преко 
оваквих људи у систему који су често у позицији 
„другог човека“ и настоје да их придобију и 
заштите у случају сукоба са „бројем један“.

Тако су провладини медији 
инсинуирали да је он умешан у 
прислушкивање Вучића а он се 
у прво време „бранио ћутањем“. 
На крају је неколико пута кратко 
проговорио „то није истина“ и 
опет заћутао. Његова стратегија 
да се у јавности не конфронтира са 
медијима и функционерима СНС 
који су га оптуживали донеламу 
је одређено време али је слабила 
његову личну позицију. Стратегија 
„правим се мртав, то мора једном 
да прође“ или „ваљда ће нешто да 
се промени“ га је оставила у игри, 
али са све слабијим картама.

Разлаз између Стефановића и Вучића је 
трајао неколико година, а  јавност је постала 
свесна тога тек у другој или трећој фази тог 

„политичког процеса“.

Стефановићева стратегија да се у јавности 
не конфронтира са медијима и функционерима 
СНС који су га оптуживали му је донела 
одређено време, али је слабила његову личну 
позицију.

Све је то довело до тога да је разлаз између 
Стефановића и Вучића трајао неколико 
година, а  јавност је постала свесна тога тек 
у другој или трећој фази тог „политичког 
процеса“. Иако Вучић и СНС имају одређену 
политичку штету због дугог трајања свега тога 
и збуњивања своје страначке структуре, али и 
шире јавности то није могло да се деси преко 
ноћи без веће политичке штете. Замислимо да 
је пре две године или нешто мање Стефановић 
смењен – постојала је могућност да он одвоји 
део странке и направи своју странку која не би 
имала велику шансу на озбиљан успех, али би 
направила хаос у напредњачком бирачком телу. 
Иако многи питају „па кад ће то да се заврши“ 
не разумевајући деликатност питања, ствари су 
много ближе расплету него што се чини.

Са друге стране Стефановић је ишао логиком 
да „купује време“ и да не одговара на медијске 
оптужбе провладиних медија. Можда је 
рачунао да ће моћи да изглади односе са 
Вучићем и већином у врху СНС-а или пак да 
би помоћ могла доћи од некуд са стране. То 
би могли бити странци који по аутоматизму 
подржавају у сукобима оног ко је слабији да би 
контролисали или утицали на оног који је јачи 
а у овој ситуацији је то Вучић.

Остало му је да избаци најјачу 
карту „мене подржава Америка“. 
Без обзира да ли блефира или не 
он једино на ту карту може да игра. 
Неко време.

Нови избори ће бити и прилика 
за промене у владајућој странци, а 
после тога и у влади. Kаква је даља 
судбина Стефановића није потпуно 
јасно, али јасно је да он неће бити 
више министар одбране као што 
није више на функцији првог човека 
напредњака у Београду. Београдска 
чаршија је склона да типује да 
Стефановића чека неко почасно 
место попут амбасадора у Лондону 
или у Паризу. То је довољно да нема 
превише незадовољства, а премало 
да се остане у политичкој игри. 
Осим ако Стефановић не избаци 
једини преостали адут – улазак у 
политику, али у опозиционом дресу. 
Но тим потезом може да ризикује и 
почасну синекуру али и да у случају 
успеха остане у политичкој игри.
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Пише: Љиљана Радун

Зашто је Весић на ТикТоку када је то друштвена мрежа коју користе 
претежно деца? Деца не гласају али гласају родитељи те деце која знају 

само за Весића јер су им деца на Тик Току. А то зна и Весић.

Kо то кликће
на Весића

на Тик Току?
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Да ли је иједан заменик неког функционера 
био познатији од заменика градоначелника 
Београда? Док већина грађана престонице није 
сигурна ко је на функцији градоначелника, 
велика апсолутна већина је поприлично 
упозната са ликом и делом господина Весића. 
Било да су га запазили на јавним објашњењима 
за реконструције, на сваком битном ћошку 
главног града, или су испратили ТВ дуел са др 
Милом Алечковић или су се пак само суочили 
са боговима маркетинга који му помажу да 
испрати све трендове на друштвеним мрежама, 
чињеница је да за Весића знају сви. Од деце која 
прате Тик Ток, до пензионера који гледају Пинк 
и читају Информер, сви знају за Весића. Притом 
никог не оставља равнодушним. Сви имају став 
о њему, што позитиван што негативан.

Док се поједини функционери Напредњака 
суздржавају комуникације са јавним мњењем, 
Весић охрабрује грађане да му у „коментарима“ 
сугеришу које наредне проблеме треба 
решавати. И то ни мање ни више него на 
ТикТок-у. Док Твитер важи за интелектуално 
критички способан део јавности опозиционе 
оријентације, Инстаграм популарно служи 
за стварање илузије идеалног живота како 
инфлуенсера тако и нас обичних смртника. 
Фејсбук константно излази из моде али упорно 
задржава улогу мас медија и штампаних новина 
(по потеби читуље и огласи) дотле се ТикТок 
позиционирао као слободњачко-забавни 
програм.

Док већина грађана престонице није сигурна 
ко је на функцији градоначелника, велика 

апсолутна већина је поприлично упозната са 
ликом и делом господина Весића.

Градоначелник Београда се крије као 
представници ИСИС-а, заменик искаче из 
своје покретне канцеларије на најбаналније 
захтеве грађана.

Те се у мору аутентичних 
исповести проузрокавих стресним 
околностима и људском потребом 
за емпатијом, издваја Mia Khali-
fa са животном дилемом зашто је 
она као порно звезда протерана са 
Блиског Истока када по статистици 
они највише „кликћу“ на њу. Стога, 
још једном ТикТок је показао да 
заиста свако може да нађе своју 
нишу користећи ту апликацију. Ту 
највише растућу друштвену мрежу 
је најбоље искористио Весић за 
своју промоцију не запостављајући 
ни писане медије а ни телевизију.

Градоначелник Београда се крије 
као представници ИСИС-а, 
заменик искаче из своје покретне 
канцеларије на најбаналније 
захтеве грађана. Скокне до парка 
у Љермонтовој да почисти ђубре, 
прави палачинке у Скупштини 
града, отвара нова паркинг места 
у Тиршовој и обећава својим 
фановима да ће довести Манескин. 
Све то док у исто време брани 
кафеџије од рестрикција иако 
промовише вакцинацију и док 
води редовну годишњу битку са 
топланама које сваке године касне 
са пуштањем грејања. Човек је 
живи мултитаскинг.

На политчкој сцени Весић је 
„девојка за све“ која не пропушта 
прилику за јавном промоцијом. 
Када се грађани питају зашто 
радници градске ћистоће не знају 
да очисте парк без посебних захтева 
а топлане да пусте људима грејање 
на 10 степени, маркетиншки 
стручњаци се питају ко то кликће 
на Весића на ТикТок-у? По 
окружењу видимо и да је преко Тик 
Тока дошао до деце из основних 
школа којима делите таблете. 
Неко ће рећи „деца не гласају чему 
то?“. Деца не гласају али гласају 
родитељи те деце која знају само за 
Весића јер су им деца на Тик Току. 
А то зна и Весић.

Првим појављивањем ТикТок је, на почетку, 
сакупљао млађу популацију и популарно се 
називао АП за децу. Интегрисањем другачијег 
садржаја, укључивање популарних креатора 
и погуран светском пандемијом ТикТок је 
рапидно постао најатрактивнија апликација. 
Врло брзо су све мање-више личности са јавне 
сцене, како домаће тако и светске, морале да 
буду ту. Легенда каже да су неки преко ноћи 
постали вирални и да је алгоритам такав да 
свако лако може да нађе своју нишу. Поједини 
су АП користили како би промовисали своје 
кулинарске способности, глумачки таленат и 
сличне уметничке вештине док су други из 
мало „несхваћенијих“ жанрова уметности АП 
користили како би оправдали своје занимање 
и јавности се приказали као најобичнији 
грешни људи.

ТикТок даје довољно простора ствараоцима 
да искажу своју животну филозофију или 
само да окају своје грехе.
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Фама после „утапања“ 
Шапићеве странке, а заправо о 
спортском трансферу код Вучића, 
стишала се брзином светлости 
и то под призмом да „верују у 
исте идеале“. Поставља се питање 
Шапићеве позиције после избора. 
Једни предвиђају да је логична 
позиција градоначелника Београда 
готово загарантована, док други 
ипак указују на неопходни рад и 
доказивање новог кандидата. 

Ипак, он је од „јуче“ у склопу СНС-а и колико 
год бенефита да доноси само „прелетањем“ 
у нови тим потребно је доказати способност 
постизања „политичких голова“ и „лојалност 
новом тиму“.

Прелазак бившег спортисте у прелазном року 
(годину дана пред изборе) је мање-више био 
очекиван. Он са својим урбаним, спортским 
и дисциплинованим стилом може допрети до 
одређеног процента млађе градске популације. 
Но то где Шапић може успети је потребно СНС 
који доминира на периферији престонице али 
не стоји тако добро у централним општинама. 
Да би се Шапић профилисао као успешан 
политичар потребно је мало засукати рукаве 
(да не кажем „испрљати руке“).

Пише: Љиљана Радун

Да би се Шапић профилисао као успешан политичар потребно је мало 
засукати рукаве (да не кажем „испрљати руке“).

Шапић – згодна 
страна Напредњака
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Тако је Шапић врло брзо одабран за „теренски“ 
посао СНС-ове нове кампање. Јасно се 
предвиђа да ће у новој кампањи он бити 
једно од водећих лица. Апсолутно очекивано 
да у време мултимедија водеће лице буде 
и најатрактивније. Шапић свакако ужива 
одређену популарност због своје успешне 
спортске каријере, урбаног стила одевања и 
понашања. Но мало је оних који разумеју да је 
његов успех на Новом Београду плод рада на 
терену и брзих реакција на његовог тима на 
позиве грађана. 

Но и спортски стил и успех у вођењу једне 
општине (додуше највеће у Србији) није 
добољан за успех на вишем нивоу политичке 
игре. Он мора бити прихватљив не само млађој 
урбаној публици већ и људима са периферије 
престонице, и онима који су конзервативнији. 
Тако је у имиџу мање углађен у наступу више 
робустан а у политичкој оријентацији је кренуо 
у правцу десне популистичке кампање са којом 
је и пребацио цензус прошле године. Његов 
имиџ градског лика и метросексуалца се мења 
у правцу десног или народњачког популизма. 
Тиме је себи трасирао и идеолошки праваац 
којим се приближио Напредњацима где је 
и направио „животни трансфер“. Лојалност 
бирачком телу, које вас бира за лидера, је 
кључна за опстанак у политици без обзира на 
промене тима или позиције „на којој играте“.

Дуел Шапић и Весић се неће завршити са 
изборима већ ће се наставити јер Вучићу 
одговара такмичарска клима која производи 
политичке резултате

Многи који површно прате 
политику су се јавно шокирали 
због „утапања“ Шапића у 
СНС. Појединима је јасна 
стратегија придобијања потребне 
популарности и критичног броја 
бирачког тела како би прелазаком у 
нови „велики клуб“ обезбедио што 
бољу позицију. Шапић се извесно 
време припрема за нову функцију и 
врло вероватно ће, поред Великог 
шефа његово лице бити подржано 
у кампањи као адут против 
грађанске опозиције коју предводе 
Ђилас и Јеремић. Kао човек који 
је „успешно урбано лице“ али и 
бивши функционер ДС-а (био је 
и заменик Ђиласа кад је овај био 
градоначелни) он је идеалан да се 
парира „грађанском блоку“ који 
једино шансу за бољи резултат има 
у Београду. Шпекулише се да му је 
због тога загарантована функција 
градоначелника Београда, ако не и 
нешто више у перспективи. 

Но оно што се заборавља у овој 
рачуници је „фактор Весић“. 
Хиперактивни Весић који стиже 
на све стране је одавно незаменљив 
члан Вучићевог тима а исто тако 
води порекло из београдског ДС-
а. Дуел Шапић и Весић се неће 
завршити са изборима већ ће се 
наставити јер Вучићу одговара 
такмичарска клима која производи 
политичке резултате (под условом 
да се више енергије не троши 
за унутрашња надгорњавања и 
подметачине). Ако ништа друго 
овај пут ће јавност јасно знати 
ко је лице које води престоницу. 
Но рекли смо да су и други 
покушали да прескоче Весића 
па су се оклизнули па је могуће 
да би Шапић морао толерисати 
Весића као јаког оперативца који 
је у последње време поправио свој 
имиџ акцијама попут подршке 
кафеџијама против затварања 
угоститељских објеката. Тако да 
Шапић ризикује да још једном игра 
улогу популарне „згодне стране“ 
а да при том реална моћ останје у 
рукама других.
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Њени суграђани је веома 
поштују јер виде да је личност коју 
покрећу вредности а не интереси. 
Неки сматрају да она својом 
биографијом и својим резултатима 
на малом може помоћи обнови и 
развоју Републике Српске.

-За мене је висока политика и кад 
се налазите на месту начелника 
једне општине. Висока политика 
је и кад водите рачуна о својим 
суграђанима и борите се да они 
живе што боље – каже на почетку 
разговора Снежана Ружичић.

 
Да ли мислите да су српски политичари на 
челу са Милорадом Додиком чак и Ви у том 
смислу, спремни да по сваку цијену одбраните 
Републику Српску?  

Ако мислите на политичаре који дјелују на 
простору Републике Српске ја заиста не могу 
у њихово име дати одговор али ако питате за 
странку СНСД чији је предсједник Милорад 
Додик и ја члан, са пуном одговорношћу могу 
изјавити да смо спремни да бранимо свим 
законом предвиђеним средствима цјеловитост 
Републике Српске јер Република Српска нема 
цијену, нити се са њом може лицитирати.

Ако вам бошњачки политичари не дозволе, 
па и са тим законским средствима, да вратите 
надлежности Републике Српске које јој 
припдају, а које су предате на заједничке 

Република Српска нема цену и бранићу је свим законским средствима, 
као мајка и као кћерка.

За општину Језеро, која се угнездила на југозападу Републике Српске 
на пола пута између Шипова и Јајца, мало ко је знао све до пре пет 

година, док у фотељу начелнице није села Снежана Ружичић. Избор ове 
амбициозне жене био је и прекретница за мештане ове мале локалне 

заједнице.

Снежана Ружичић: 
Република Српска 
нема цену

Редакција Балкан фокус

БАЛКАНINTERVJU
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институције које је доносио и Високи 
представник, шта онда?

Пре свега у својој политичкој каријери до сад 
се нисам бавила политикама и нивоима власти 
у којима су се доносиле такве одлуке, нити 
мислим да неко може да не дозволи законом 
предвиђене надлежности. Такође, ја као члан 
и СНСД смо упознати које надлежности нам 
припадају, при том мислим на надлежности 
Републике Српске. Наша политика ме 
обавезује да заједно незаконито пренешене 
надлежности вратимо у оквир и надлежности 
Републике Српске. На који ћемо начин вратити 
надлежности и избјећи могућност да нам неко 
то оспори, што је основни задатак, јесте управо 
преко примјене Дејтонског мировног споразума 
и Устава БиХ.  Значи, ми нетражимо ништа 
што није Уставом БиХ односно Дејтонским 
мировним споразумом припадало Републици 
Српској.

Језеро многи наводе као и пример доброг 
суживота Срба и Бошњка, а кажу да Вас цене 
и поштују и једни и други?

-Када доносим неке одлуке оне морају бити 
на добробит и једнима и другима и свима који 
живе на простору Језера. Као начелница сам 
поделила и прве пакетиће за Бајрам у Језеру, 
била сам гошћа на ифтару, послала сам поруку 
у којој сам изразила и саосећање за све цивилне 
жртве последњег рата. Свесна сам да срце сваке 
мајке једнако боли и да су на свим странама сви 
губили најмилије, бол нема име и презиме. Сви 
морамо да схватимо да су наше разлике уједно 
и наше највеће богатство. Прва сам начелница 
и која је Дан Републике у Језеру обиљежила 
заставама Републике Српске и позвала комшије 
бошњаке на славу општине и све нама важне 
вјерске дане. Желим да Бошњаци који живе у 
Језеру осећају Републику Српску као своју кућу.

Да ли је нешто тако могуће, многи тврде 
супротно?

-Нико од нас нема резервно огњиште, па 
тако ни ми у Језеру. Морамо се међусобно 
поштовати и уважавати. Радити за добробит 
свих нас заједно. Морамо отворено говорити 
и уважавати своје разлике, а онда и поштовати 
ране и бол свих нас на овом простору. Увек сам 
за дијалог и за пружену руку. Основно људско 
право је право на говор, на истину, на своју 
вјерску припадност. Пустите да живимо и 
радимо на својим дедовинама, то бих поручила 
свима.

Језеро је постало планетарно позната општина. 
Добили сте и кратер на Марсу, колико Вам је 
то помогло у афирмацији локалне заједнице?

-А све је почело случајно. За везу општине 
Језеро и кратера на Марсу сазнала сам током 

2018.године када је НАСА донела 
одлуку да ће локација слетања 
ровера “Упорност“ бити управо 
кратер Језеро на Марсу, а све ми је 
то саопштио један пријатељ. 
Прво сам помислила да је то нека 
шала. Преко Амбасаде САД у 
Сарајеву сам тражила потврду. 
Одмах нас је посетио и амбасадор 
Нелсон који ми је уручио писмо у 
којем се потврђује да је кратер на 
Марсу добио име управо по нашој 
општини.

