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Децембар месец је идеалан за рекапитулацију 
године која је за нама. Ипак, дешавања која се 
тренутно одвијају на политичкој сцени Србије 
терају нас да гледамо унапред, у месец април и 
наредне председничке и парламентарне изборе. 

Праве кампање још нису ни почеле а изнеле 
су на светлост дана огољене проблеме како 
позиције, тако и опозиције. Опозиција се понаша 
као увређена млада - час је за бојкот избора, па за 
излазак, па за бојкот референдума. Чињеница је 
да је опозиција увређена јер је млада потрошена  
рашчупана, сумњивог морала, са пуно неуспешних 
бракова иза себе који су је оставили разорену и 
понижену - а нових мужева који би били спремни 
да се "љубав проба" - ни на видику.

Позиција са друге стране, већ 10 година 
има исти проблем који сада долази на наплату 
- примање прелетача из те исте опозиције и 
гомилу нестручних кадрова који ће највероватније 
разорити странку изнутра, и тако распршити 
шансу Вучића да лагодно, како је то чинио до сада, 
добије наредне изборе. 

Невладине организације у томе, као и обично, 
виде своју шансу, уосталом као и нови, безбројни, 
еколошки покрети.

Протести су показали једну битну ствар, 
коју партије које излазе на изборе требају знати 
- народу их је ДОСТА! Народу је, ако је судећи 
по протестима, доста бирања између  "мањег од 
два зла" и тражи нешто треће - трећи пут. Ни 
плави, ни жути, ни црвени, ни зелени, више не 
одушевљавају никога. Трећи пут води у десно - у 
патриотизам и економију окренуту интересима 
Срба и Србије ма где живели , а не Венецијанске 

Жељко Ињац

Инспирација

Посетите лепоте СрбијеПосетите лепоте Србије -  - 
Река ВРЕЛОРека ВРЕЛО

Kомисије, Европске Уније, Брисела или Рио 
Тинта. 

Потребан је економски, културни и полити-
чки патриотизам, насупрот кича и шунда 
неоколонијалних интереса и анестезије. 

Све ово захтева промену система - а 
не партија. Партије морају реформисати 
најпре себе, своје кадрове, сумњиве дипломе, 
бирократски јалови апарат, спровести 
лустрацију, закон о пореклу имовине и коначно 
почети примењивати силу закона, а не закон силе. 

Да ли су политичари тога свесни? Народ је и 
те како свестан и спреман да милом или силом, 
натера политичаре да се уместо сопственим 
почну бавити општим, народним интересима. 
Они који се на време опамете - добиће своју 
шансу на изборима.

"Бити крив за нешто велико, то можда јесте 
привилегија, то не може свако. Али бити 
заслужан за нешто мало, ту могућност сви 
имамо." - Душко Радовић
„Насиље је последње уточиште неспособних.” - 
Исаáк Ю́дович Ози́мов
"Оно што човек не може да сагради, нема право 
ни да сруши." -Тагоре
"Једно је мислити о променама, а друго чинити 
покретљивост." - Мирослав Антић
"Велика је несрећа кад човек не зна шта хоће, 
а права катастрофа кад не зна шта може." – 
Дучић
„Гробља и олтари, то је твоја земља, Србине, 
то држава твоја. Било да орач оре по долини 
или по планини, изорава људске кости. То су 
већином кости твораца и браниоца државе. И 
још тако често завре плуг за зидине погребених 
цркава. То су задужбине и светилишта отаца 
твојих. Цела ти је земља покривена гробљима 
и олтарима, више него ма која друга на овом 
европском континенту. Шта представљају 
та гробља? Жртву људску за Божију правду. 
Шта представљају ти олтари? Жртву Сина 
Божјег за спасење људи. Жртвеник је, дакле, 
земља твоја у дужину и у ширину и у дубину.“ – 
владика Николај
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Интервју са Бошком Обрадовићем лидером Српског 
покрета Двери

БАЛКАНПОЛИТИКА

Бошко Обрадовић: 
Oпозиција и 

Вучићу и Ђиласу!
Шта је другачије на предстојећим 
изборима у односу на прошле када 
је већи део опозиције бојкотовао 
изборе?