Све је привукло велику пажњу 
регије?

-Одмах смо почели припреме. 
Дошли смо на идеју да у Језеру  
организујемо низ активности 
међу којима је и онлајн праћење 
лансирања и слетања ровера. Све 
то привукло је и пажњу светских 
медија, па смо тако као општина 
били светска атракција.

Језеро је постало атрактивна 
дестинација за излете у Крајини. 
Зашто то није био случај пре и 
колико је ту помогло лансирање 
ровера на Марс?

-Имамо јако занимљиву историју 
у којој има и прича да је у Језеру 
боравила и  илирска  краљица 
Теута где је одмарала након 
похода на Јадранском мору. 
Нисмо били у фокусу и поред 
бројних занимљивости и одличног 
географског положаја због 
чињенице да се досадашње власти 
нису залагале довољно. Тако нисмо 
имали ни инвеститоре који би 
улагали у Језеро. Лично мислим да 
можемо остварити сјајне резултате 
у погледу развоја сеоског и еко 
туризма, те одређених привредних 
грана.

Недавно сте имали и инвестиције 
за које је средства обезбедила 
Србија?

-Хвала Србији и председнику 
Александру Вучићу. Добили смо 
спортску дворану која се зове 
“Србија“, а сад градимо и вртић 
у Језеру такође средствима која 
смо добили од Србије. Ово је 
сјајна подршка и порука Србије 
да подржава останак и опстанак 
младих генерација на овим 
просторима.
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Као и из многих других мањих 
средина и из Језера одлазе 
млади. како се изборити са овим 
проблемом, како задржати младе 
људе?

-Свима нама требају управо 
инвестиције кроз које ћемо 
отворити нова радна места. Морамо 
радити на стимулацији наталитета. 
Ово су две кључне ствари. Наши 
људи су вредни и желе да раде, али 
треба им омогућити посао. Држава 
би морала да младе стимулише 
на отварање малих и средњих 
предузећа, затим на отварање 
фарми на којима би се производила 
здрава храна. Такође требало би да 
ојачамо поново задруге какве смо 
имали у бившој Југославији. Оне би 
биле гарант да ће се роба продати 
и преко задруга би обезбедили 
тржиште.

Шта нас онда спречава да то 
реализујемо?

-Спречава нас прекомеран увоз. 
Ми увозимо храну сумњивог 
квалитета, а своју земљу смо 
запустили, сточни фонд нам је све 

мањи. Једноставно морамо зауставити гашење 
села, па она су окосница развоја. Остајемо без 
села, али и без здраве хране.

За Вас кажу да сте пример практичног 
патриотизма. Шта је то патриотизам?

-Патриотизам је кад волите друге а и себе. 
Патриотизам није мржња, већ љубав према 
својима, али и другима. Морамо се међусобно 
поштовати, уважавати једни друге са свим 
својим врлинама и манама. Управо тако нешто 
гајимо у Језеру. Волела бих да је тако у целој 
БиХ.

Да пређемо на Републику Српску и њен 
тренутну положај у БиХ. Да ли је Српска 
нападнута и да ли је враћање надлежности са 
нивоа БиХ најбоља одбрана.

-Да будем јасна, ми нисмо нападнути. Наравно, 
председник Додик жели да врати надлежности 
које су нам својим наметнутим одлукама 
одузели високи представници. Ми имамо Устав, 
тачније Дејтонски мировни споразум који је 
јасно прецизирао шта су чије надлежности. 
Оно што није добро јесте то што странци нису 
схватили да би свако наметање неких решења 
могло кад тад да изазове проблеме. Управо сад 
се то дешава.
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Где је по Вама излаз из целе ситуације?

-Излаз је у дијалогу и заједничком договору. 
Дакле, кад тад мораћемо да седнемо и да се око 
свега договоримо. Иза нас је крвав и страшан рат 
у коме су гинули људи са све стри стране, било 
је много злочина и зато морамо да седнемо и 
разговарамо. У БиХ о свему постоје три истине. 
Треба утврдити шта је истина, казнити све који 
су чинили злочине и окренути се будућности. 
Имамо лепу земљу, вредне људе, можемо од 
Републике Српске и БиХ да направимо, да тако 
кажем, профитабилне земље. Све је на нама, а 
ако желе могу да нам помогну и странци, али не 
тако што ће да фаворизују једну од страна.

Многи су протеклих дана спомињали и 
могућност неког новог рата. Плашите ли се 
нових сукоба?

-Ја сам у рату изгубила оца који је био припадних 
Војске РС. И данас ми је тешко кад помислим 
на њега, а ја сам само једна од десетине или 
ститоне хиљада људи који су током рата 
изгубили неког од својих најближих. Имам двоје 
деце сина и кћерку и сад знам какве патње су 
имали родитељи који су слали своју децу у рат. 
Лично мислим да рата више никад неће бити. 
Учинићу све да више никад ниједна мајка, дете 
или родитељ не заплаче због ратних страдања. 
Мислим да смо сазрели и да смо из прошлости 
научили доста тога. Имам доста пријатеља 
Бошњака и Хрвата који деле исто мишљење. 
људи коме је до рата. Окренимо се привреди. 
Искористимо странце да добијемо инвестиције 
које ће да нам помогну да се развијамо.

Чест сте гост на Косову. Како гледате на 
то да су Срби за Запад увек лоши момци, а 
занемарују се злочини који су урађени над 
нашим народом?

-Мислим да су се други пре три деценије 
припремали за тај медијски рат, док смо смо 
ми то избегавали. Тај недостатак агресивног 
медијског приступа у којем ће се приказати и 
истина о страдању српског народа нас је коштао 
многих пресуда. Једној од тих пресуда и сада 
сведочимо, срамној и правоснажној пресуди 
Приштинског суда према Ивану Тодосијевићу. 
Овим је поново оживљен притисак на србе 
на Косову и Метохији и забрана говора као 
основног људског права.

Шта сте видели приликом боравка у јужној 
српској покрајини?

-Уверила сам се колико је тешко народу који 
живи доле. Била сам у прилици да прођем кроз 
Приштину и прво што сам приметила биле 
су многобројне заставе САД које се вијоре 
заједно са албанским. Такође рекли су ми да 
се и у тамошњим институцијама вироје исте 
заставе. Некако мислим да је то покушај да се 

на тај начин застраше Срби који су 
остали да живе на Косову.

Недавно сте у Језеру угостили и 
децу са Косова?

-Вођени идејом заједништва са 
братском нам општином Звечан 
посетили смо Косово и Метохију, а 
онда смо угостили децу са КИМа у 
нашој средини. За тих седам дана 
колико су боравили код нас трудили 
смо се да им омогућимо да се опсуте 
да забораве на све проблеме које 
тренутно имају у својој средини. 
Мајкама све деце смо припремили 
симболичне поклоне а свим 
малишанима сам поклонила велике 
заставе Републике Српске да се 
виоре на прозорима домаћинстава 
у братској општини Звечан. Деци 
и нашим људима са Косова наша 
врата су увек отворена. Деца 
морају да схвате да смо ми један 
народ, треба радити на духовном 
уједињењу, а границе нису битне. 
Оне су и невидљиве.

На крају питање треба ли у 
Републици Српској “Српско 
јединство“ и да ли је могу да се омо 
сачува?

-Српско јединство је потреба, јер 
само тако можемо остати и опстати. 
За српско јединство је потребно 
да се окупе народ, политике и 
црква. Неопходно је да сједну и 
напишу заједно једну платформу 
о србима на овим просторима, 
шта то чини нас србима и људским 
бићима на овим просторима, од 
духовних до економских потреба, 
националних вриједности, химне, 
заставе, празника и свега оног 
испод чега као народ не смијемо, 
као и  да нико испод тог не може 
да поступа да је то азбука која 
ће бити дио кривичног закона 
Републике Српске и да свако ко 
угрози прописано, пред законом и 
одговара.
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Када је Француска победила 
у Првом светском рату и постала 
главна европска сила, да би се 
осигурала за будућа времена 
од немачких напада, направила 
је бедем од низа бетонских 
утврђења којима се оградила од 
Немачке. Та одбрамбена линија 
названа је Мажино линија. Била 
је импозантна. Једини проблем је 
био што је Немачка у међувремену 
измислила „Блицкриг“ ратовање 
и, када је кренула на Француску, 
једноставно је  заобишла Мажино 
линију. Тако је ова величанствена 
војна утврда постала само једна 
прескупа промашена инвестиција.

Габријел Ескобар није први 
пут на овим просторима. Пре 
двадесет година Милошевићеви 
портпароли су га оптуживали да је 
организовао низ атентата у склопу 
акције рушења тог режима.

Да ли је то тачно, тешко ћемо утврдити, али 
је општепознато да је он тада као оперативац 
ЦИА-е деловао овде на задатку обарања 
Милошевића. Данас, он је дипломата, заменик 
помоћника државног секретара САД и 
надлежан за ове просторе.

Ако оставимо по страни то како се осећају 
Вучић, Додик или Ђукановић када од њих нешто 
„дипломатски“ Ескобар затражи (узимајући у 
обзир његове трагове из претходног живота), 
враћамо се на питање какав утицај овај 
„дипломата“ има на оно што се зове – српска 
опозиција. Српска значи да није само у Србији, 
већ и у Српској, па и у Црној Гори (јер положај 
српских странка тамо више личи на то да су 
утицајна опозиција него власт).

Изузимајући јефтине пропагандне трикове 
о тзв. лажној и правој (помислио би човек 
и чистој) опозицији, полазећи од тога да је 
опозиција свака политичка организација која 
није на власти а учествује у изборима и бори 
се да дође на власт – поставља се питање како 
на Ескобара и његове „дипломатске маневре“ 
реагује то што стварно јесте српска опозиција.

Пише: Владан Глишић,
Народни посланик

Габријел Ескобар није први пут на овим просторима. Пре двадесет 
година Милошевићеви портпароли су га оптуживали да је организовао 

низ атентата у склопу акције рушења тог режима. Да ли је то тачно, 
тешко ћемо утврдити…

Линија Ескобар
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Свесрпске власти (у Србији, Српској, па и у 
Црној Гори у оној мери у којој српске странке и 
јесу некаква власт) доста отворено објашњавају 
да је Линија Ескобар (ако под тим подразумевамо 
сав његов маневар притисака дипломатских 
и иних) у ствари линија окупационог и 
антинационалног деловања и да ће свако ко се 
нађе на тој линији себе исписати из Српства 
ако се истом не супротстави. Повлачећи ову 
линију одбране националних (али и режимских 
и прецизније личних) интереса све српске 
власти показују да су у овој фази или одлучиле 
да следе пут милошевићевског сукобљавања 
са својим дојучерашњим „партнерима“ или да 
су (за разлику од Милошевића) ипак нашли 
поузданијег и јачег партнера на другим странама 
света. Наравно, званични Београд има мало 
више такта, па ову Линију Ескобар не повлаче 
у својим наступима њихови званичници (читај 
један једини и најзваничнији Званичник), већ 
само режимски медији.

Свесрспске власти овде рачунају на сећање 
целог српског народа и свих наших друштава 
на језиве последице петооктобарске грешеке 
из 2000. године, а коју је између осталих 
организовао и Габријел Ескобар. И рачунају 
на медијско сатирање и одијум јавности 
који би доживео сваки опозициони блок или 
представник опозиције који би одлучио да 
буде део истог сценарија који би требало да 
се репризира после две деценије.  И то је сва 
стратегија њихове „Мажино линије“ која се 
данас и овде зове Линија Ескобар.

Друго и много озбиљније питање је 
питање тога што је Линија Ескобар 
једнако бесмислена као и „Мажино 
линија“ у односу на предстојећи 
непријатељски „блицкриг“ – 
свесрпска власт неће бити обарана 
као много српска, већ као много 
лоповска, а у неким случајевима и 
много убилачка.

Свесрпске власти (у Србији, Српској, па и у Црној 
Гори у оној мери у којој српске странке и јесу 

некаква власт) доста отворено објашњавају да је 
Линија Ескобар (ако под тим подразумевамо сав 
његов маневар притисака дипломатских и иних) 

у ствари линија окупационог и антинационалног 
деловања и да ће свако ко се нађе на тој линији 

себе исписати из Српства ако се истом не 
супротстави.

Дакле, свесрпске власти могу да се ману 
Линије Ескобар онако како је то требало 
да ураде и Французи са „Мажино линијом“ 
и да своју одбрану прегрупишу тако што ће 
мобилисати народ и друштво на одбрани 
нечега што би било другачије од само 
нациналне заставе – да постану браниоци 
социјалне правде.

Две су слабе тачке ове одбране. Прва је то што 
су многи и многобројни, а неки и малобројни 
али добро распоређени у садашњим свесрпским 
властима, управо они који су некада били први 
сарадници Ескобара те 2000. године. Проблем 
је што су они то и данас. Поставља се питање за 
обичан српски народ као што би се поставило и 
за војнике на „Мажино линији“ – како бранити 
утврђење када су на његовим командним 
местима људи из непријатељских редова? 
Свесрпски вождови на то немају озбиљан 
одговор, јер да су га на време имали, сада се то 
питање не би ни постављало.

Тешко да ће народу коме је доста 
вишедеценијске клептократије, 
било да се она крије иза европских 
или српских вредности, да буде 
стало да брани оно што је у 
пристојном народу и друштву 
неодбрањиво – да лопов или чак 
наркоубица може бити патриота.

Дакле, свесрпске власти могу да се 
ману Линије Ескобар онако како 
је то требало да ураде и Французи 
са „Мажино линијом“ и да своју 
одбрану прегрупишу тако што 
ће мобилисати народ и друштво 
на одбрани нечега што би било 
другачије од само нациналне 
заставе – да постану браниоци 
социјалне правде. Зна народ да 
ту вредност неће донети Ескобар 
и ескобарови. А да ли може да 
поверује како ће то бранити 
свесрпски вождови?

Тешко, осим ако се не учини неки 
гест вредан великих вождова.

Дане Чанковић је предложио 
Додику да у маниру оваквог 
великог вождовског геста – сву 
своју имовину препише Српској! 
Ма колико била „мала“ симболично 
би то значило да је спреман да 
Српску  брани по сваку цену.

Шта би у том маниру требало 
да уради Вучић, вредело би 
поразмислити…
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Како је ко на политичкој сцени 
имао однос према Рио Тинту и 
руднику литијума? Владајући 
Напредњаци су говорили начелно о 
потреби развоја рударства. Једини 
ко је бранио пројекат рудника 
литијума је министарка енергетике 
Зорана Михајловић. Владајућа 
странка је и мимо истраживања 
јавног мњења постала свесна 
да је већина грађана у овом 
моменту или против рудника или 
је изузетно скептична. Зато је 
логично да избегава ову осетљиву 
тему, нарочито у сусрет избора. 

Недавно је председник Вучић говорио да ће 
грађани одлучивати на референдуму о руднику 
литијума у западној Србији. Друга владајућа 
странка СПС се не изјашњава по овом питању 
избегавајући осетљиве и иритантне теме.

Покрети и странке у опозицији и њихов став 
према Рио Тинто
Опозиција је сва или готово сва против Рио 
Тинта и рудника литијума. Лидер опозиције 
која се представља као грађанска Драган 
Ђилас је некада као градоначелник престонице 
имао позитивно мишљење о копању руде 
литијума – данас је против тога. Он говори 
да Србија неће имати никакве користи од 
литијума нити фабрику батерија нити фабрику 
електричних аутомобиле (ово је идеја коју 

Пише: Редакција Балкан Фокус

Скоро две године се против копања руде литијума од стране Рио Тинта 
се води агресивна и широка кампања. Власт се прозива од стране 
либералне и конзервативне опозиције да ће да трује земљу и да ће 

корист од рудника литијума за друштво у целини бити минимална.

Kонцензус против 
Рио Тинта – за једне 
је то корпоративни 
тровач а за друге 

прилика да се 
сруши влада
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Вук Јеремић бивши министар спољних послова 
и председавајући скупштине УН а данас један 
од лидера грађанске опозиције је исто тако 
против рудника литијума

Владимир Гајић саветник Вука Јеремића говори 
како пројекат Рио Тинто заправо тајна подршка 
Вучићу од стране Запада и да зато ту тему треба 
нападати.

Родољуб Шабић бивши заштитник 
права грађана а данас утицајан 
опозиционар говори како ће власт 
добити много од Рио Тинта а 
грађани само затровану средину.

Познати сценариста и опозиционо 
утицајан Синиша Kовачевић 
шири апокалиптичне страхове од 
рудника литијума.

Пример Божа Прелевић који је 
утицајан у круговима грађанске 
опозиције говори о Напредњацима 
као тровачима

Утицајан на друштвеним мрежама и 
близак лидеру грађанске опозиције 
Ђиласу Торбица

и други промовишу иако вађење руде нема 
никакве везе са производљом батерија или 
електроаутомобила). Они који су део његовог 
политичког и медијског тима су агресивно 
против рудника литијума. Његов коалициони 
партнер Вук Јеремић се негативно изјашњава о 
овој теми. Гађански и либерално оријентисани 
интелектуалци и новинари су против рудника 
јер га виде као пројекат власти и желе да на 
овој теми ослабе рејтинг Вучића и владајуће 
коалиције. Слично томе и медији који су везани 
за овај опозициони блок, иако прозападни 
и корпоративни, су листом против рудника 
литијума као лошег пројекта власти.
Мариника Тепић као звезда грађанске опозиције 
са шансом да буде председнички кандидат или 
носилац листе дела опозиције каже да постоје 
две теме опасне по владу – Kосово које ова 
власт треба да „одради“ и Рио Тинто.
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Новинарка блиска грађанској 
опозицији и део њиховог медијског 
штаба Биљана Лукић говори да 
у „републици Рио Тинто“ не важе 
закони Србије те да тема Kосово 
и Рио Тинто могу бити полуга за 
рушење актуелне владе.

Жаклина Таталовић је најпопуларнија 
новинарка грађанске опозиције са Н1 
(испоставе ЦНН за Балкан) говори о великом 
страху од Рио Тинта

Опозиција, грађанска и прозападна прави 
агенду по којој је председник Вучић уцењен 
да призна Kосово и допусти рад Рио Тинто у 
Србији. Намерно се стављају ове две различите 
ствари у пакет да би се на српској митологији 
о Kосову појачали страхови и отпори 
активностима Рио Тинта. Изједначавање 
идентитетског и државно-правног питања 
сецесије Kосова са еколошким ризиком једног 
рударског пројекта да би се појачао ефекат 
отпора у народу. Став већине опозиционих 
политичара и партија је да онај ко одобри рад 
Рио Тинто у Србији је себи пуцао у ногу због 
великог отпора јавности.

Грађанске стране које се залажу за чланство 
Србије у ЕУ па и у НАТО су против Рио Тинта 
или се не изјашњавају. ССП Драгана Ђиласа 
су начелно против, њима близак ДС начелно 
против. Народна странка Вук Јеремић јасно се 
залаже против, Покрет за преокрет – против, 
Нова странка – суздржана, СДС бившег 
председник Тадића – без јасног ставе. Еколошки 
И омладински покрети су јасно и гласно против. 
Савез 90′ зелених је против, Недавимо Београд-
против, Покрет Буђење – против, Одбранимо 
реке старе планине – против, Еко сарадња (12 
формалних и неформалних покрета) – против. 
Затим су ту и Нова Србија која је против, 
1од5 милиона – против, Толеранција Србије-
против, ГДФ – против, ПСГ-против. Странке 
популистичке оријентације попут ДСС-а и 
Радикала, а које кокетирају са влашћу нису 
децидно против али је њихов утицај мали.

Најгласнији је против покрет Буђење. Нешто 
мање агресивну реторику „против“ имају у 
грађанској опозицији зато што су они пре 17. 
година кад су били на власти дозволили прва 
истраживања земљишта и дали Рио Тинту 
већину дозвола. Највећи број њихових гласача 
у Лозници је сагласан са ископавањима уколико 
тај крај буде имао користи од тога, но њихови 
београдски симпатизери су против. Држањем 
формално неутралног ставе се води шизофрена 
кампања за две циљне групе – једном делу 
бирача се шаље порука “да ми смо за инвестиције 
и нова радна места” а другима да су за зелену 
политику и здраву сртедину те су стога начелно 
против. Од почетка године осетно јача зелена 

Санда Рашковић Ивић бивши 
амбасадор и активни политичар 
грађанског блока.

Пример инфлуенсера који је део 
Ђиласовог интернет тима и каквом 
реториком говори о експлоатацији 
литијума. За њих је ово прилика да 
обједине незадовољне и да крену у 
антивладине протесте.

Опозиционо утицајна новинарка 
Љубица Гојгић која је блиска 
грађанској опозицији, прозападно 
оријентисана је исто тако против 
експлоатације литијума.
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Поред опозиционих сајтова 
у кампањи против Рио Тинто 
учествују и руски медији и сајтови 
као што је Спутњик, али на мало 
суптилнији начин наводно се не 
сврставајући.

Агресивнију кампању против 
експлоатације литијума воде 
десничарски портали под 
контролом опозиције а пре свега 
Млађана Ђорђевића кума Драгана 
Ђиласа и портали које лично 
спонзорише Ђилас као што је 
srbin.info.

Поред њих и десничарски 
прорежимски портали попут 
Новог Стандарда медији такође 
нису наклоњени компанији. Сви 
одреда еколошки покрети су 
против Рио Тинто, па и они који се 
финансирају из државног буџета.

агенда и у политици, оснивају се еколошки 
покрети и странке и те постепено јача њихов 
утицај у друштву. А они су сви идеолошки 
против рудника литијума.

Медији и њихов однос према Рио Тинту и 
пројекту рудника литијума

Опозициони медији иако либерални 
заговорници приватне иницијативе су листом 
против пројекта као важног за ову владу. Тако 
либерална Н1 – заговара став против. Нова С 
– заговара став против. Провладини медији 
попут Пинка ТВ Прва И Б92 су неутрални. 
Благо позитиван је јавни медијски сервис РТС. 
Већина медија има негативан став неколико 
неутралан и ретки имају повремено позитиван 
однос.

Медији попут Н1, Бирн, Нова С и других који 
су блиски опозицији и у страном власништву 
извештавају како је амерички дипломата Метју 
Палмер вршио притисак на власт у Србији да 
се Рио Тинто прихвати. И ови дакле медији 
иако прозпадни и под контролом Запада 
користе анимозитет јавности према западним 
политичарима те играју на карту осећаја 
националне угрожености. Бирн је истраживачки 
центар који подржава влада Велике Британије 
у ту сврху објављује депеше у којима се налазе 
детаљи разговора амбасадорке Србије при 
ЕУ Ане Хрустановић и Лоренса Дешамбеноа. 
Политичка порука коју они шаљу је “Вучић ће 
бити на власти док га Запад подржава а он ће 
то чинити док је он кооперативан око Kосова и 
Рио Тинта”.

Други део опозиције – конзервативни и 
десни је агресивно против рудника литијума. 
Представници ове политичке струје је 
Млађа Ђорђевић је највише и најагресивније 
критиковао власт због овог пројекта и 
покренуо је протесте које су после наставили 
зелени покрети. Он је оптужио власт за издају 
и продају земље страним корпорацијама попут 
Рио Тинта. Други представник деснице Бошко 
Обрадовић председник конзервативних Двери 
је исто тако агресивно и често нападао власт 
због пројекта рудника литијума. Утицајни 
десничари и друштвене мреже на којима они 
имају значајан утицај су и најјагресивнији део 
кампање против експлоатације литијума у 
Србији.
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ОРСП (Одбранимо реке Старе 
планине) је еко покрет којег 
предводи Александар Јовановић 
Ћута, иначе дојучерашњи члан 
СНС а сад лидер покрета ОРСП 
гради своју политичку позицију и 
на борби против Рио Тинта.

За власт је Рио Тинто наслеђен 
проблем али пре свега проблем 
с којим опозиција у пакету са 
Kосовом врши притисак на власт. 
Стога власт одговорност покушава 
да пребаци на политичаре из 
претходне власти и на саме грађане 
најавом референдума.

Председник Србије Александар 
Вучић изјавио је да ће референдума 
о почетку рада компаније Рио 
Тинто у Србији бити, и да ће 
дозвола за рад тој компанији бити 
дата тек ако се грађани буду тако 
изјаснили. Он је рекао да је за рад 
Рио Тинта одговорна претходна 

Сви политички актери су свесни да је јавност 
изузетно негативно расположена према 
пројекту експлоатације литијума. Власт је 
реаговала скептично јер је свесна негативног 
ставе већине политичких актера, медија али 
и шире јавности. Унутар владајуће коалиције 
СПС је имао министра енергетике Антића који 
је искзивао генерално симпатије за пројекат, 
али је он сада ван игре. Зорана Михајловић 
министарка енергетике нема рејтинг унутар 
владајућег СНС-а. Предмет Рио Тинто је 
у министарству екологије коју Води Ирена 
Вујић човек од поверења председника Вучића 
и ту ће се доносити главна политичка одлука о 
пројекту, али и то готово сигурно после избора. 
Због политичко-еколошког аспекта пројекта 
рудника литијума који је једини проблематичан 
кључно је министарство екологије. Опозиција 
у томе види јединствену шансу да ослаби или 
сруши владу. Стручна јавност је углавном била 
неутрална, а ако је опзиционо или еколошки 
настројена била је негативна. Готово нико није 
бранио пројекат.

Ко стоји иза кампање против Рио Тинта

Због читаве гунгуле око Рио Тинта се у 
београдској чаршији формулисало неколико 

власт која је компанији дала 11 дозвола а тек 
2 или 3 у време његове власти. Он каже да 
“главну експлоатациону дозволу нису добили и 
неће је добити док се народ не буде изјаснио“. 
Он говори да ће јавности бити објашњено 
шта добија а шта губи и да се нада да ће на 
референдум бити позитивна одлука.

Један од ретких који говори о литијуму као 
развојној шанси је радикални популиста 
Шешељ који има малу подршку на изборима али 
је присутан у провладиним медијима јер често 
напада опозицију. Но иако је за експлоатацију 
литијума каже да му је Рио Тинто био сумњив 
од почетка. Он се залаже да се Јадар одузме Рио 
Тинту и да Немцима. Још један десничар који 
се у последње време приближио влади Бошко 
Обрадовић је оштро против компаније Рио 
Тинто и тражи забрану рада ове компаније у 
Србији. Залаже се за повећање рудне ренте. 
Он је као и други су става да је министарка 
енергетике Зорана Михајловић страни лобиста.
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одговора ко заправо стоји иза читаве кампање. 
Једни мисле да је то опозиција схватила као 
шансу да руши Вучића а да су јој то «дојавили» 
неки кругови на Западу који из својих мотива 
коче пројекат Рио Тинта у Србији. У овој 
теорије недостаје мотив што би неки центри 
радили против своје мега компаније која вреди 
преко сто милијарди долара. Други су склони да 
пошто је кампању покренуо Млађа Ђорђевић у 
томе виде прсте Москве или чак Кине која би 
волела да добије такво налазиште литијума. 
Но нико упућен у политичке игре не верује да 
је Млађа «руски човек» нити да се Руси баве 
литијумом (они су и даље на нафти и гасу).

Трећа теорија завере је да иза кампање стоји 
власт којим покушава да себи омогући бољу 
позицију у преговорима са Рио Тинтом те да 
извуче више бенефита од ове мега корпорације. 
Мана ове хипотезе је да нема логике да власт 
прави себи проблем пред изборе. Четврта и 
врло егзотична теорија завере верују да иза 
свега стоји Рио Тинто јер ова компанија не 
жели на тржиште избаци превише литијума 
који би губио на цени а опет не желе да изгубе 
ни право на експлоатацију па тако генеришу 
тензије да добију на времену. Заговорници ове 
идеју ово аргументују ставом да «политичари 
и медији које Запад има у џепу воде кампању 
против једне од малобројних стратешких 
компанија Запада». Но нама ова теорија изгледа 
превише фантастична и ризична јер последица 
може бити обустава пројекта што свакако није 
интерес Рио Тинта који је од 2004. уложио 300 
милиона евра у истраживања.

Јавност је већински против пројекта «Јадар»

Истраживања јавног мњења показују негативан 
став о руднику литијума јер је кампања против 
трајала готово две године а при томе није 
постојала кампања за (осим спорадичних 
ПР написа који су прошли слабо запажено. 
Дошли смо у посед резултата једног интерног 
истраживања јавног мњења који има негативан 
одговор на питање шта мислите о отварању 
рудника литијума у околини Лознице. Око 44 
посто је против „не ни под којим условима“, Док 
они који би прихватили пројекат уз гаранцију 
владе, зелених и ЕУ је 42 посто. Остали су 
неопредељени. Уколико постави једноставно 
питање За и Против (без еколошких гаранција 
и инвестиција) већина од 58 посто је против. 
За је 29 посто. Међу младима је значајно већи 
проценат против тако и међу образованим и 
у Београду (67%). Припадници урбане млађе, 
и опозиционе популације је референдумски 
против а они су и највећи проблем за владајућу 
коалицију јер би били носиоци протеста и 

демонстрација у Београду.

Уколико се рашчлањују одговори 
па се За отварање мери “само” 
па онда уз гаранције владе и 
председника проценат расте за 15 
посто, па ако се дода И гаранција 
страних експерата да је пројекат по 
еколошким стандардима он расте 
значајно више од тога 24 посто 
што представља надполовичну 
већину. Исто тако би гаранције нво 
зеленог сектора донеле нових 17 
посто. Но највећи скок у подршци 
је комбинација гаранције страних 
стручњака, владе и председника. 
Утицај на одлуку има и чињеница да 
ли би уз експлоатацију руде ишла и 
фабрика батерија или електричних 
аутомобиле те радикално 
повећање рудне или прихода од 
експлоатације литијума.

Закључак

Готово сви политички актери и 
медији су против овог пројекта 
или су неутрални. Најагресивнији 
против западне компаније Рио 
Тинто су еколошки и опозициони 
кругови који су подржавани и 
финансирани са Запада те њима 
блиски медији. Са друге стране 
компанија Рио Тинто није озбиљно 
водила кампању промоције 
пројекта, то се радило спорадично 
и прекасно. Чак и спотови који 
се појављују у последње време 
изазивају подсмех и негативне 
реакције јер је атмосфера толико 
узаврела да „школски“ промотивни 
спотови могу само имати 
контраефекат.
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Да би разумели савремени 
свет морамо схватити како је 
устројен. Он није ни биполаран 
(а питање је у којој је мери и 
био у хладноратовско доба) а ни 
униполаран, ма колико то Америка 
желела. Он је хијерархијски 
устројен где су на врху пирамиде 
Англосаксонци а испод њих се 
налазе други. Кроз НАТО и ЕУ 
Англосаксонци контролишу пре 
свега Европу или прецизније њен 
западни и централни део. У тој 
хијарархији моћи различита места 
заузимају Европљани, Кинези, 
Индуси, Јапанци или Руси.

Сукоби се дешавају за промену позиције у 
оквиру те хијерархије – са тим да Англосаксонци 
настоје да нико не ојача или да нико мимо 
њих не прави савезе (нпр. ноћна мора им је 
савез Пекинга и Москве). Исто тако нове силе, 
пре свега економске попут Кине, Индије или 
Бразила или пак старе које се враћају у игру 
попут Русије или Турске, настоје да и поред 
отпора ојачају своје позиције и да се успну у тој 
глобалној хијерархији степеницу више.
Кључна стратегија Англосаксонаца данас је 
обуздавање Кине и у том смислу спречавање 
савеза Пекинга и Москве који они виде као 
шансу да Кина купи руске ресурсе у Сибиру 
преко корумпиране руске елите и прескочи 
један степеник у игри моћи. Други крај 
стратегије је прављене јаког антикинеског 
савеза (или неколико њих) у који би поред 
„чланова англоскасонске породице” Америке, 
Британије, Аустралије ушла и Индија јер 
без ње нема успешне антикинеске стратегије 
„обуздавања” Пекинга.

Пише: Геополитички аналитички тим Балкан фокуса

Англосаксонци стратегијом завади па владај спречавају јачање било ког 
појединачног играча или пак прављење антизападне коалиције (Русије, 
Кине и Индије) која би могла у перспективи да угрози њихову глобалну 

доминацију.

Антикинеска америчка 
стратегија настоји да 
у своју мрежу увуче и 

Индију
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Индија жели подршку Англосаксонаца а иначе 
су и део Комонвелта, али не желе да се одрекну 
своје слободе и суверенитета и да је предају у 
руке англосаконском лобију.

Англосаксонска геополитичка култура има 
своје начине да покрене процесе који воду 
гурају на њихову воденицу па да је прихвате 
и они који се опиру. Нови хладноратовски 
продукт познатији као АУКУС, доноси нове 
изазове и усложњавање ситуације у доскора 
на изглед мирном крају планете. АУКУС-ов 
трилатерални пакт о поморској безбедности 
између Аустралије, Америке и Британије 
поново усклађује стратешки безбедносни пејзаж 
Индо-Пацифика и утиче на конвенционалну 
равнотежу снага Јужне Азије између нуклеарно 
наоружаних ривала Пакистана и Индије, 
приморавајући обе државе да преиспитају своје 
геополитичке и стратешке доктрине.

Осетивши неспремност Индије да се удружи 
са њима у борби против Кине, „англосаксонске 
нације” су одлучиле да створе нову безбедносну 
групу АУКУС. Другим речима, Индија ће 
можда морати да иде сама ако и када је у питању 
војни сукоб са Кином, јер није део савеза чији 
је мандат да задржи кинеског змаја. Уместо 
тога, Индија je део групе која има за циљ да 
се „брзо декарбонизује“ и „одржи климатске 
циљеве надохват руке“ (КВАД). Трилатерални 
безбедносни пакт охрабриће земље да повећају 
сопствене нуклеарне способности. Ако 
Аустралија може бити опремљена са више 
нуклеарних материјала, може и Индија – 
резоноваће Моди и његови помоћници.

Индија дипломатски ублажава безбедносне 
забринутости између САД и Кине, посебно 
због смањене улоге у Авганистану. Њу Делхи 
је распоредио своје трупе на недавно одржане 
руске војне вежбе Запад у Белорусији и 
пуноправни је члан Шангајске организације за 
сарадњу коју предводи Кина. Међутим, Делхи 
се сада налази у незгодном положају у којем је 
све теже дипломатски жонглирати сукобљеним 
приоритетима с обзиром на ескалирање 
америчко-кинеских тензија. Делхи ће сада 
вероватно интензивирати свој поморски савез 
са Вашингтоном. И наравно покушати то 
добро наплатити у виду економских бенефита 
и стратешке подршке.