Најбољи доказ да је бојкот прошлого-
дишњих избора успео јесте тај што је 
владајући режим сам себи скратио мандат 
Народне скупштине и Владе са четири на 
годину и по дана, што нити једна власт 
на свету не би урадила да није нечим 
уздрмана. Власт је такође прихватила 
дијалог о побољшању изборних услова 
чиме је признала да изборни услови у 
Србији нису били слободни и поштени. 
Тај дијалог је окончан споразумом између 
власти и опозиције у коме је учињен помак 
у сфери слободе медија и контроле изборног 
процеса, што тек мора да се потврди и у 
пракси, али такође говори о томе да су се 
неке важне ствари промениле у односу 
на прошлу годину. Коначно, сви су се 
уверили колико је бесмислен недемократски 
парламент без опозиције и схватају да та 
демократска аномалија мора хитно да се 
исправи.

На друштвеним мрежама се провлачи 
прича да Двери више нису оно што 
су биле некад. Многи то узимају као 
аргумент против садашњих Двери. 
Тврди се да су садашње Двери 
напустиле начела некадашњих Двери? 
Шта су Двери данас и колика је реална 
политичка снага Двери?

Свакако нисмо исти, јер смо старији 10 
година од уласка у политику. Сазрели смо, стекли 
искуство, лично сам се усавршавао студирајући 
мастер студије политикологије на Факултету 
политичких наука у Београду где сам недавно 
стекао другу диплому, тако да смо се поред 
политичке праксе и стручно усавршавали. Мислим 
да су Двери у међувремену постале озбиљан 
политички фактор на који се рачуна. Оно што 
је битно нагласити јесте да Двери никада нису 
изневериле своја основна начела и да то знају наше 

присталице. Снага Српског покрета Двери је да 
смо готово једина политичка организација која 
има идеологију и програм за решавање проблема 
у свим сферама друштва. Двери представљају 
управо ту конзервативну, демохришћанску, 
суверенистичку, уставобранитељску, патриотску 
и државотворну политичку опцију која је 
недостајала на српској политичкој сцени. Када 
томе додате да Двери до сада нису биле на власти, 
да иза нас нема афера, да имамо праве дипломе 
и докторате, да представљамо смену политичких 
генерација, онда је то разлог зашто све више људи 
у Дверима види будућност српске политике.

Бошко Обрадовић: 
Ни Вучић ни Ђилас 
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БАЛКАНПОЛИТИКА

Двери су од почетка биле блиске Цркви 
и имали велику подршку код верника, 
да ли је то и данас тако?

Нема сумње да је то тако и данас, и да Српска 
Православна Црква и сви њени верници немају 
ближег и већег заштитника верских права од 
нас, што се односи и на све друге традиционалне 
верске заједнице које такође поштујемо и које у 
нама имају политичког пријатеља. То смо изнова 
доказали недавно када смо били међу реткима 
који су јавно подржали предлог Његове Светости 
Патријарха да веронаука постане редован предмет 
и да вероучитељи добију сталан посао. То ћемо и 
наставити да чинимо јер традиционалне верске 
заједнице и држава треба да сарађују у одбрани 
традиционалних вредности које су данас угрожене 
под налетом разних нових идеологија као што 
је промоција хомосексуализма малолетницима, 
родна равноправност и промене пола, еутаназија и 
друге крупне биоетичке теме које ће тек покушати 
да нам наметну газећи јавни морал, породичне 
вредности и учење наше вере.

Чије су Двери данас, Вучићеве или 
Ђиласове?