Кина би, како би се супротставила индијском 
унилатерализму, могла бити мотивисана да 
склопи властити споразум (типа АУКУС) 
са Исламабадом, како би се направила 
противтежа Индији. Поморске безбедносне 
везе између Пекинга и Исламабада током 
година јачале су низом набавки наоружања, 
јер Пакистан модернизује своје способности 
поморског ратовања набавком технолошки 
најсавременијих фрегата кинеске производње.

За запад је ноћна мора сценарио 
да власт у Пакистану преузму 
талибанске исламистичке 
структуре са севера земље (иза 
којих су безбедносне структуре 
пакистана) у савезу са Кином. То би 
исто тако био огроман проблем и за 
Индију јер је Пакистан многољудна 
муслиманска земља са нуклеарним 
наоружањем. Исто тако и израелски 
стратези се прибојавају оваквог 
развоја „талибанске револуције” 
у Авганистану која би могла да се 
прелије у Пакистан, а не у Средњу 
Азију како би то пре свега Америке 
желела.

Напетости између нуклеарно 
наоружаних суседа Кине и Индије 
биле су велике након смртоносне 
граничне битке у јуну прошле 
године у стратешки важној долини 
реке Галван у индијској регији 
Ладах, у близини Тибета. Две 
најмногољудније нације на свету 
убациле су након сукоба десетине 
хиљада додатних војника у регион 
високих планина на Хималајима 
дуж границе од 3.500 километара. 
Индија и Кина, које су водиле 
опсежни гранични рат 1962. године, 
дуго се међусобно оптужују да 
покушавају заузети територију дуж 
своје незваничне границе познате 
као „линија стварне контроле”.

Све ово нам говори да ће дешавања 
у Азији и то пре свега у троуглу 
Кина, Русија и Индија бити од 
кључног значаја не само због јачања 
Кине коју Англосаксонци желе да 
обуздају, већ и да системом уговора 
вежу за себе кључне играче. Они 
настоје да стратегијом завади па 
владај (која подразумева и велике 
сукобе) спречи јачање било ког 
појединачног играча или пак 
прављење антизападне коалиције 
(Русије, Кине и Индије) која би 
могла у перспективи да угрози 
њихову глобалну доминацију и 
успостављену хијерархију моћи 
коју су до недавно сви поштовали 
као датост.
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Прошлог месеца, као знак 
даљег побољшавања односа између 
Јерусалима и Београда, Привредна 
комора Србије је отворила 
представништво у израелској 
престоници. Представништво, 
једно од седам таквих које је Србија 
отворила широм света, има за циљ 
да промовише јаче економске и 
привредне везе као и да ствара 

услове за потписивање Споразума о слободној 
трговини између Израела и Србије.

На челу канцеларије је Александар Николић, 
београдски Јеврејин који је дипломирао на 
Хебрејском универзитету а пре тога је био члан 
Извршног одбора Савеза јеврејских општина 
Југославије. У Израелу Николић је радио као 
Менаџер за набавку у Гаон групи а тренутно је 
Почасни конзул Републике Србије у Израелу. 
Он је у интервјуу за Магазин говорио о значају 
локације канцеларије у Јерусалиму при чему 
је нагласио историјске везе Срба и Јевреја, на 
чијем унапређивању је дуго радио.

Џерузалем пост
JPost Magazine

Од Београда до Јерусалима

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ,
почасни конзул Републике Србије у Израелу

Отварање Привредне коморе Србије у израелској престоници

Мајкл Фројнд

Од Београда до Јерусалима:
Отварање Привредне 

коморе Србије у 
израелској престоници
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Честитамо вам на отварању представништва 
Привредне коморе Србије у Јерусалиму. Шта 
ће бити кључна тачка рада представништва и 
који је значај њеног присуства у Јерусалиму?

Хвала вам, ово је веома дирљив тренутак. Ја 
бих поделио кључне тачке рада на два дела. 
Први је јачање веза у разним пољима као што 
су Ај Ти, иновације и високо технолошки 
екосистем. Са својом јефтином али добро 
образованом радном снагом, Србија већ неко 
време ради на стварању услова како би служила 
као примамљив партнер у области високе 
технологије. Израел је већ одавно признат као 
стартап држава, и многе израелске фирме већ 
играју значајну улогу у напретку српског Ај Ти 
сектора. Високо рангиране српске институције 
и организације су укључене у ову билатералну 
сарадњу, почевши са кабинетом премијера 
у Београду. Друга кључна тачка нашег 
представништва је анализирање и помагање у 
превазилажењу препрека које могу да настану 
током трговинске размене, да допринесемо 
окружењу које је потребно за потписивање 
Споразума о слободној трговини као и да 
проширимо домет српских производа који су 
доступни на израелском тржишту. Наравно ми 
желимо и да подстичемо израелске инвестиције 
у Србији, поготово у сфери обновљиве енергије.
У вези локације наше канцеларије, драго ми је 
да видим да је присуство српских организација 
у Јерусалиму обновљено. Град Давида је тако 
драг и важан за Србе још од периода Светог 
Саве и краља Милутина. Духовно обновљени 
протеклих деценија, Срби виде Јерусалим 
као једно од најбитнијих места у вези са 
својим индетитетом. Отварање канцеларије 
у Јерусалиму је још један чин који наглашава 
српско традиционално пријатељски став према 
јеврејском народу.

Како би ви описали историјску позадину 
односа Јевреја и Срба као и Државе Израел и 
Републике Србије?

Ја бих желео да наведем два историјска догађаја. 
Србија је била прва држава на свету која је 
подржала Балфурову декларацију. По предлогу 
капетана Давида Албале, Јеврејина који је 
служио у српској војсци, начелник српске ратне 
мисије у Вашингтону Миленко Радомар Веснић, 
који је касније служио као члан кабинета и 
председник Владе Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, потписао је декларацију и будућу 
државу је назвао по свом тренутном имену: 
Израел.

Други догађај је нажалост заједничка патња 
наша два народа, заједно са Ромима током 
Другог светског рата и Холокауста.

То се догодило у Независној 
Држави Хрватској, једној од 
двеју марионетских држава које 
је створила нацистичка Немачка, 
којом је управљао усташки режим. 
Користећи садистичке ручне 
методе масовних убистава, логором 
смрти Јасеновац су управљале 
усташе у окупираној Европи 
током ратног периода, при чему 
су Јевреји и Срби умирали једни 
поред других.

Ова два догађаја су главна емотивна 
основа на којој прагматични и 
узајамно корисни односи треба да 
се граде међу нама.

До које мере је српска јавност 
свесна тих веома специјалних 
момената у нашој заједничкој 
историји?

Током касних 1980-их када је почео 
постепен распад југословенског 
комунистичког режима, Срби 
су почели да гледају ка свом 
аутентичном духовном, културном 
и историјском наслеђу, које је било 
систематски занемарено 40 година. 
То је био велики јаз који је требало 
премостити. Велика количина 
истраживања и јавних подухвата 
су била спроведена протеклих 
деценија што је створило значајну 
свест код Срба о њиховој вези 
са Јеврејима а самим тим и са 
Државом Израел.

Мада су често непријатно 
изненађени са, уопштено говорећи, 
недостатком израелске свести 
о тим специјалним моментима 
у нашој заједничкој историји. 
Ипак, веома је охрабрујуће дасу у 
последњих пар година, одговорне 
институције постале укључене у 
доприношењу ка већем разумевању. 
Ово подразумева српску амбасаду 
у Тел Авиву, Универзитет у 
Београду, Народну библиотеку 
Србије, Архив Војводине, Музеј 
геноцида у Београду и епископа 
пакрачко-славонског Јована. Али 
више треба да се уради да би се 
створило језгро стручњака који 
би учили и подучавали о обе 
културе и цивилизације. Надамо 
се да ће стварање академске везе 
између двеју земаља, конкретно 
између Универзитета у Београду и 
Кирјат Оно колеџа у Јерусалиму, 
допринети развитку овог циља.
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Како је данашњи Израел виђен у 
Србији?

Привенствено као стартап држава 
и колеква иновација. Израел 
је виђен као средиште високе 
технологије са ефикасном војном 
индустријом и као пример да се 
следи у многим пољима. Од како 
се ковид пандемија глобално 
проширила, ова идеја је даље 
ојачала. Успеси јеврејске државе 
у пољопривреди, водопривреди 
и пречишћавању отпадних вода 
су високо цењени. Израелска 
прилагодљивост и упорност у 
свету, који је често антагонистичан 
према њему, је инспирисао одређен 
вид дивљења. Ипак, постоји много 
тога што се може још урадити, 
поготово у пољима културе и 
уметности, иако је већина познатих 
израелских писаца већ преведена 
на српски.

Која су главне области трговине и 
размене између две земље?

Оне укључују механичке и хемијске 
компоненте, производе од гуме, 
полиетилен, полипропилен и 
поливинил-хлорид компоненте, 
храну за кућне љубимце, цигаре, 

намештај и замрзнуто бобичасто воће. Ми 
смо сведоци великом расту израелских Ај Ти 
компанија које ангажују фриленсере из Србије.

Са друге стране, најистакнутије израелске 
инвестиције у Србији су биле фокусиране 
на обновљиву енергију и саобраћајну 
инфраструктуру као и некретнине. Привредна 
комора Србије је једна од најпрофесионалнијих 
и најискуснијих организација у Србији. Она 
свакако поседује механизме ради давања услуга 
и има могућност да допре до свих одговорних 
званичника. Њен председник, Марко Чадеж, 
је веома угледан у многим земљама, као на 
пример у Немачкој. Надамо се да ће трговина 
и размена између Израела и Србије наставити 
да се развија.

Пре пандемије корона вируса, Србија је 
почела да буде све популарнија дестинација 
за израелске туристе. Такође, све већи број 
српских туриста је посећивао Израел, при 
чему су се можда многи изненадили кад су 
видели шуме које је засадила Керен Кејемет 
компанија које су добиле име по српском 
краљу Петру I и југословенском краљу 
Александру Карађорђевићу. Да ли се надате 
да ћемо видети напредак туризма у оба 
правца?
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У поприлично кратком временском периоду, 
две године максимум, Београд је постао 
популарна дестинација за израелске туристе 
јер нуди примамљиве цене за одличне хотеле, 
а познат је и по елегантним ресторанима 
и интересантном ноћном животу. Ово је 
омогућило 12 директних летова на недељном 
нивоу између аеродрома Бен Гурион и Никола 
Тесла. Ер Србија, Ел-Ал, Аркиа и Изрер су 
сви били укључени. Забележено је преко 
11,000 хотелских ноћења месечно од стране 
израелских туриста у српској престоници. 
Са друге стране, српски туристи у Израелу 
су углавном ходочасници који иду у Свету 
земљу, пословни људи или учесници разних 
културних или спортских манифестација. 
Таман смо започели са промоцијом правих 
богатстава српске природне и историјске 
лепоте, у југозападном делу државе, страним 
туристима и онда је почела пандемија короне.
Док су Срби свесни локација од верског и 
историјског наслеђа у Светој земљи, многи 
су заиста били пријатно изненађени кад 
су чули за шуме Јеврејског националног 
фонда које су добиле назив по краљу Петру 
I Карађорђевићу Ослободиоцу, близу кибуца 
Гинегара, и витешком краљу Александру I 
Карађорђевићу Ујединитељу, близу кибуца 
Шаар Хамаким. Краљ Петар је био један од 
најобразованијих и најлибералнијих владара 
у региону и учествовао је у стављању камена 
темељца београдске сефардске синагоге Бет 
Израел. Његов наследник краљ Александар 
је наставио са конструктивним приступом 
према локалној јеврејској заједници и 
надгледао је доношење Закона о Верској 
заједници Јевреја у Краљевини Југославији 
1929. године. Свакако су оба владара имала 
шансе да се упознају са својим војницима 
јеврејске вере који су се храбро борили у оба 
балканска рата и у Великом рату (1912-1918).

На сву срећу, и израелски 
туристи у Србији и српски 
туристи у Израелу наводе да су 
врло задовољни и срећни што 
је навело друге да следе њихове 
стопе.

Током Холокауста, палестински 
муфтија Јерусалима Мухамед 
Амин ел Хусеини, који је 
био жестоко пронацистички 
оријентисан, активно је 
помагао у регрутовању 
босанских муслимана да служе 
у СС јединицама. Зашто ова 
историјска чињеница није 
толико позната?

Ел Хусеинијево подстицање 
на геноцид и придруживање 
Силама осовине је била зверска 
злоупотреба вере и религије. 
Стручњаци у том пољу су веома 
добро информисани о томе, али 
сте ипак управу – шира јавност 
није. Ово је тачно и за друге 
аспекте Холокауста. На пример, 
познато је да је много Албанаца 
у Албанији часно поступило уочи 
великог зла. Ипак то не значи 
да би требали да занемаримо 
зверства које је починила косовско 
албанска 21. планинска дивизија 
СС Скендерберг, планинска 
пешадијска јединица СС-а, и 
њихову улогу у депортацији 
Јевреја из Приштине маја 1944. 
године ка Старом Сајмишту и онда 
у Берген-Белзен концентрациони 
логор. Скендерберг је био само 
једна од три такве дивизије.

Такође је мање познато да су 
југословенски партизани, који 
су се борили против фашиста 
током Другог светског рата, били 
у највећој мери Срби, што је 
још један елемент у заједничкој 
историји коју деле Јевреји и Срби.
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Председник Републике Србије 
Александар Вучић предузео је 
последњих година бројне кораке 
за изградњу приснијих веза са 
Израелом и јеврејским народом. 
Која је позадина његовог 
разумевања јеврејског народа?

Председник је и сам потомак 
породице која је претрпела 
тешка и страшна зверства која је 
починио усташки режим током 
Другог светског рата у Босни и 
Херцеговини. Као такав, он има 
природну способност емпатије и 
разумевања за још увек отворене 
ране јеврејског народа. Заиста, 
последњих година смо видели 
у Србији усвајање закона о 
реституцији жртава холокауста, 
као и закона који се односи на 
оснивање Меморијалног центра 
на Старом сајмишту. Србија 
је прошле године прихватила 
дефиницију антисемитизма 
Међународне алијансе за сећање 
на холокауст. Председник Вучић 
се такође обратио на годишњој 
конференцији о политици АI-
PAC -а у Вашингтону. Осим 
тога, предузео је невиђен корак 
подизањем жуте заставе са 
Давидовом звездом на згради 
Председништва у Београду 
на Међународни дан сећања 
на Холокауст. У част Дана 
независности Израела, главни 
београдски мостови, зграде и 
фонтане били су осветљени 
плаво-белом бојом.

У свакој прилици председник 
је показивао највиши ниво 
поштовања према локалној 
јеврејској заједници и јеврејском 
свету уопште и дао је све од себе 
да унапреди билатералне односе 
са државом Израел.

Он је упознат са историјом јеврејског народа 
и његовим доприносом јудео-хришћанској 
цивилизацији уопште, па никога не 
треба изненадити његово пријатељство и 
поштовање.

Недавно су односи Израела и Пољске 
били нарушени пошто је Пољска влада 
донела закон по којој би се зауставила 
реституција имовине жртвама Холокауста. 
Насупрот томе, Србија предњачи у 
доношењу и имплементацији закона у вези 
са реституцијом имовине Јеврејима. Шта се 
налази у позадини приступа Београда овом 
питању?

Српски закон у вези са имовином отетом 
од жртава Холокауста, који немају живе 
легалне наследнике, из 2016. године, се 
сматра најпрогресивнијим и најобухватнијим 
законом тог типа. То сигурно представља 
врхунски приступ и пример који треба 
следити на целом континенту. Веома је битно 
да се сетимо да су Краљевина Југославија 
и српски народ били жртве нацистичке 
Немачке и њених савезника. Држава је била 
расцепкана на делове од стране окупатора и 
њихових савезника. Самим тим, мотив Србије 
за доношење овог закона није осећај кривице 
због оног што се десило током Холокауста 
већ емпатија зато што су и сами Срби патили 
од стране нехуманог понашања Немаца.

Српски закон о реституцији је снажни 
допринос борби против историјског 
ревизионизма, који јача у многим местима 
широм света, као и борба против растућег 
антисемитизма у многим местима у Европи. 
Закон служи да се обезбеди барем мало 
правде након толико деценија и очигледан 
је индикатор искреног разумевања српског 
народа за жртве најгорег злочина који се икад 
договио у историји човечанства – Холокауста.
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Други рат за Нагорно Kарабах је оружани 
сукоб Јерменије и Азербејџана у коме је 
погинуло преко 5000 људи а Азербејџанска 
војска однела убедљиву победу. Увертира 
овог сукоба датира од пре 100 година, када је 
спорна територија, која је претежно насељена 
Јерменима за време Совјетског савеза стављена 
под окриље Азербејџанске СР. Пред распад 
СССР, тензије поново избијају на површину и 
почиње први рат за Нагорно Kарабах, у којем 
Јерменске снаге односе убедљиву победу и 
формира се Република Нагорно Kарабах, која 
је формално под Азербејџанском управом, али 
је дефакто независна и повезана са Јерменијом. 
Питање гласи, како је једна држава, која је више 
него убедљиво изгубила рат и била на ивици 
катастрофе успела да за мање од 20 година 
изгради оружану силу способну да поврати 
изгубљене територије и нанесе одлучан пораз 
противнику?

После првог рата за Нагорно Kарабах, 
Азербејџанске војне снаге и политички врх 
су суочени са поразом одлучили да не кукају 
над судбином. Од тога дана трају припреме за 
повраћај изгубљених територија.

Од 2004. године, Азербејџан се 
окреће западу, као свом новом 
партнеру који ће му омогућити да 
оствари своје планове. Сједињене 
америчке државе тај задатак 
оперативно делегирају Турској и 
Израелу.

Од тада се азерски војни буџет  
повећава за више од 10 пута, 
постојећа војна опрема се 
модернизује а нова се набавља не 
питајући за цену. Дронови, тенкови, 
артиљерија и ваздухоплови 
масовно стижу из Израела који 
постаје главни снабдевач азерских 
оружаних снага војном опремом и 
наоружањем. Такође, стижу војни 
иструктори и техничари из Турске 
и Изрела. Израелска аерокосмичка 
индустрија снабдева азербејџанску 
армију најновијим дроновима за 
осматрање, електронско ратовање, 
као и борбеним дроновима. Тачан 
број дронова у употреби азерске 
армије није објављен, али се у рату по 
проценама аналитичара у употреби 
нашло преко стотину дронова, 

Пише: Грубор Јефто

Најважнији успех израелских инструктора је формирање 5. армијског 
корпуса азерских оружаних снага, који је организован по узору на 6. 

израелску тактичку дивизију, Моше Дајен и тај корпус је у сукобу у 
Нагорно Kарабаху однео одлучујуће победе и омогућио Азербејџану да 

добије рат.

Моћ израелског оружја 
на Kавказу: Позадина 

азербејџанско-јерменског рата 
и утицај Израела на исход 

сукоба
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од тога су се најбоље показали 
УАВ Орбитер (који се налази и у 
наоружању Војске Србије), Хермес 
450, ИАИ Хароп који су борбени 
дронови. Ескадриала ИАИ Хароп 
је потвђено уништила 6 јерменских 
командних места, три конвоја 
борбених возила и два система 
ПВО С – 300 као и више ПВО 
система KУБ.

Израелска аерокосмочка 
индустрија је такође склопила 
уговор о производњи извиђачких 
сателита са азерском владом. То 
су сателити са оптиком високе 
резолуције која може да снима у 
свим временским условима, што се 
показало кључно при сакупљању 
обавештајних података у планинама 
Нагорно Kарабаха. Иста компанија 
је заједно са азерским партнерима 
отпочела производњу дронова 
УАВ Орбитер, ИАИ Серчер и 
ИАИ Херон.

Дронови су се показали као један 
од кључних фактора у Азерској 
победи. Такође, израелска 
наменска компанија Елбит системи 
је унапредила све азерске тенкове 
совјетске производње Т – 72 на 
виши стандард. Иста компаније 
је унапредила сва азерска БТР 2 
оклопна возила.

Израелска компанија Елта систем 
је потписала уговор сa владом у 
Бакуу о производњи борбених 
возила која се праве на шасији 
тенка Меркава. Израелски и турски 
инструктори су својим знањем 
унапредили азерску оперативну 
тактику и активно су учествовали 
у обуци пилота, тј. оператера 
дронова.

Најважнији успех израелских 
инструктора је формирање 5. 
армијског корпуса азерских 
оружаних снага, који је организован 
по узору на 6. израелску тактичку 
дивизију, Моше Дајен и тај корпус 
је у сукобу у Нагорно  Kарабаху 
однео одлучујуће победе и 
омогућио Азербејџану да добије 
рат.

Одлука САД да опремање и 
обуку Азерских оружаних днага 
препусти свом главном савезнику, 
Израелу, није ни мало наивна, нити 
безазлена. Израелско наоружање 
и војна опрема су супериорни у 

односу на већину других земаља, као и њихова 
војна доктрина а поготово ратно искуство и 
квалитет кадрова. Тиме су САД показале да им 
је опремање и обука азерских оружаних снага, 
приоритет, као контратежа руском утицају у 
региону. Оперативна дејства у другом рату за 
спорну регију показала су да су САД повукле 
потез који је променио односе снага.

За то време, јерменске оружане снаге стагнирају, 
њихова оперативна вредност се смањује. Под 
политичким утицајем запада, прозападни 
политичари и странке преузимају власт у 
Јерменији и систематски раде на уништењу 
борбене и моралне готовости јерменске армије. 
Русија, која је уживала подршку већине Јермена 
није била мотивисана да помаже Јерменима чија 
је влада окренула леђа Русији. То је Јерменију 
оставило усамљену у свету.

Истраживање патриотизма у свету које је 
урадио израелски Институт за обавештајне 
послове (МОСАД) показало је да су земље за 
највећим индексом патриотизма, код којих 
дезертерство као појава скоро па и да не 
постоји,  Израел и Јерменија. Азербејџан је 
успео тој истој Јерменији да за само 40 дана 
борби нанесе до сада, од оснивања јерменске 
државе незамислив и убедљив пораз. Још 
једна карактеристика овог сукоба је жестина 
међусобног анимозитета између два народа 
коју илуструје да није било заробљеника.

На једном нивоу имамо победу Азербејџанаца 
над Јерменима, а на другом имамо надметање 
великих сила око доминације на Кавказу. 
Американци су ојачали позиције на Kаквакзу 
са победом Бакуа, а Руси су чак успели да 
се врате у игру јер је њихов утицај у региону 
опао. Азербејџан је везан за САД а преко њих 
за Турску са којом има етничку блискост и са 
Израелом (који има ривала у јужном суседу 
Ирану). Но Баку има и одличне односе са 
Москвом са којом традиционално дели сличне 
нафташке интересе.

Израел се заједно са Турском показао као 
савршен извођач радова. Да ли Србија треба 
да буде забринута после ове анализе? Да, 
треба да буде врло врло забринута. Израел је 
под притском САД признао тзв. Републику 
Kосово и са дипломатским представништвом 
Приштине у Јерусалиму они добијају ВИП 
статус. Постоји могућност да САД делегира 
Израел да подигне ниво и борбену дотовост 
косовксо-албанске војске на Kосову онако 
како је то одрадила у Азербејџану. То је врло 
опасан сценарио за Србију. Наш циљ би морао 
бити да подигнемо ниво односа са Израелом и 
да избегнемо негативан сценарио. Догађаји у 
Нагорно Kарабаху показују да бој не бије само 
срце у јунака, већ га итекако бије и свијетло 
дроновско оружје.

Балкан



БалканФОКУС МАГАЗИН

Почетак краја
дон Мила!
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Финиш прве 
постђукановићевске Владе

Чувени правник и душтвени 
мислилац Валтазар Богишић имао је 
бриљантну изреку која гласи: „Што 
се грбо роди, вријеме не исправи!” 
Управо је прва постђукановићевска 
Влада у Црној Гори потврдила ову 
бриљантну Богишићеву мисао 
јер смо сведочили, у савременој 
Европи, потпуно несвакидашњем 
концепту да се партије које су 
тешком муком извојевале победу 
над ДПС-ом маргинализују и 
изоставе из процеса формирања 
владе, а да у њу уђу експерти блиски 
различитим центрима моћи у Црној 
Гори и ван ње. Замислите да неко у 
Немачкој након управо окончаних 
избора каже да демохришћани, 
социјалдемократе, либерали, 
зелени… јесу освојили гласове 
на изборима, али неће моћи да 
делегирају своје кадрове у будућој 
влади Немачке! Замислите да је 
након 5. октобра 2000. године неко 
рекао да ДС, ДСС и остале партије 
ДОС-а, упркос тешко избореној 
победи над Милошевићем, неће 
имати своје министре у новој влади 
Србије и СРЈ!

Не можете да замислите такав сценарио 
јер је немогућ. Ипак, Црна Гора након 30. 
августа била је подијум једног оваквог, посве 
несвакидашњег, експиремента који се, најблаже 
речено, показао неодрживим и промашеним. 
Његош је говорио да је „вријеме мајсторско 
решето”, те је управо оно показало да модел 
маргинализације победника избора и држање 
истих на дистанци од нове владе доноси 
нестабилност, тензије, суревњивост и одсуство 
капацитета исте да се ухвати у коштац с 
несагледивом лепезом политичких, социјалних, 
економских и безбедносних проблема и изазова. 
Шта сте, уосталом, и могли очекивати, ако 
90% победничких снага, ДФ и ДЦГ, оставите 
ван владе – до фрустрацију и незадовољство 
тих партија, њиховог чланства и бирача који 
имају осећај да су гласали за једне, а да их у 
Влади представљају неки сасвим други! Након 
турбулентних дешавања током устоличења 
митрополита Јоаникија на Цетињу, ову ствар 
схватио је и сам премијер Кривокапић и увидео 
да је реконструкција његовог кабинета и улазак 
оних којима је по политичкој логици место 
апсолутно у влади пут који нема алтернативу 
уколико се жели стабилност и напредак.

Дритан на потезу

Након круцијалног споразума ДФ-а и ДЦГ 
о неопходности реконструкције Владе и 
саглашавања Кривокапића, грађански покрет 
УРА остао је на потпуној политичкој чистини 
и пут који одабере означиће и будућност тог 
покрета, а нарочито њеног прагматичног 
лидера Дритана Абазовића.

Прва Влада у Црној Гори која је формирана након историјског пораза 
ДПС-а, 30. августа 2020. године, несумњиво једри у сусрет свом крају и 
иште темељну и суштинску реконструкцију без које нема политичке 

стабилности нити напретка друштва ни на једном пољу.

Крај експертске 
владе у Црној 

Гори – „ШТО 
СЕ ГРБО РОДИ 

ВРИЈЕМЕ НЕ 
ИСПРАВИ”

Пише: Бојан Панаотовић,
социолог

БАЛКАНЦРНАГОРА
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Један је пут коалиције са ДПС-ом којим би се 
краткорочно нешто ушићарило али би за годину 
до две дана УРА нестала с политичке сцене, а 
Дритан био презрен и заборављен. Други пут 
је неприхватање договора, уцењивање осталих 
чинилаца и изазивање нових избора, што би 
представљало отварање врата и давање нове 
шансе за повратак ДПС-а на власт.

Свесни своје снаге и упоришта у 
бирачком телу, морају хладнокрвно 
и безрезервно инсистирати на 
уласку у реконструисану владу или 
престати да подржавају постојећу!

Кривокапић има маневарски 
простор да остане важан фактор 
на политичкој сцени

Храбро и конзистентно деловање 
током устоличења митрополита 
Јоаникија, као и рационално 
и прагматично понашање у 
преговорима о реконструкцији 
владе вратили су Кривокапића 
с ивице амбиса у средиште 
политичког живота.

Замислите да неко у Немачкој након 
управо окончаних избора каже да 
демохришћани, социјалдемократе, 

либерали, зелени… јесу освојили 
гласове на изборима, али неће моћи да 

делегирају своје кадрове у будућој влади 
Немачке!

Храбро и конзистентно деловање 
током устоличења митрополита 

Јоаникија, као и рационално и 
прагматично понашање у преговорима 

о реконструкцији владе вратили су 
Кривокапића с ивице амбиса у средиште 

политичког живота.

Постоје релевантна 
истраживања по којима 

би на неким евентуалним 
скорим изборима у Црној 

Гори резултати могли 
бити онакви какви су били 

на локалним изборима у 
Никшићу, односно да би 

ДФ и ДЦГ могли и сами до 
натполовичне већине…

Трећи пут је пут консензуса с осталим 
победничким снагама, из чега ће се створити 
предуслови за свеукупни опоравак Црне Горе. 
Критике да ће УРА бити извршилац радова 
Српског света Дритан увек може с индигнацијом 
да одбаци, јер је споразум потписан с Бечићем и 
Кривокапићем потписан после избора остао на 
снази, што стварност недвосмислено потврђује 
чињеницама да нема напуштања европског 
курса, нема повлачења признања Косова и нико 
не помишља да напушта НАТО. На примедбе 
о зближавању са Србијом и њеним врхом, 
Абазовић увек може да подастре крунски 
аргумент да су српски грађани имали лавовски 
удео у спасавању туристичке сезоне у Црној 
Гори која је последично опоравила црногорску 
привреду лансирајући је са прошлогодишњих 
минус 15, на овогодишњих плус петнаестак 
процената БДП-а. Па, ако ни због чега дугог, 
сваки прагматични лидер у Црној Гори макар 
због овога неговао би добре односе са Србијом!

ДФ и ДЦГ да буду свесни своје снаге

 Постоје релевантна истраживања по којима би 
на неким евентуалним скорим изборима у Црној 
Гори резултати могли бити онакви какви су били 
на локалним изборима у Никшићу, односно да 
би ДФ и ДЦГ могли и сами до натполовичне 
већине, нарочито ако се бирачки спискови 
доведу у ред и ако имамо у виду континуирани, 
додуше, благи пад ДПС-а. Имајући речено у 
виду, две кључне групације не смеју допустити 
нова уцењивања и маргинализацију.

Није искључено да би, у веома 
разнородној и идеолошки 
шароликој већини, као неко ко 
би био прихватљив или најмање 
одбојан свима, Кривокапић могао 
да буде и председнички кандидат 
парламентарне већине на будућим 
председничким изборима. Ипак, 
да би дошао у ту позицију, 
мора да континуирано исказује 
државничку одлучност и чврстину 
као што је показао 4. и 5. септембра, 
да потпише Темељни уговор са 
СПЦ, јер је то обећао грађанима, 
и да рапидно поправи и побољша 
односе са Србијом јер је то на 
задовољство и корист већинске 
Црне Горе. Неистина је да је било 
ко очекивао да Кривокапић буде 
Вучићев пион и послушник, али је 
неспорна чињеница да је већинска 
Црна Гора очекивала драматично 
побољшање односа са Србијом и 
њеним руководством не само због 
братства, историје и родбинских 
веза, већ и због низа прагматичних 
разлога.
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БАЛКАНЦРНАГОРА

Деценијама је Мило 
Ђукановић прагматичном, рекли 
би виртуозном политиком, 
прилагођавајући се регионалним 
и глобалним кретањима, држао 
чврсто власт у својим рукама, 
контролишући политичке, 
друштвене и финансијске токове 
у Црној Гори. Самопуздање 
је временом, код носиоца 
„монтенегринске ренесансе”, 
вртоглаво расло, те је на крају 
(после протеривања готово свега 
што је српско, као и аутентично 
црногорско) под удар, као круна 
свих монтенегринских подухвата, 
дошла Српска православна црква.

Формирање црногорске православне цркве 
постао је циљ ДПС-а, прокламован од стране 
Ђукановића на конгресу партије. Ништа 
нелогично у томе није видео црногорски 
политички маг, још мање ирационалност таквог 
политичког подухвата.

Партија у пројекту стварање аутокефалне цркве 
је нелогичност јасна на први поглед обичном 
човеку. Међутим лажно самопоуздање, стицано 
деценијама „уздигне“ човека до „неслућених 
висина”. Обманут човек мисли како његово 
промишљање и пројекције одређују и људску 
и божанску вољу. Оно што додатно увећава 
илузију моћи, као и увереност у логичност 
пројекта, јесте утисак да је процес историјски, 
да је наставак онога што је започето са модерним 
добом, те као такав победнички и незаустављив.

Пише: Милован Балабан

„Амбијент произашао из литија створио је услове да Ђукановић изгуби 
изборе, чиме је спречено заокруживање атестичке монтенегринске 

нације. Међутим следбеник Секуле Дрљавића, лекцију није научио што 
се види из догађаја који су следили.”

Мило Ђукановић – 
Маг опијен

“опијумом за народ”
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Да је процес у неку руку историјски, те да Мило 
није градио баш на песку потврђује прошлост 
комунистичке партије и државе Југославије. 
Наиме, давне 1969., после писма упућеног Титу 
у ком се изражава протест поводом одлуке 
о рушењу капеле на Ловћену и изградње 
Његошевог маузолеја (чији је иницијатор 
била СО Цетиње уз сагласност републичких 
државних органа), патријарх Герман био је 
позван у Савезну верску комисију. Тада му је 
један други Мило, Мило Јовићевић, рекао како 
је црква у Црној Гори некада била аутокефална, 
као и да ће уколико СПЦ не престане са 
опструкцијом изградње маузолеја питање 
аутокефалности цркве постати актуелно. Како 
је цркву оптерећивао амарички раскол, као 
и македонско питање, ова претња ондашњег 
Мила била је озбиљна и упозоравајућа.

Исто тако претња „нашег”, овдашњег Мила, 
била је озбиљна, што се видело доношењем 
тзв. верског закона којим је намеравано да се 
национализује црквена имовина свих храмова 
и богомоља. Континуитет деловања партијских 
бојовника против СПЦ је јасан. Такође није 
тешко закључити да је наводна црногорска 
православна црква вишедеценијски партијски 
пројекат, осмишљен као део пакета притисака 
на канонску цркву са циљем њеног протеривања 
из Црне Горе, односно прогона и елиминације 
хршћанског поимања и доживљаја света.