Ми смо опозиција и Вучићу и Ђиласу. У ком 
смислу? Понекад се чини као да Вучић и Ђилас 
монополишу политичку сцену и да раде у договору 
да нико трећи не може да се појави као фактор 
мимо њих двојице. Када кажем у договору, то 
не мора бити директан већ прећутни договор 
да стално нападајући један другог одржавају 
равнотежу каква им одговара и искључују трећег 
играча. Мислим да је то проблем који обојица 
имају са мном лично и Српским покретом Двери 
у целини. Ми не волимо газду и никоме ништа не 
дугујемо. Ми смо самостални и нећемо бити ничији 
привезак. Имамо своју политичку организацију, 
свој програм, свој став и не одступамо. Десет 
година смо тврда и на делу у Скупштини и на 
уличним демонстрацијама доказана патриотска 
опозиција не држави већ власти и никада се 
никоме нисмо продали. Доживљавали смо да 
нас зову и Ђиласовима и Вучићевима, али је 

то управо слика те перцепције у јавности да 
мимо њих двојице не постоји ништа треће, као 
и неразумевања да у политици неко може бити 
независан и свој. Лично не видим други пут за 
Двери сем тај.

Други проблем је што су упркос свим 
међусобним оптужбама и нападима садашња и 
бивша власт идеолошки блиске, док су Двери 
на супротним позицијама од њих. И једни и 
други су за улазак Србије у ЕУ по сваку цену 
и приближавање НАТО, и једни и други су за 
кршење Устава, обавезну вакцинацију и ковид 
пропуснице, и једни и други немају ништа против 
насељавања миграната у Србији, и једни и други 
су много урадили на признању лажне државе 
косово, а сада ћуте о формирању Велике Албаније. 
За разлику од њих, Српски покрет Двери је јасно 
против уласка Србије у НАТО и ЕУ, а за много 
већу стратешку сарадњу са Русијом, ми смо за 
строгу контролу државних граница и спречавање 
противзаконитог уласка миграната на нашу 
територију јер то угрожава безбедност грађана 
Србије и свих наших породица. Дакле, много је 
тема по којима се Двери разликују и од садашње 
и од бивше власти које често мисле и раде слично. 
Ми говоримо у име оног дела бирачког тела који 
није за Вучића, али није ни за повратак на старо 
Тадићево време које није било добро и због чијег 
лошег управљања је СНС и дошла на власт. Ми 
смо трећи пут и сви они који су за то да ови оду 
а да се они не врате имају Двери. Ми ћемо бити 
корективни фактор свакој будућој власти без 
обзира да ли смо у власти или опозицији и то је 
једини гарант истинских политичких промена. 
Овде се у последње три деценије више пута 
мењала власт, али је корумпирани политички 
и правосудни систем увек остајао исти. Наша 
кључна политичка идеја је промена система а не 
само власти, а то не могу урадити они који су до 
сада владали и пропустили прилике.

Какав је ваш однос према ситуацији око 
Косова и његовог статуса, као и статуса 
Републике Српске?

Имамо велики геополитички проблем у најави 

који владајући режим и медији игноришу, а то су 
недавно предузети кораци албанских политичара 
ка уједињењу Албаније и лажне државе косово и 
прављењу Велике Албаније, која ће бити највећа 
безбедносна претња у региону не само за Србију, 
већ и за Северну Македонију, Грчку и Црну Гору. 
Не могу да верујем да се наша власт за то време 
бави идејом уједињења са Албанијом кроз некакав 
мини-шенген, уместо да наш приоритет буде 
укидање граница између Србије, Црне Горе и 
Републике Српске, а онда можемо бити отворени 
и за даље облике сарадње са БиХ и Северном 
Македонијом. „Отворени Балкан” нам је потребан 
тек након што прво извршимо српске интеграције. 
Југоносталгија и нове интеграције супротне 
нашим националним и државним интересима нам 
нису потребне. Јесам присталица да Балкан буде 
препуштен балканским народима који између себе 
не треба да ратују већ да сарађују, али будимо јако 
опрезни јер нас историјско искуство учи да Запад 
никада неће престати да игра своје геополитичке 
игре и гледа само своје политичке и економске 
интересена овој раскрсници светова, запада 
и истока, православља и римокатоличанства, 
исламске и хришћанске цивилизације. Што би 
рекао Милош Црњански, спољнополитички 
„погледајмо како ствари стоје са чисто српског 
интереса”.