Сила и енергија свенародних литија, 
предвођених црквеном јерархијом, 
осујетила је антицрквене планове. 
Исто тако потврдила је виталност 
народа, као и његову приврженост 
аутентичном црногорско-срспко-
светосавском духу, наслеђеном 
од предака. Амбијент произашао 
из литија створио је услове да 
Ђукановић изгуби изборе, чиме је 
спречено заокруживање атестичке 
монтенегринске нације. Међутим 
следбеник Секуле Дрљавића, 
лекцију није научио што се види 
из догађаја који су следили. 

Синови и унуци цетињских монтенегрина из 
1969. (који су демонстрирали против СПЦ 

захтевајући рушење капеле и изградњу маузелеја 
на Ловћену) понову су хистерично покушали 

да истерају омражену цркву из Црне Горе 
(потпомогнути пробисветима из региона), 

правдајући тај чин, као и толико пута до сада, 
наводном угроженошћу од „великосрпске” агресије.

Сила и енергија свенародних литија, 
предвођених црквеном јерархијом, осујетила 
је антицрквене планове. Исто тако 
потврдила је виталност народа, као и његову 
приврженост аутентичном црногорско-
срспко-светосавском духу, наслеђеном од 
предака.

Намера је већ деценијама (коначно формирана 
последњих година Милове доминације у ЦГ) 
да се бруталним притиском, потпомогнутим 
наводном алтернативом у виду фантомске 
ЦПЦ, јерархија митрополије црногорске, 
односно интегрални део српске, канонске 
и помесне цркве, приволи на отцепљење 
од мајке цркве и саобрази црногорском, 
односно монтенегринском, антисрпском, 
али и антицрквеном наративу. У свој својој 
ступидности Милу Ђукановићу (који је 
неколико пута предлагао да црква буде део 
наводног решења у финализацији формирања 
црногорске државе) изгледа заиста није било 
јасно зашто почивши митрополит Амфилохије 
и црквена јерархија нису устукнули пред 
његовом „свемоћном силом и магијом”, те нису 
пристали на такав конструкт.

Наиме приликом устоличења 
митрополита Јоаникија на Цетињу 
вођа ДПС-а је, искористивши 
владајући монтенегрински и 
антисрпски наратив на Цетињу, 
инспирисао демонстрације против 
Српске православне цркве.

Синови и унуци цетињских 
монтенегрина из 1969. (који су 
демонстрирали против СПЦ 
захтевајући рушење капеле и 
изградњу маузелеја на Ловћену) 
понову су хистерично покушали да 
истерају омражену цркву из Црне 
Горе (потпомогнути пробисветима 
из региона), правдајући тај чин, као 
и толико пута до сада, наводном 
угроженошћу од „великосрпске” 
агресије. Гледајући свет из 
партијско-историјске перспективе 
Мило је сматрао да ће цркву 
рутински елиминисати, односно 
прилагодити потребама државе и 
партије. Али као и сви антицрквени 
људи спотакао се о силу њему 
непознату и непојмљиву, чиме је 
извршио политичко самоубиство 
и изазвао свој неминовни крај. 
Кажу да кога Бог хоће да казни 
прво му памет узме, што се 
потпуно пројавило у случају Мила 
Ђукановића – политичког мага 
чије време неумитно истиче.



50

Иако смо сви надали да ће 
с падом власти Демократске 
партије социјалиста синути 
сунце у односима Црне Горе са 
Српском православном црквом 
и Републиком Србијом, то се 
није догодило. Власт Здравка 
Кривокапића наставила је с 
многим тековинама Ђукановићевог 
режима, а усудила се да доведе у 
питање и потписивање Темељног 
уговора Црне Горе и Српске 
православне цркве, и поред тога 
што је у великој мери изабрана на 
таласу величанствених литија. Овај 
уговор требало би да уреди односе 
између државе и Цркве,  признајући  
Српској православној цркви 
правни легитимитет и историјски 
континуитет на простору данашње 
Црне Горе у трајању од 800 година.

Српска православна црква у Црној 
Гори већ 15 година, тачније од 
сецесије Црне Горе из заједничке 
државе са Србијом чека на 
потписивање Темељног уговора. 

На мајском заседању Светог архијерејског 
сабора Српске православне цркве, одмах после 
референума  2006. године, донета је одлука о 
оснивању Епископског савјета Црне Горе који 
је временом преименован у Епископски савјет 
Православне цркве у Црној Гори, са надом да 
би то могло одобровољоти Ђукановићеву власт.

У намери да збуни власт,  Свети архијерејски 
сабор је на истој седници у мају 2006. 
доделио почасну односно „литургијску титулу 
архиепископа цетињског“ митрополиту 
црногорско-приморском Амфилохију. 

Тако је почела припрема Темељног уговора 
којим би требало да се утврди однос Црне 
Горе с „Православном црквом у Црној Гори“ 
односно епархијама Српске православне цркве 
у овој земљи.

Овај уговор је могао бити склопљен само са 
сагласношћу Светог архијерејског синода 
Српске православне цркве, али је митрополит 
црногорско-приморски инсистирао да он буде 
потписник. 

Ђукановиу ни то није било довољно па је 2019. 
кренуо у коначни обрачун са српством  Црне 
Горе када је у децембру 2019.  у глуво доба нођи 
изгласан Закон о слободи вјероисповијести 
којим је Српска православна црква у Црној 

Црногорски премијер Здравко Кривокапић не учи на грешкама својих 
предходника, који су са власти отишли после вишемесечних литија 

изазваних доношењем Закона о слободи вјероисповјести, већ наставља 
политику потискивања Српске православне цркве са простора на којем 

је она већ осам векова.

Српска 
православна 

црква као камен 
спотицања сваке 

црногорске 
власти

Пише: Др Александар 
Раковић,
историчар

БАЛКАНСТАВ
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Гори требало да буде истерана са својих осам 
векова дугих канонских територија, а њена 
имовина конфискована и приписана држави 
Црној Гори.

Упркос томе што је Ђукановићев режим 
30. августа 2020. изгубио изборе и што је 
Кривокапићева власт наводно за Српску 
православну цркву, епископи из Црне 
Горе су 11. марта 2021. представили Светом 
архијерејском синоду Српске православне 
цркве, нацрт Темељног уговора у коме је 
кованица “Православна црква у Црној Гори” 
четири-пет пута више употребљена од имена 
Српска православна црква.

То је урађено по инерцији и без лоше намере. 
Но, показало се и на том примеру да кованицом 
„Православна црква у Црној Гори“ и почасном 
титулом „архиепископа цетињског“ није био 
збуњен Мило Ђукановић, али је био збуњен 
верујући народ, па чак и мањи али утицајни број 
свештенства који је помислио да делује у оквиру 
Архиепископије цетињске Православне цркве 
у Црној Гори, а не Митрополије црногорско-
приморске Српске православне цркве. 

Стога је било нужно да Свети архијерејски 
синод – током утврђивања коначне верзије 
Темељног уговора – утврди да име епархија у 
Црној Гори може бити само Српска православна 
црква, да се из употребе надаље искључи 
збуњујућа кованица “Православна црква у 
Црној Гори” и да потписници буду патријарх 
српски и премијер Црне Горе. Ово решење је у 
потпуности било у складу са ставовима српских 
архијереја у Црној Гори. Српска православна 
црква је тиме одлучила да избегне било какве 
непринципијелне компромисе. 

Свети архијерејски синод је 25. марта 2021. 
усвојио текст Темељног уговора у садашњој 
форми, а у чијем су усаглашавању учествовали 
правни експерти Српске православне 
цркве и Министарства правде Црне Горе. 
Текст Темељног уговора службено је уручен 
црногорском премијеру Здравку Кривокапићу 
14. априла 2021. у манастиру Ждребаоник, 
на састанку који је уприличио епископ 
будимљанско-никшићки Јоаникије.

Кривокапић је потом изјавио да је Српска 
православна црква „задовољна“ текстом из 
чега је произилазило да је Темељни уговор већ 
обострано усаглашен. Али, на истом састанку 
премијер Кривокапић је казао како је потребно 
да тај текст иде на ратификацију у Скупштину 
Црне Горе, иако је став експерата био да 
за тим нема никакве потребе јер није реч о 
међународном споразуму.

Премијер је убрзо одустао од 
ратификације у Скупштини Црне 
Горе, али је одустао и од тога да је 
текст Темељног уговора усаглашен, 
наводећи у протеклих месец дана 
како два члана нису у складу са 
Уставом Црне Горе и позитивним 
прописима те државе. Тиме је 
Кривокапић постао опонент 
патријарху Порфирију, епископу 
б у д и м љ а н с к о - н и к ш и ћ к о м 
Јоаникију и министру правде 
у Влади Црне Горе Владимиру 
Лепосавићу, који су сви рекли 
– као уосталом и Кривокапић 
раније – да је текст Темељног 
уговора усаглашен и да се само 
ради на одређивању датума за 
потписивање. 

Притом, Кривокапић је 30. 
априла 2021. казао како је најбоље 
сачекати да се изабере митрополит 
црногорско-приморски па да се 
онда потпише споразум. Десетак 
дана касније је на састанку с две 
високо рангиране особе казао како 
„није тренутак“ за потписивање 
Темељног уговора Црне Горе и 
Српске православне цркве. На том 
састанку уопште није ни помињао 
неке наводне спорне чланове којих 
уистину уопште и нема.

Дакле, Кривокапићеви изговори 
да не потпише или да унедоглед 
пролонгира потписивање 
Темељног уговора су: да је 
неусаглашен, да су спорна два 
члана, да треба сачекати избор 
митрополита и да иначе уопште 
није тренутак за потписивање. 
Сасвим је могуће да Здравко 
Кривокапић – који је чак почео да 
уцењује Српску православну цркву 
избором митрополита – уопште 
нема намеру да потпише Темељни 
уговор. 



БАЛКАНЦРНАГОРА

Последњи удар био је онај 
на Српску Православну Цркву са 
краја 2020. године. Тада је устала 
исконска Црна Гора у борби за 
опстанак и очување своје душе и 
образа, чојства и јунаштва. Чинило 
се на тренутке, нарочито након 
окончања „литијске револуције“ и 
изборне победе од 30. августа, да 
ће бити знатно побољшан положај 
Срба, али оно што су Срби добили 
на изборима страни фактори,  
другосрбијански таблоид  „Вијести” 
(највећи медијски концерн) и Друга 
фамилија су готово поништили. 

Темељни уговор више није тема, као ни попис, 
Србима и даље није дозвољено да уђу у владу, 
сем ако нису „подобни“. У затворима Црне Горе 
уместо корумпираних политичара, тајкуна 
икриминалаца нашли су се Дара са Смоковица 
и Лука Војводић, неправедно утамничени 
српски младић.

Шта је, кад и где тачно пошло наопако?

Мило Ђукановић више нема неспорну и 
безусловну међународну подршку, што је 
постало потпуно јасно након последње званичне 
посете Ангеле Меркел Балкану, али и најновије 
афере „Пандора папири“. Ђукановић за своје 
сумануте акције није добио подршку чак ни 
нове америчке администрације Џоа Бајдена, те 
је  јасно да више нема употребну вредност.

Пише: Јован Нешић

Српски народ у Црној Гори је десетљећима маргинализован, 
систематски сатиран на свим пољима, ниподаштаван и држан ван 

институција.

Срби и Црна Гора
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Међутим мало шта се променило у Црној 
Гори након Мила. Најближи сарадник 
блаженопочившег митрополита Амфилохија, 
бивши министар правде, Владимир Лепосавић 
је показао да су чак и они ретки Срби у влади 
лако смењиви. Са друге стране немогућност 
смене кадрова УРЕ и Жељка Ивановића 
(попут Сергеја Секулића) показује ко поседује 
кључну моћ у политичким дешавањима. Нова 
Влада Црне Горе почива на недемократским 
принципима и општој хистерији спиновања 
најгледанијег и најчитанијег медија „Вијести“ 
које су тренутно у власти другосрбијанских 
и сорошевских медијских тајкуна. Сага око 
Темељног уговора се наставила у недоглед, 
јавност је већ постала уморна од обмањивања 
датумом за његово потписивање. Кривокапић 
и његови сарадници су помињали неколико 
датума, а последњи је био на годишњицу смрти 
блаженопочившег митрополита, што се као 
и многа Здравкова обећања није остварило. 
Споран је и попис, који се очигледно неће 
десити у Црној Гори, пошто је раст „српског 
фактора“неприхватљив разним струјама,  оним 
које почивају на идеологији Дрљевића и онима 
са двоструким идентитетом.

Док се Срби боре за основне токове 
демократије над њима се спроводи прећутни 
апартхејд обојен борбама за европске 
вредности и ЕУ интеграције, а суштински 
се крши основни принцип демократије, 
а то је изборна воља грађана. Друга 
фамилија показује свој антисрпски карактер 
коришћењем терминологије србофобичних 
екстремиста попут кованице „Црква Србије“ 
и осталих флоскула које се везују за такозвани 
великосрпски хегемонизам. Таква реторика 
има за циљ само даљу деструкцију српског 
културног бића, али и разједињавање Срба. 
Довољно је погледати како су „Вијести“ писале 
о митрополиту Амфилохију до 2019. године 
и сетити се недавних увреда упућиваних 
патријарху Порфирију и митрополиту 
Јоаникију. Суштински то је оно што стварни 
носиоци власти у Црној Гори мисле о Србима. 
Влада сем пописа није решила ни тужилачке 
законе, бирачке спискове нити демонтажу ДПС 
хоботнице. „Стручњак“ за безбедност Дритан 
Абазовић, Секулић и стари Милов кадар 
Миливоје Катнић примењују законе спортског 
рибилова у обрачуну са криминалом. Најбољу 
слику судства и стања у сектору безбезбедности 
Црне Горе, која је под контролом УРЕ и 
„Вијести” дочарава недавна заплена кокаина у 
бананама. Човек ухапшен за шверц преко тоне 
кокаина дошао је код кума на саслушање, да 
би био пуштен да се брани са слободе. У исто 
време је утамничен младић Лука Војводић, 
након медијске хајке и физичког малтретирања 
од стране полиције Црне Горе. Ни Дари са 
Смоковца, симпатичној баки, а непоколебљивом 
борцу против антисрпства није опроштено 
ношење тробојке.

Дританови и Секулићеви 
експерти су јој стали у крај, мада 
је касније пуштена под притиском  
јавности. За то време „Вијести” 
врше  промоцију „здравог ткива“ 
ДПС-а и бившег премијера Душка 
Марковића који је пре избора 
прошле године претио етничким 
чишћењем Срба, али је и човек 
који је део суштинског система од 
АНБ до разних прљавих радњи 
у име ДПС-а. Када је то „здраво 
ткиво“ замислите какав је остатак. 
Поједини најверни фанови ДПС-а 
само мењају дресове попут Жељка 
Ђукића и Милана Петричевића док 
се сви Срби склањају систематски 
и са споредних и са суштински 
небитних функција.

Србима у Црној Гори следи 
политичка борба за основна права. 
Срби су државотворан народ 
који пре свега жели промену 
криминализованог система Црне 
Горе. Здравко Кривокапић је за 
време читавог свог мандата показао 
само једном одлучност на опште 
одушевљење грађана Црне Горе, 
онда када је обезбедио устоличење 
митрополита на Цетињу. Добио је 
јасан сигнал да Срби, СПЦ желе да 
сарађују и да има пружену братску 
руку, његово је да узврати.

Идентитетска питања су строго 
везана за политичка дешавања. 
Приближавање Демократа и ДФ 
је показало једину јасну будућност, 
где ће Демократе задобити гласаче 
ДПС-а који логиком здравог разума 
неће остати на антисрпским, 
антицрквеним становиштима 
зарад бенефита бивше власти која 
практично више нема подршку ни 
међународног фактора. УРА ће 
покушати формирати неку нову 
власт са структурама Здравка 
Кривокапића и Милојка Спајића и 
мањинама за рачун Друге фамилије 
и вероватно уз свесрдну помоћ 
британске и америчке амбасаде која 
увјек има фокус на безбедносном 
сектору. Срби у Црној Гори су 
одолели искушењима, остали су 
доследни себи, они су започели 
рушење режима Мила Ђукановића, 
они ће га и завршити вероватно на 
председничким изборима. Срби 
су вазда слободу доносили, али и 
демократске промене на Балкан, 
тако ће бити и у  Црној Гори.
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БАЛКАНЦРНАГОРА

Савремена Црна Гора је 
настала уједињењем више српских 
области, старе Црне Горе, Брда, 
Херцеговине,  Боке и Приморија, 
потоњи  су у састав Црне Горе 
ушли тек 1945. године. Уједињење 
Срба је свакако трн у оку оних 
који профитирају на разједињењу 
и покушају стварања нових народа 
од Срба.

Ненаучне тезе, проста измишљања, 
спиновања, предвођена 
политичким елитама у Црној 
Гори, створили су алтернативну 
реалност, односно потпуно 
лажну историју која нема корене 
нигдје сем у фикцији. Дукљанска 
академија наука, Матица 
црногорска и НВО „Црногорска 
православна црква“ пласирају мит 
о такозваној „Божићној побуни“ 
као о некаквом устанку против 
окупатора.

Учеснике те побуне, yеленаше, представљају 
несрбима и антисрбима, који су се под 
неком измишљеном заставом борили против 
„окупације“. Истина је заправо сасвим другачија.

Крајем Великог рата када српски војници 
хитају да ослободе српске земље, италијанске 
трупе желе да заузму Приморије што је 
био њихов ратни циљ. Регент Александар 
Карађорђевић мудром политиком одлучује 
да у Црну Гору не шаље одреде из данашње 
Србије него тамо одлази добровољачки пук 
који предводи бригадир црногорске војске 
Петар Мартиновић. Четнички комитски покрет 
у Црној Гори се одушевљено придружује 
уједињеној српској војсци и ослобађа Црну 
Гору од Аустоугара и Италијана.  Занимљива је 
чињеница да је aустроугарски окупатор у Црној 
Гори 1916. године забранио ћирилицу, променио 
уџбенике, отпустио наставнике који су одбили 
да предају по новим уџбеницима, потискивао 
српски идентитет и силно ударио на  Цркву. 
Тако је покренута десрбизација под утицајeм 
праваштва – свака сличност са савременим 
дешавањима у Црној Гори је очигледна.

Велика народна скупштина српског народа у 
Црној Гори од 26. новембра 1918. представља 
остварење вјековног сна српског народа о 
јединству.

Пише: Небојша Лазић

Вишевековна српска тежња за уједињењем остварена је 1918. године. 
Та година  постаје ноћна мора свих оних фалсификатора историје који 

на антисрпској хистерији желе да утемеље своје нове идентитете. 
Конвертитство на Балкану по правилу почива на србофобији. Такав је 

случај и у појединим политичким круговима у Црној Гори.

Зеленаши и 
Божићна побуна у 

Црној Гори
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Сличне ствари се дешавају у читавој Европи, 
по устаљеним принципима Вудроа Вилсона. 
Две српске државе су се по природи ствари 
сјединиле. Подгоричка скупштина је била 
народни сабор. Посланици су изабрани по 
непосредном принципу директне демократије. 
На мање од 1000 гласача ишао је један посланик.

Настала су два супротна табора, бјалаши и 
зеленаши. Оба су за уједињење, али по различитим 
принципима. Бјелаши су за безусловно 
уједињење под окриљем југословенства. Начело 
им је било: „Један краљ, једна држава, један 
народ.“ Зеленаши су за условно уједињење 
заснивано не на Југословнеству, него Српству, 
уз децентрализацију државе. Сличне идеје 
зеленаша је заступао у Србији Стојан Протић. 
Подгоричка скупштина је директан резултат 
гласања гдје је бјелашки табор однео доминанту 
и убједљиву побједу. Одлуке народне 
скупштине су уклањање бивше династије и 
присаједињење Србији у заједничку државу 
свег српског народа. Династија Петровић 
Његош није угашена него је свој историјски 
континуитет власти наставила кроз династију 
Карађорђевић. Сам Александар Карађорђевић 
је унук краља Николе, син његове ћерке 
Зорке, рођен на Цетињу. Чињеница је и то да 
је Александар током читавог живота задржао 
акценат својствен Цетињанима, али и да је у 
родном граду изградио водовод и канализацију, 
те  пут ка приморју.

Божићна побуна је била локалног карактера и 
маргинална појава, како тада, тако и у савременој 
историографији. Италија је жељела остварити 
претензију на jадранску обалу, покушавајући 
створити својим обавјештајним каналима 
мрежу око њима лојалних људи. Политички 
инспиратор пројекта зарад интереса Италијана 
је био Јован Пламенац и црногорски бригадир 
Крсто Зрнов Поповић, оба декларисани Срби. 
Савремени монтенегрински фалсификати 
Крста приказују као икону борбе против Срба, 
што је апсурдно. Крсто је себе доживљавао 
као Србина и истицао своје родољубље одано 
косовском завјету, и српској Црној Гори; 
„Црна Гора је она земља ђе се чувала и сачувала 
искра слободе Србинове.“ Своје учешће у 
побуни је правдао лојалношћу краљу Николи, 
а сам је из иностранства писао молбе краљу 
Александру тражећи да се врати и положи 
присегу новом краљу. Политички организатор 
Пламенац је побегао из земље прије избијања 
побуне. Побуна је обухватила само територију 
око Цетиња. Угушена је од стране локалног 
становништва. Истакнут у гушењу побуне 
био је сердар Јанко Вукотић. У јеку борбе 
Крсто шаље писмо легитимним властима 
наглашавајући да је он за уједињење Срба, 
али на другачијим принципима. Бјелопавлићи, 
Пипери, Кучи, Грахово, Бањани, Дробњаци, 
Комани, Загарач су угушили побуну и гнушали 
се побуне, а поменути су пострадали много за 
вријеме владавине краља Николе.

Зеленаши нису користили зелене 
барјаке, заставе, нити униформе 
него српску тробојку Црне Горе, 
док су локалне јединице које 
су угушиле побуну користиле 
југословенску тробојку. Ако би се 
водили неисторијском логиком 
монтенегрина и судили, на пример, 
по знамењима, зеленаши су се 
онда борили за Србију против 
Југословена. Нису се водиле 
значајне битке. Бјелаши су пред 
Ријеком Црнојевића апеловали на 
зеленаше да се разиђу, што су ови 
и учинили без борби или отпора. 
Укупно је пострадало зеленаша 
не више од 29, дакле све остало 
је ствар модерне пропаганде, 
митоманије и спиновања.

Актери су осуђени на махом 
мање затворске казне. Суђења су 
трајала наредних седам година. 
Последњи судски процес је био на 
Цетињу 1924. године.  Приликом 
изрицања пресуде и спомињања 
краља Александра сви су оптужени 
узвикнули „Живијо краљ!“ на 
иницијативу Радојице Никчевића 
који је сам осуђен на доживотну 
робију. Убрзо је уследило масовно 
дјељење помиловања управо од 
краља Александра Карађорђевића.

Локални сукоб, минорних размера, 
око политичких неслагања Срба 
у Црној Гори данас се користе да 
се креира алтернативна историја. 
Исти антисрпски митомански 
наратив од једнодневног 
паљења гума 5. септембра на 
Цетињу, приликом устоличења 
митрополита Јоаникија, прави 
Стаљинградску битку. Да је пре 
монтенегрина било антисрба у 
Црној Гори, нашао би се макар 
један од толико славних бојева, 
да је војеван против Срба, али то 
једноставно није могуће јер су 
сви одувек били Срби. Стога су се 
монтенегрини ухватили локалног 
политичког сукоба е да би на њему 
исконструисали макар један бој 
између Срба и Црногораца. Но 
као што у тексту рекосмо, то није 
био сукоб  Срба и Црногораца, 
него две политичке струје Срба 
из Црне Горе. Монтенегрини ће 
ипак морати потражити неку 
другу „Сребреницу“ на којој ће 
утемељити свој нови идентитет.
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-ПЕТРЕ ево га стварно! 
Чујем друга Милана Станковића 
како виче са страже, а очима не 
могу да верујем. Мој „дебели” Ерне 
стоји у сред нашег осматрачког 
положаја, зној му цури низ лице а 
на леђима запртио војничку врећу 
и шири руке. Да циркус буде већи, 
како му који борац прилази, он 
намерно на Мађарском поздравља: 
„Јуно поткивано”.

Овако је према речима Петра Варњу 
изгледао „шок”који је доживео 14. 
априла 1999. када је на положају 
изнад Ђаковице у сред рата на 
Косову угледао оца Ернеа. Петар 
на почетку исповести открива 
да је тату у ствари „призвао” дан 
раније када је друговима рекао да 
његов „матори” сигурно долази на 
Косово. Како се сећа некадашњи 
војник, априла 1999, телефонске 
везе са Србијом су биле у прекиду и 
он је, знајући Ернеа, нудио опкладу 
друговима да његов „дебели” неће 
„издржати медијску блокаду”.

Прича о оцу и сину Мађарима, који су заједно 
бранили Косово 1999. никада у новинама 
није написана. И не би, да генерал Владимир 
Лазаревић није недавно то поменуо. Ерне 
Варњу и Петар из Сремске Каменице крај Новог 
Сада, кажу у глас, поштују свог некадашњег 
команданта и „матори” Ерне вели:„Ако Лаза 
мисли да је то јуначко дело”, онда ваљда стварно 
треба да се „подели”.

-Био сам мартовац, класа 1998. и пар дана пред 
„скидање” пуковник Милош Ђошан постројио 
је војску и саопштио да је рат питање дана и 
да нико не иде кући. Војска се није бунила. 
Напротив. Мени на памет није пало да остављам 
другове – креће ратну причу Петар Варњу а 
отац се накашљава и одмах прекида:

-Јавио се Пера 22.марта и рече да остаје! И 
шта ћу. Као сваки тата саветујем да се „извуче”. 
Телефоном му причам „да се држава брани у 
новим фабрикама, децом у породилиштима, 
житом на пољу” а он ме пита :„Тата да ли си 
„пролупао”. Спусти ми слушалицу…

Према даљој причи породице Варњу, отац и 
син се дуго нису чули телефоном. Почетком 
априла, сећа се старији, почеле су Новим Садом 
да круже вести како се на Косову гине, а војска 
крије мртве.

Пише: Драган Вујачић

Прича о оцу и сину Мађарима, који су заједно бранили Косово 1999. 
никада у новинама није написана. И не би, да генерал Владимир 

Лазаревић није недавно то поменуо. Ерне Варњу и Петар из Сремске 
Каменице крај Новог Сада, кажу у глас, поштују свог некадашњег 

команданта и „матори” Ерне вели:„Ако Лаза мисли да је то јуначко 
дело”, онда ваљда стварно треба да се „подели”.

О ОЦУ И СИНУ 
МАЂАРИМА КОЈИ 
СУ РАТОВАЛИ НА 
СВЕТОЈ ЗЕМЉИ

ДЕЦА СУ ОЧЕВЕ УЧИЛА КАКО СЕ БРАНИ ЗЕМЉА
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Сећа се Ерне и како је набавио војничку карту 
Косова и уцртавао мете за које Џејми Шеј каже 
да су гађане и како их је поредио са извештајима 
наше војске. Најгоре је оцу било што га је 
супруга Деса „онако гледала” над развијеном 
картом. Више није могао да издржи…

-То је била сцена из филма. Ерне на нашем 
положају код места Ћерим изнад села Кошаре. 
Каже, дошао да нас „нахрани” и вели све је донео 
за перклет гулаш. Распакује торбу пред војском 
и испадају кобасице, а ја покушавам да му 
објасним да су нас до сада три пута промашили 
томаховци али да ће нас сад звизнути само ако 
заложи ватру. Ерне је био збуњен, а моји из 
једнице да пукну од смеха – препричава посету 
Петар.

Старији ту одмахује руком. Неће да одговара 
на примедбе сина како је „мирисао” на ракију. 
Уместо тога, „грди”:
-Кад сам видео да је жив, признајем свануло ми. 
Боље кад сам га загледао видим, откопчана му 
кошуља и чизме а само шлем стоји како треба. 
Ту се сетих како смо ми некад били „под конац у 
војсци”. Нисам тада Петра грдио само зато што 
је био рат. Признајем помислио сам и да има 
више искуства од мене јер је мени био „први 
дан”!

У ствари, Ернеу је за један дан рата прошао 
девет кругова пакла. Својим очима је гледао 
истинске трагове нечастивог и неће свега ни да 
се сети.

-До Призрена сам путовао 48 сати ауто-стопом 
– сећа се некадашњи туристички радник. Понео 
сам кобасица, сланине и кулена, мало ракије па 
отприлике, они који су ме примали у кола нису 
зажалили. Први пут сам хтео „да кукам” када 
сам ушао у Призрен.

Пошто сам крочио из камиона 
пред привременим логором војске 
питао сам стражу: шта то грува 
около. Овај рече: Ору ови одозго!

Случај је хтео да се отац нађе поред 
амбуланте када је са Паштрика 
стигао камион са рањеницима. 
Помагао им је да сиђу и гледао има 
ли међу њима Петра.

-Спаковао ме сутра ујутру војни 
полицајац са тројицом момака 
из Посебних јединица полиције 
који су ишли ка Ђаковици. То су 
били Драган Кривокапић, Милоје 
Бањац и Мирослав Радојевић – 
никад их нећу заборавити. Мислио 
сам, најзад иде како треба а онда 
после 10 минута, на излазу из града 
кроз шофершајбну гледам лети 
„томахавк” право на нас. Бањац за 
воланом укочи, ми искочисмо, а 
ракета удари негде иза. Седосмо 
опет у кола и после пет минута 
исти призор и поново смо „љубили” 
земљу. Трећи пут нас је Бог спасао 
– прича Ерне.

Та ракета пала је испред аута на 50 
метара. Ударила је усред албанске 
колоне избеглица у близини 
села Кориша. Мртвих је било 87, 
рањених три пута толико.

-Ми смо искочили пре него је 
експлодирало и знам да сам трчао 
50 так метара лево од пута пратећи 
полицајце из кола – наставља он. 
Лежали смо потом пар минута 
када се негде са пута чула команда: 
Војска, сви са десне стране пута. 
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Прођосмо кроз мртве, кроз лелек 
рањених и сећам се да сам залегао 
између две оранице. Молио 
сам искрено: Боже ако те има, 
спашавај… Мирис смрти, то не 
може да се опише…

Варњу старији приповеда да им није 
било дозвољено да се задржавају 
на друму по коме су били расути 
лешеви Албанаца. Присебни, 
капетан, војни полицајац терао је 
све „куд који” јер се очекивао нови 
налет. Срећом оштећени голф је 
упалио из прве.

-У кафани у Пискотама (предграђе 
Ђаковице), први се огласио 
полицајац Кривокапић и рече: 
Никад овако близу смрти нисмо 
били! То је и мене „отворило” те 
онако, свечано, рекох: „Боже да ли 
би било праведно да погинем првог 
дана рата” и тада та полицијска 
„млађарија” крену да се смеје а 
за њима цела кафана. И данас ме 
ови „ратни другови” подсећајућу 
на „дијалог” са Богом увек када се 
чујемо телефоном.

Син Петар је на овом месту тражио 
да се „угаси диктафон” док отац не 
узме терапију. Није рекао али се 
видело на лицу момка да проклето 
бомбардовање сматра кривцем 
што се Ерне лечи од рака. Старији 
Варњу о „свом раку” није хтео да 
прича. Сем: Биће боље!

-Ја сам био свих 78 дана на 
борбеном положају али ни немам 
ни приближна искуства као тата.

Три пута нас је промашио „томахавк” и то је 
то. Хвала генералу Милошу Ђошану, његовом 
заменику Новици Станковићу мом мајору 
Душану Вукашиновићу кога смо звали „Брка 
зло” (никада му није било доста колико је 
укопана војска) пошто су нам главе сачували. 
Воднику Неџаду Дервишевићу Неђи…

Ерне Старији даље додаје да је у истом „дану 
из пакла” на Косову доживео и да му син 
„чува главу”. Каже, пошто је идеја „перклет 
гулаша”одбијена, син је морао да га спроведе са 
положаја.

-Тата сад десно, прескочи жицу, видиш да 
је минско поље и тако ме је Петар довео у 
позадину. А тамо, све врви од Нишлија. Пошто 
су ови чули што сам дошао, почеше причу како 
су се и они заветовали да ће на Косову погинути 
и да га неће дати, а ја их гледам и мислим се: 
Децо боље је да живите!

Брише Ерне и сузу. Наставља како му је исте 
ноћи пукао чир. Каже од барутних гасова је 
имао страшне тегобе. Ипак, сутра се јавио да 
носи пасуљ из кухиње на положај.

-Те ноћи Петрова јединица за осматрање је 
променила положај и једва смо их нашли. Да не 
беше Нишлије кога су звали Бата Ђоша никад 
сам не би дошао на тај положај. Затекох Петрово 
одељење како се смешта у кућу Албанца Души 
Туне.

Мађар Варњу и Албанац Туна су за једно 
поподне су постали велики пријатељи. Варњу 
млађи прича да га је Албанац Души Туна све до 
задњег дана рата питао како је Ерне, јел дошао 
кући, боли ли га стомак…

-Нема ту тајне. Души је мени дао реч да ће 
чувати Петра и другове а ја њему да ће војска 
чувати њега, кућу и сву чељад.
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Тако је и било. Волео бих још једном да га 
видим.Чуо сам да су после Албанци католици 
морали да беже у Хрватску – допуњава отац.

Ратовање добровољца Ерне Варњу трајало је 
десетак дана. У синовљеву јединицу Ваздушног 
осматрања и јављања каже није могао а ни 
другде му нису дали. Код Рајка Пековића 
полицајца из Пискота провео је пар дана и 
тамо је са Рајковом мајком и женом ишао по 
цео дан да музе краве Албанаца комшија који 
су отишли. Комшије су замолили Пековиће да 
им пазе домаћинство. Ерне се сећа и како није 
био „задовољан послом” и како не уме да чисти 
штале. Подвлачи да су Пековићи туђе пазили 
као своје.

Даље прича како је својим очима гледао колону 
Албнаца која је напустила Косовску Митровицу 
и кренула у Албанију „на сигурно”. „Никад 
такав јад није видео”.

Пошто је стигао у Андријевицу 
која је до тада била потпуно 
мирна, војска је добила узбуну јер 
се стигла вест да је јединица ОВК 
прешла и у овај реон. На дан када 
се вратио у Нови Сад 26. априла, 
прво је отишао по ауто у центар и 
пошто је прешао Жежељев мост, 
сат времена после, зликовци су га 
дефинитивно потопили у Дунав.