Српски покрет Двери је против досадашње 
политике власти према КиМ. Сматрамо да су 
преговори у Бриселу крахирали, да се све што 
је тамо испреговарано испоставило на корист 
сепаратиста, као и да тему КиМ треба вратити 
у СБУН где имамо савезнике у Русији и Кини, и 
где више не може да прође ништа што је на штету 
државе Србије. Такође, не разумем зашто и даље 
не тражимо пуну примену Резолуције 12 44 СБ 
УН која гарантује повратак до 1000 припадника 
српског државног особља на КиМ. Формирање 
једне такве посебне јединице при обновљеном 
Министарству за реинтеграцију КиМ у уставно-
правни поредак Србије био би први задатак 
Владе Србије на челу са Дверима и ми бисмо 
инсистирали на испуњењу ове обавезе УН која 
се заснива на међународном праву.

Што се тиче Републике Српске, она је наша 
највећа национална победа после присаједињења 

Срема, Барање, Бачке и Баната Краљевини Србији 
1918. године. Наш национални циљ у 21. веку треба 
да буде осамостаљење РС и њено уједињење са 
Србијом. Исто се односи на нови референдум у 
Србији и Црној Гори на тему заједничке државе 
који мора доћи, јер је то толико природно, 
нормално и потребно. То је српски мини-шенген 
на коме Двери раде.

Жалите се да вам узимају идеје, попут 
идеје за пронаталитетску политику. Да 
ли треба да то схватите позитивно то 
јест да ваше идеје имају вредност?

Не жалимо се, само констатујемо да се зна, 
јер – примера ради – Министарство за породицу 
никада није стајало у програму СНС већ у 
програму Двери од нашег уласка у политику 2011. 
године. Исто се односи на друге наше идеје које 
је власт у међувремену преузела попут повратка 
редовног служења војног рока, заштите српског 
језика и писма, пуне истине о геноциду над Србима 
у НДХ или химне у школама, што је све оно о чему 
сам годинама говорио и предлагао као народни 
посланик, а владајућа већина увек одбијала. Нама 
је драго да власт сада препознаје наше идеје као 
значајне и добре, али увек задржавамо скепсу да 
ли ће они то добро спровести јер нису аутентични 
заговорници и познаваоци те материје или чак 
наше идеје користе само за политички маркетинг и 
попуњавање области у којима немају своје идеје и 
сматрају да ће због тога изгубити поверење бирача.

Српски покрет Двери је на нашу политичку 
сцену оригинално донео идеју породичне 
политике као најважније јавне политике у 21. 
веку. Ми смо покрет породичних људи који су 
од почетка ставили породицу на прво месту у 
нашем програму. То значи не само борбу против 
беле куге као најважнији државни приоритет, јер 
ми као народ биолошки нестајемо а Србија се 
празни, већ и као идеологију да само јака и здрава 
породица може да спасе и обнови српско друштво 
и државу. Али то онда значи да држава мора да 
препозна значај породичне политике и много више 
помогне рађање, младе брачне парове, самохране 
родитеље, старачка и самачка домаћинства, жене 
предузетнике и посебно жене на селу, младе којима 
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треба понудити озбиљан аргумент зашто треба да 
остану овде а не да одлазе у иностранство. Када 
је тај огроман талас напуштања земље у питању, 
он није мотивисан само лошим материјалним 
положајем већ одсуством уређене државе у којој 
тренутно влада неправда и негативна селекција. 
Идеја Двери је да овде направимо правно уређену 
и економски јаку државу да млади не би морали да 
је траже на неком другом месту већ да овде виде 
своју будућност, да овде могу да раде и живе од 
свога рада, заснују своју породицу, реше стамбено 
питање и буду своји на своме.

Да би породична политика заживела мора пре 
свега да дође до пореске реформе јер они који 
више имају морају да плаћају већи порез, као што 
и они који су сиромашни и презадужени морају 
бити заштићени од јавних извршитеља који их 
избацују из породичних домова. Понудили смо 
Закон о заштити презадужених породица којим 
би им део дугова био отписан, а део би морали 
да плате када буду у могућности за то, док им 
породични дом и основна средства за рад нико не 
би могао да одузме. Да би се обезбедило да нема 
злоупотреба већ да се помогну они који су заиста 
социјално најугроженији морао би постојати 

институт личног стечаја којим би се прописале и 
финансијске обавезе и одговорност задужених а 
не само права.

Други наш конкретан предлог је да свакоме ко 
ступи у брак аутоматски следује смањење пореза 
на зараде и имовину, што се онда даље степенасто 
смањује са сваким добијеним дететом. На тај 
начин држава стаје уз породичне људе и награђује 
брак и рађање, јер ће свако онај ко се одлучи за 
брак и да има више деце осетити бољитак у свом 
новчанику.

Најзад, и најважније, нема успеха Србије 
у било којој области без економског успеха 
и привредног раста. Двери би у тој области 
радиле доста тога супротно садашњој економској 
политици која фаворизује стране компаније док 
бисмо ми ставили акценат на подршку домаћој 
привреди и пољопривреди. Са оваквим курсом 
динара домаћи извоз је у проблему, као што су 
у проблему домаћи произвођачи са увозничким 
лобијем који убија конкуренцију домаће робе са 
дампинг ценама, или као што је у проблему сељак 
са оваквом ценом горива која мора бити смањена 
за пољопривреднике јер им је то основна ставка 
у свакодневном послу. И да подсетим и на ону 
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највећу економску бласфемију и табу тему за 
неолиберале, а то је додатно емитовање државног 
новца у функцији домаћег банкарства и великих 
инфраструктурних радова који доносе нове 
домаће инвестиције, запошљавају домаћу радну 
снагу и сав финансијски систем држе у домаћим 
оквирима. Знам да ће на ово да скоче сви они 
који једино што знају јесте да слушају налоге из 
ММФ-а и Светске банке, а замислите шта би тек 
било када бих се заложио за индексирање свих 
кредита у Србији искључиво у динарима или 
повратак Службе друштвеног књиговодства, 
некадашњег СДК, јер не видим зашто би државне 
паре функционисале кроз приватне банке. 
Оно што је сигурно, држава која је препустила 
комплетно банкарско тржиште странцима више 
је колонија него суверена земља, а то се мора 
променити.

Зашто патриотске странке не могу 
никада на изборе да иду заједно а 
видимо грађанске то могу?

Не признајем поделу на грађанско и наци-
онално, јер тако испада да ми родољуби нисмо 
грађани или да грађански оријентисани људи 
нису патриоте. Пре бих рекао да се делимо 
на суверенисте којима је Србија на првом 
месту и западњаке којима је нешто друго на 
првом месту, био то Јосип Броз Тито, Брисел, 
Берлин или Вашингтон. Ми смо још увек таоци 
лажне комунистичке поделе на националисте 
и грађанисте, јер сви они који су изашли из 
титоистичког шињела нити су аутентични 
српски националисти нити су праве демократе. 
Они се заправо све ове деценије искључиво 
боре да задрже своје привилегије из комунизма 
а не за идеје патриотизма или евроунијатства. 
Као што је луцидно приметио Никола Коља 
Пејаковић, да бисмо даље са њима разговарали 
морају прво да врате виле у Београду које су 
отели након доласка комуниста на власт 1944. 
године. Ето још једне велике неправде која 
није исправљена – нити су откривене масовне 
гробнице жртава комунистичког терора нити 
је извршена реституција и враћена отета 

приватна имовина. Замислите како би данас био 
јак средњи српски слој предузетника који би 
располагали својом породичном имовином која 
им је незаконито одузета. Очито да нити једна 
власт до сада није хтела или смела да исправи 
ову историјску неправду која је корен и многи 
каснијих пљачкашких приватизација и неправди.