-Да сам погинуо на путу за 
Ђаковицу или да ме је погодило на 
Жежељевом мосту ни Деса ни Пера 
ни други син Иван не би знали где 
им је отац завршио – завршава 
Варњу. А син Петар на крају хоће 
да исприча још две епизоде из 
породичног „славног ратовања”.

-ТАТА је напустио Косово после 
неколико дана-сећа се Петар. Бата 
Ђоша, кувар, дошао је да ми донесе 
ту вест и том приликом извукао је 
цедуљицу из џепа. Писало је: Пукао 
ми је чир а ти да запамтиш:
1. Ко сам себе чува и Бог га чува.
2. У шуми је много штакора и 
подгузних мува, а мало вукова.
3. Данас је најтеже бити човек. То 
очекујем од тебе.
Тата Ерне

На самом крају Пера каже да је 
имао част да неколико дана буде 
курир генералима Павковићу и 
Лазаревићу када су ови били на 
истуреном командном месту крај 
Ђаковице.

-Једног дана генерал Павковић 
ми даде кесу пуну јабука коју сам 
оставио у фрижидер. Три дана 
касније, после једног састанка 
изађе он из собе, држи се за стомак, 
пита „има ли шта сем конзерви” и 
ја рекох: Господине генерале има 
јабука. Какве бре јабуке – узврати а 
ја му велим оне што је донео.
-То је за вас децо. Вама сам донео 
да се освежите – изненадио ме 
генерал и стварно не могу да му 
заборавим колико је пазио на све 
нас.

Ипак најнепријатније му је било у Ђаковици 
– говори Варњу у полушали „јер се прочуо као 
велики херој” који је дошао да ратује са сином.

-Сећам се код Пековића, окупили се стари 
Црногорци који више нису за пушке, а довели 
и жене да им причам о свом јунаштву. Шта 
да кажем, сем да сам се поплашио као зец. Не 
могу да признам да сам се од сина и деце „учио” 
јунаштву. Не иде код Црногораца тако…После 
неколико дана вратио сам се кући.

Пребира Ерне по сећању две деценије после и 
сећа се:

-Једини који ми је на Косову рекао „шта ћеш 
овде”, беше мој комшија и друг „из мира” 
покојни пуковник Стева Топалов: „Може ли 
Мађар и једна ствар у овој држави без тебе да 
заврши“, грдио ме је комша Стева кога, када ме 
случајно видео на неком путу изнад Ђаковице.
-Само што срце није стрефило-смеје се.

Како даље говори Варњу, у „славном војевању” 
десило му се и да га на путу код Рожаја када 
се враћао преко Црне Горе, из аутобуса „скине” 
резервни полицајац који није чуо да у Србији 
живе и Мађари…
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Пише: Горан K. Николић

Данас у овом граду Јевреја готово и да нема, а скоро 90% њеног 
становништва чине католици. Друга верска група по величини су 

православци. Има их око 8% и највећим делом су то Белоруси, затим 
Пољаци, Украјинци, Руси…

ДРАГУЉ 
ПРАВОСЛАВНЕ 

ПОЉСKЕ –ЦРKВА 
СВЕТОГ ДУХА У 
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На североистоку Пољске, уз саму границу 
са Белорусијим и Литванијом налази се град 
Бјалисток. Средиште је Подласког војводства 
и највећи град овог дела Пољске.

Према попису из 2012. град је имао 294.193 
становника. До Другог светског рата у њему је 
живело је 63% Јевреја и он је био њихов значајни 
културни и привредни центар.

У њему се родио и Лазар Лудвиг Заменхоф 
(1859-1917) творац есперанта 
(планског међународног 
језика).

Данас у 
овом граду Јевреја 

готово и да нема, а скоро 90% 
њеног становништва чине 
католици.

Друга верска група по 
величини су православци. 
Има их око 8% и највећим 
делом су то Белоруси, затим 
Пољаци, Украјинци, Руси…У Бјалистоку 
или Белостоку, како Руси и Белоруси зову овај 
град, налази се 12 православних цркви (од тога 
је једна војна), Православни културни центар, 
радио Ортодоксија, Братство светог Ћирила 
и Методија, Братство православне омладине, 
Хор Аксион.
На Бјалисточночном универзитету налази се и 
катедра за православну теологију.

Издају се и часописи „Архе“, „Братске поруке“, 
„Фос“ и „Православни преглед“. У близини 
града се налази и неколико православних 
манастира.

Драгуљ православља у Бјалистоку, 
а и читаве Пољске је цркава Духа 
Светог. Пројектовао ју је Јан Kабац 
и то је највећи православи храм у 
земљи. Почео је да се гради 80-тих 
година прошлога века, а освештан 
је 1999. године.

Читава црква је замишљена тако да 
симболише силазак Светога Духа 
на земљу. Зидови и купола имају 
форму пламених језика. Храм 
има пет купола и оне симболизују 
Исуса и четворицу евангелиста. 
Брод је величине 800 м2 и у 
основи је осмоугаоник. Са источне 
стране налази се олтарни простор 
подељен на главни и бочни олтар 
(посвећен нашем Светом Сави). 
Аутор иконостаса је такође Јан 
Kабац и он подсећа на облик 
црквених купола.

Иконостас је настајао током десет 
година, а само зрење и сушење 
дрвета храста трајало је 4-5 
година. У резбарењу су радила 
четири уметника из Минска и 

четири из Почајева. 

П р о с т о р 
између слика светаца је 
испуњен мотивима биљака, винове 
лозе, као и крстова и ружа. Иконе за 
иконостас – укупно 260 – урадили 
су Виктор Довнар и Александар 
Лос.

Зидови цркве покривени су 
фрескама укупне површине 6.500 
квадратних метара. У главној 
куполи, у горњем делу, стоји 
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натпис: „Свети, свети, свети је 
Господ над војскама, напуни небо и 
земљу славом Својом“.

Испод су бројни херувими и 
серафими. Испод прозора у куполи 
су нацртани ликови анђела, а испод 
њих стоји цитат из 148. Ватреног, 
псалма:“ Хвалите Господа са неба, 
хвалите Га на висинама. Хвалите 
Га, сви анђели Његови, хвалите Га 
свом снагом. “. У олтарској соби 
налази се фреска Евхаристије , 
као и сцена васкрсења Лазара. У 
доњем реду фресака истиче се лик 
Христа у свештеничкој одежди и 
митри, окружен јеванђелистима 
и апостолима, који стоје на 
облацима. У западном делу куполе 
налази се још једна слика Христа 
– Судија који је стигао на дан 
последњег суда. На певници су 
иконе пророка, до којих, баш као 
и до апостола, допиру ватрени 
језици који се спуштају са куполе.

Непосредно уз цркву налази се 
звоник који ујено служи и као врата 
за улазак у двориште храма. Висок 
је 70 метара и у његовој основи је 
квадрат површине 12 квадратних 
метара.

Украшен је грчким крстовима и мозаицима. 
У горњем делу торња налазе се композиције 
које приказују Христа са отвореним и 
затвореним Еванђељем, Богородицом и 
покровом Богородице. Испод се налазе иконе, 
у форми мозаика, Спаситеља, еванђелиста, 
Светог Григорија, Светог Николе чудотворца 
и Ченстоховске иконе Богородице. Укупна 
иконописана површина звоника износи 60 
квадратних метара.

На звонику се налази десет звона од којих 
су четири изливена у Холандији а шест у 
Мађарској. Звона се значајно разликују по 
тежини. Највеће је тешко 800, а најмање 18 кг. 
Постоје четири мелодије звона и оне се мењају 
аутоматски. На врху звоника налази се и антена 
радио Ортодоксије (Православља).

И шта рећи за крај? Генерално се о Пољској у 
нашој јавности мало зна, а овом крају још мање. 
Ми Балканци смо склони да о овом, малом/
великом народу, судимо са висине но стварност 
је сурова. Онај ко приђе ближе брзо ће се 
издувати и видеће да живота има на све четири 
стране. И зато главу доле, кофер у руке и пут 
под ноге.
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Божији човек 
– Филм који 

враћа гледаоца у 
„унутрашњи свет“

Пише: Свештеник Селимир Вагић
www.cudo.rs

„Блажени сте кад вас, Мене ради, руже и 
прогоне и, лажући, набеде сваким злом. Радујте 
се и веселите се, јер је награда ваша велика на 

небесима; јер су тако прогонили пророке који су 
били пре вас.“ 

Јеванђеље по Матеју глава 5, 11-12

Филм обрађује тему која је увек актуелна и 
никад не застарева, о невидљивој унутрашњој 
борби, у којој се преплићу клевете и осуде 
упућене дивном светитељу Светом Нектарију 
Егинском.

Након једне епохе и недостатка стваралачког 
акта у „цивилизацији слике“, када је наводно 
космос и сав спољашњи свет истражен, аутор 
филма враћа гледаоца у „унутрашњи свет“ и 
опомиње човека за бригу о стању своје душе. 
Свакако, можемо рећи да је овај филм лични 
израз побожности нашег уметничког ствараоца 
Јелене Поповић, и то је главни покретач и 
снага, да представи широј јавности гоњеног, 
прогањаног, оклеватаног, деградираног али 
изнад свега трпељивог Светог Нектарија, који 
у бројним искушењима ћути и тражи опроштај 
за његове гонитеље.

Какав тријумф вере, када приликом претреса 
манастира на тзв. „пустом острву“ (материјално 
неиспуњен простор али итекако духовно 
испуњен простор за стицање бладодати и 
крајњег смирења) Егини „стоји као стрела“ 
непомично и ћути са својим духовним ћеркама 
и са „библијском смирењем“ не дозвољава 
никоме да се супростави узурпаторима мира и 
тишине на пометуном острву.

Нектаријев живот је уствари, 
испуњење Христове беседе на 
гори о Блаженствима, а кратак 
опис личности и живота Светог 
Нектарија Егинског, дао је један 
старац са Свете Горе када је упитан 
: Ко је највећи светитељ? Његов 
одговор је био Свети Нектарије 
Егински, јер се упокојио пред 
тридесет година, а још увек га 
оговарају. Наиме, велики уложени 
труд филмске екипе, окупљене са 
благословом стараца манастира 
Ватопед, даје гледаоцу могућност 
да преиспита себе и своју личност. 
Стога, поново ради биоскоп за 
људе жељне духовног подвига.

Сви у биоскоп!!!!

Свети Нектарије Егински, моли 
Бога за нас!

БАЛКАНКУЛТУРА
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БАЛКАНКУЛТУРА

Пише: Никола Јовић

Кафански човек
и Божији човек

У размаку од недељу дана 
гледао сам филм „Тома“ о 
животу чувеног певача и филм 
„Божији човек“ о животу чувеног 
светитеља Нектарија Егинског. 
Кроз сагледавање реакција које 
су изазвали код публике и порука 
које носе, можемо сазнати доста 
тога о свом колективном душевном 
стању.

Наиме, филм о Томи је како 
недељама слушамо „расплакао 
Србију“, и даље пуни биоскопске 
сале, има непрекидну медијску 
покривеност, већ више од месец 
дана је непрестано вест и „новост“… 

Па опет поруке које носи и реакције које изазива 
јесте та да публика плаче над тужном судбином 
главног лика и споредних актера, пошто се у 
њима и њиховим патњама и невољама и сами 
проналазе на одређени начин.
Јасно виде да Тома упркос томе што је имао све 
(новац, моћ, славу, признања, утицај) суштински 
није имао ништа или му то макар ништа није 
вредело јер никада није могао утолити ту црну 
рупу у својој души, тај зјапећи амбис провалије 
и бесмисла који га је морио и гонио читавог 
живота. А значај душе је знао, упркос томе што 
није био религиозан, већ тужан човек, како се 
у самом филму наводи. А када се филм заврши 
остаје осећај горчине јер нема одговора на 
сва питања и све патње, муке и невоље које се 
вуку кроз цео филм и као да је цео живот на 
неки начин узалудан кад ни „велики и славни“ 
људи нису успели да „пронађу срећу“ и избегну 
патњу, те пронађу мир и спокојство упркос 
новцу, слави…
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Кафански човек
и Божији човек

Са друге стране, филм о Нектарију Егинском 
је без икакве помпе, са слабом, готово 
никаквом медијском покривеношћу, тихо и 
скоро неприметно ушао у биоскопе, где га за 
разлику од Томе очекују полупразне сале на 
пројекцијама.
Али овај филм празне сале надомешћује тако 
што пуни срца гледалаца храброшћу, смислом 
и вољом за живот и за борбу непрестану јер 
видимо да је чак и неко ко је постао по окончању 
овоземаљског живота светитељ пролазио веома 
тежак и мучан животни пут, као и ми сами, али 
је, за разлику од Томе и осталих „селебритија“ 
успео да нађе одговоре на највеће животне 
проблеме, невоље и патње и за разлику од 
филма о Томи овај филм нам заправо даје 
одговоре, смернице и упутства за опхођење у 
нашој тмурној свакодневици. Видимо да неко 
ко није имао готово ништа (материјално) у 
животу, неко ко је читав живот бежао и склањао 
се од моћи, новца, утицаја, славе и помпе, не 
желећи никада да постане један од „великих и 
славних“ (а имао је прилику за тако нешто), на 
крају је ипак завршио већи и славнији од свих 
оних који су се у животу грабили и „лактали“ 
да постану то чиме су били опчињени само да 
би схватили да је то само обмана, илузија и 
фантазмагорија.
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Сматрам стога да је потребно 
погледати оба филма, прво „Тому“ 
па онда „Божијег човека“, како 
бисмо након гледања првог били 
„уплакани“ и са правом забринути и 
упитани над сопственом судбином 
у овом свету, а да бисмо након 
гледања другог увидели да живот 
итекако има смисла и да ништа 
није узалудно за онога ко се држи 
Бога. Да бисмо прво видели како 
пролазе они „селебритији“ којима 
често завидимо и чије животе 
желимо да проживимо а да бисмо 
потом видели како пролазе они на 
које често заборављамо и које често 
занемарујемо, а којих се сетимо 
нажалост тек кад нас притисне 
каква велика невоља и мука. Они 
који се склањају од свега пролазног 
и овоземаљског а држе се Бога и 
његовог пута. Јер ко се узда у људе 
и у земљу зида на песку, ко се држи 
Бога уграђује себе у небеса и у 
вечност.
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БАЛКАНКУЛТУРА

Пише: Никола Малбашки

Приказ књиге: 
Александар Гајић 

„КРЕМАНСКА СТРАЖА“

Креманско пророчанство је 
идеална тема за жанровски роман. 
Деби роман Александра Гајића, 
познатог домаћег научника-
политиколога, доноси нам много 
тога. Његов свеж и оригиналан глас 
јавља се у српском трилеру одмах 
као зрео, уобличен, једноставног и 
питког стила; његово приповедање 
је конзистентно, а дијалози живи, 
у стању да у пар потеза снажно 
осликају карактере различитих 
протагониста романа. Највеће 
изненађење је у томе што, иза 
сижеа „Креманске страже“, стоји, 
и то ненаметљиво а потпуно у 
фукцији приче, нешто много више 
и важније – отварање читавог низа 
важних, дубинских тема (односа 
вере и разума, односа власти и тајне, 
питање здравог става према свему 
ономе што „открива будућност“ и 
сличног). Тако се, у прилично јасно 
датим историјско-политичким 
приликама, преиспитује и 
само пророчанство Тарабића 
и његове бројне политичке 
инструментализације, али никада 
једнострано и без резерве.

Такође, „Креманска стража“ успева да избегне 
још једну замку: да смештајући жанровску 
причу у политички контекст савремене Србије, 
подлегне политизацији и историзацији по 
унапред задатим шаблонима. Напротив, 
роман успева да, самом причом која се чита 
са нарастајућом страшћу, надјача доминанти 
историјски наратив и избегне сваку врсту 
„уподобљавања“. Својим приповедачким 
поступком Гајић ствара утисак, тачније успева 
да учини неизвесним (самим тим и подложним 
накадним тумачењима пророчанства), чак и оне 
догађаје из наступајућих дана за које читалац 
добро зна како ће се одиграти.

Поштујући све жанровске конвенције, 
Александар Гајић свој деби роман усмерава не 
само ка суштинским темама већ га испуњава 
локалним колоритом, тако да, у крајњем 
исходу, добијамо не само трилер смештен у 
овдашњи контекст (какви су већина домаћих 
трилера), већ заиста прави српски трилер. У 
роману се, иако се војно-полицијска истрага 
одвија у оквиру скученог сеоског миљеа, 
кроз преплитање карактера из различитих 
крајева Србије, склапа мозаик националног 
менталитета у коме се јасно види какви смо ми 
сами а какве су нам власти, какве су нам наде 
и страхови, који су наши главни пороци и које 
главне врлине.

Мало ли је за један роман?

Јула 2000. године, само пар месеци 
пре преломних политичких догађаја, 

убијен је војник на стражи у касарни 
надомак Кремана, српских Делфа. 

Расветљавајући позадину овог случаја, 
Сокол Филиповић, мајор КОС-а, 

открива непознате детаље у вези 
са пророчанством Тарабића, али и 

траг оних који по сваку цену желе да 
се докопају његовог изворног текста 

и сазнају у ком правцу ће, према 
пророчанству, кренути судбина Србије 

под Милошевићем. Фото: Приватна архива
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Посетите лепоте Србије - 
Ђавоља варош
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