Добро сте приметили да се прозападне 
политичке опције групишу у две колоне за 
наступајуће изборе – Жуту и Зелену, док су 
суверенистичке опције подељене у много више 
колона. Управо зато је Српски покрет Двери 
позвао патриоте на уједињење и формирао 
Патриотски блок (симболично Црвено-плаво-
беле) који у самом старту чини осам родољубивих 
организација, уз подршку већег броја истакнутих 
православних и патриотских интелектуалаца и 
угледних јавних личности као што су академик 
Коста Чавошки, др Владимир Димитријевић, 
проф. др Александар Липковски, пуковник 
Драган Крсмановић или проф. др Зоран 
Чворовић. У новом Патриотском блоку су заиста 
нови, некомпромитовани и прави људи, попут 
Драгана Добрашиновића који је симбол борбе 
против корупције у Србији, Љубомира Симића 
и Српске монархистичке странке „Српска слога” 
као представника правих монархиста и бораца за 
обнову Краљевине Србије, некадашњег министра 
и великог борца за Косово и Метохију проф. 
др Слободана Самарџића, Душана Митића из 
Пирота који се већ 40 година бави темом екологије 
закључно са Савезом месних заједница Старе 
планине или проф. др Душка Кузовића, једног 
од тренутно највећих бораца против пошасти 
која се зове „Рио Тинто”. Са нама су и млади и 
веома талентовани политичари као што је Никола 
Маленчић из Нове снаге Србије или Димитрије 
Видановић из Пиротске нове снаге. Уверен сам 
да ово није крај већ само почетак националног 
окупљања око Двери и прављења једног ширег 
опозиционог предизборног родољубивог и 
антиглобалистичког савеза. Уједињење патриота 
се дуго чекало и сада када смо га направили 
очекујем да ће се многи томе придружити и за 
то гласати.
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Ових дана смо сведоци да људи који су 
ризиковали животе због наше слободе, 
ветерани ратова из деведесетих живе 
испод сваког цивилизацијског нивоа 
заборављени од свих. Да ли ви имате 
идеју како да им се помогне?

Нажалост, понављају нам се трагичне сцене 
из чувене приповетке Лазе Лазаревића „Све ће 
то народ позлатити”, која говори о друштвеном 
забораву ратних хероја који су били спремни да дају 
свој живот да бисмо ми данас живели у слободи. 
То је велики грех ове власти и једно од најболнијих 
нерешених друштвених питања. И то није само 
питање ратних дневница које нису исплаћене 
или других материјалних потреба ратних војних 
ветерана, инвалида рата и породица погинулих, 
већ је то етичко питање односа према онима који 
су гинули за Отаџбину. Ово питање заслужује 
посебну пажњу и доношење новог кровног 
закона о ратним војним ветеранима којим би се 
коначно регулисао њихов статус. Они морају бити 
привилеговани у нашем друштву како би се тако 
пружио пример будућим генерацијама. То значи 
и већу финансијску подршку, бољу здравствену 
негу, предност приликом запошљавања у државној 
управи и локалној самоуправи, али и углед и место 
које су заслужилида имају на нашим медијима, у 
друштву и држави. Спреман сам да гарантујем да 
ће Српски покрет Двери након доласка на власт 
коначно решити и ову неправду.

Шта генерално мислите о ковид 
пасошима, лок дауну и обавезној 
вакцинацији. Између слободе и 
безбедности многи бирају једно а многи 
друго и друштва су подељена?

Нема породице која није збуњена и подељена 
по овом питању, а самим тим то важи и за читаво 
друштво. Ми смо за право на избор по питању 
вакцинације новим вакцинама против ковида – ко 
жели има могућност да се вакцинише, а ко не жели 
има право на то и нико не може да му присилно 
наметне вакцинацију, што уосталом гарантује и 

Устав Србије који каже да свако сам одлучује о 
своме здрављу. То је свакако питање приватности 
и не би смели да се делимо још и по том питању. 
Ово је време за социјалну солидарност, а не за 
нове поделе и сукобе. Ми смо апсолутно против 
закључавања и ковид пропусница које крше 
основна људска права и слободе и ударају на 
домаће предузетнике, а пре свега угоститеље. 
Домаћа привреда је иначе доста пострадала 
услед негативних последица пандемије и то власт 
уопште није како треба схватила нити довољно 
помогла онима који су најугроженији. Линеарна 
помоћ свима у истој висини била је погрешна 
одлука јер не могу исту помоћ добијати богати и 
сиромашни грађани нити они привредни субјекти 
који су забележили раст профита током пандемије 
као они који су морали да смање своје послове или 
затворе своје радње.

Полицију су потресали скандали 
попут прислушкивања председника и 
сарадње високих фукнционера МУП-а са 
криминалним клановима. Како да се та 
ситуација рашчисти и полиција добије 
углед који је имала?

Не могу да разумем како је Небојша Стефано-
вић, кога су режимски медији и део врха СНС 
оптужили за прислушкивање председника 
државе и спремање његове ликвидације, још 
увек на највишим државним функцијама на 
којима се налази. Не заборавите да је Небојша 
Стефановић први потпредседник Владе Србије, 
министар одбране, секретар Савета за националну 
безбедност и шеф Бироа за координацију свих 
служби безбедности. Признаћете да то није 
нормално, а да не говорим колико је опасно. Јер 
ако је Стефановић јавно раскринкан као агент 
страних обавештајних служби – како још увек 
може да буде на свим овим функцијама а не у 
затвору? Ако, пак, све што се о њему говори није 
тачно, зашто је онда тема клевета насловних 
страна таблоида блиских власти, изузев ако није 
у питању неки унутарстраначки обрачун у СНС. 
Ово питање мора да се разреши јер угрожава 
националну безбедност. Ако томе додамо и оно 

што сам открио пре две године, а то је да министар 
Стефановић има фалсификовану факултетску 
диплому и плагирану докторску дисертацију, као 
и да је заједно са својим најближим сарадницима 
док је био на месту министра полиције одржавао 
везе са криминалним круговима и бавио се 
трговином оружјем и некретнинама, онда ту има 
елемената и за кривичну одговорност, одузимање 
незаконито стечене имовине и финансијску казну 
за штету нанету народу и држави. Ето одличног 
кандидата за донети закон о испитивању порекла 
имовине који је остао мртво слово на папиру 
као много тога што Вучићева власт ради само на 
маркетиншком нивоу.

У нашој војсци и полицији има изузетних 
и часних професионалаца и на њих не сме 
бити бачена сенка тиме што се на чело ових 
ресора у Влади Србије постављају људи попут 
Стефановића или Вулина. То је понижење за 
српске службе безбедности. То тако не сме да се 
ради. Тиме се урушава њихов углед а то не смемо 
дозволити. Безбедносне службе ове државе морају 
да уживају максималну подршку и углед, и лично 
ћу на томе инсистирати.

Екологија постаје изузетно битна тема у 
друштву и на политичкој сцени. Десне 
патриотске странке као да су подручје 
екологије препустиле грађанским и 
зеленим странкама и покретима?

Српски покрет Двери то није урадио, напротив. 
Били смо авангарда зеленог патриотизма када смо 
још пре годину и по дана објавили манифест 
„Промена система – сигурност за све”, у коме је 
једна од пет кључних тачака управо еколошки 
патриотизам и борба за заштиту животне 
средине. Још тада смо формирали Зелену акцију 
Двери као део наше политичке организације 
који је присутан свуда на терену где је доведено 
у питање здравље грађана и загађен ваздух, вода 
или земља. Апсолутно смо против покушаја 
монополизације теме екологије од стране 
прозападних левичара и нећемо одступити из ове 
борбе јер је еколошка проблематика изнад левице 
и деснице, а ако треба да гледамо идеолошки онда 
је ближа конзервативизму као нашој политичкој 
идеологији, јер конзервативно значи управо 
очување, па тако и здраве животне средине, као и 
свеукупне прехрамбене, еколошке и здравствене 
безбедности нације.

Имате негативно мишљење о „Рио 
Тинто” који јесте светски познат 
загађивач. Али, где је решење јер 
уколико их ми избацимо они могу на 
арбитражи тражити и добити стотине 
милиона долара?

Управо су „Рио Тинто” и еколошки улични 
протести демаскирали лажне екологе иза којих 
стоје западне амбасаде у Београду. Када су 
Славиша Милетић, Лозничанин и потпредседник 
Извршног одбора Двери, и проф. др Душко 
Кузовић, председавајући Иницијативног одбора 
удружења грађана „Сви против Рио Тинто и 
отварања рудника литијума у Србији”, пре више 
месеци први у Србији устали против ове по злу 
чувене стране мултинационалне компаније, која 
где год је у свету пословала иза себе је остављала 
еколошку пустош, то медији нису пренели. 
А управо су њих двојица од почетка били са 
мештанима који су угрожени истраживањем 
литијума и најавама отварања рудника, са којима 
су заједно покренули прве протесте у Недељицама, 
Добрињи, Прањанима, Мионици, Ваљеву. Разумем 
зашто су режимски медији прећуткивали ову тему 
јер то не одговара властима, али је занимљиво да 

FO
TO

:P
R

IN
TS

C
R

E
E

N

1514



БАЛКАНПОЛИТИКА

су и сви други медији игнорисали ову двојицу 
у том тренутку највећих еколошких активиста 
у борби против „Рио Тинто”, очито спремајући 
терен за неке планиране прозападне играче који су 
се много касније појавили. Дакле, тема екологије 
се медијски чувала а потом и експонирала само за 
миљенике страних амбасада и прозападне „Зелене”, 
док су истинске зелене патриоте морале бити 
скрајнуте и њихов утицај смањен. Ми то нећемо 
дозволити јер мештани и други грађани који су 
на терену у овој важној борби нису присталице 
прозападне политике већ управо супротно: српски 
домаћини и родољуби који бране своју дедовину, 
а то је најближе политици Двери.

Нећемо ваљда бити наивни да по ко зна 
који пут будемо преварени и да српска шајкача 
опет подржи нешто што је супротно нашим 
националним и државним интересима. Јер, не 
бих волео да се неко пре избора представља као 
„зелени”, а после избора гура признање лажне 
државе косово или измишљеног геноцида у 
Сребреници. Пре избора мора да се зна за шта 
се сви ти нови и набујали „зелени” тачно залажу, 
а не да нам под фирмом екологије продају ко 
зна шта. Не би ме изненадило да је и њихова 
тренутна борба против „Рио Тинто” лажна и да ће 
после избора на први миг из једне од београдских 
западних амбасада променити причу и подржати 
отварање рудника литијума од стране „Рио 
Тинто” или можда неке друге стране фирме чији 
ће лобисти постати. Дакле, не дамо еколошке 
протесте и теме лажним левичарима и лажним 
еколозима да их монополишу и злоупотребљавају 
кријући своју прозападну агенду иза тога.

Што се тиче решења проблема, ми смо га 
већ дали потписујући „Друштвени споразум о 
забрани истраживања, експлоатације и прераде 
литијума у Србији”. Ако је тачно да садашња 
власт није дала дозволу „Рио Тинто” за отварање 
рудника, онда нема никакве штете за ову страну 
компанију па тако ни основа за тражење одштете. 
Ако је власт склопила неке тајне и противзаконите 
уговоре са „Рио Тинто” пре него што је урађена 
студија о процени утицаја отварања рудника на 
животну средину, онда ће они који су то урадили 

морати кривично да одговарају и нека сами плате 
потенцијалну одштету, а држава Србија мора 
да заштити своју животну средину и здравље 
грађана.

Када Немачка и Чешка, које имају највећа 
и најбогатија налазишта литијума у Европи, 
буду решиле да ископавају литијум на својој 
територији и докажу на свом примеру да је та 
технологија еколошки безбедна, онда можемо да 
причамо даље да ли је наша стратегија привредног 
развоја уопште у сфери рударства са много вишим 
рудним рентама и потпуно заштићеном животном 
средином или имамо неке друге планове у области 
домаћег економског развоја, за шта се иначе 
Двери залажу, а то су пољопривреда, савремене 
информационе технологије, породичне фирме 
и туризам. До тада је свака прича о литијуму 
беспредметна, јер је идеја да западне корпорације 
и даље остварују екстрапрофит а да Србија 
постане депонија, што никако не смемо дозволити. 
Српски покрет Двери има визију Србије у којој 
су домаћи предузетници важнији од 

страних компанија, у коју се враћају наши најбољи 
умови из иностранства, која је порески рај за 
фриленсере, која покреће развојну и аграрну 
банку, која се децентрализује и дебеоградизује јер 
је даља београдизација погубна како за Београђане 
тако и за остатак Србије који се празни и нестаје. 
Србија може да постане европски Јапан, земља 
необичног споја поштовања традиције, здраве 
животне средине и хране, модерних технологија 
и иновација, као и снажног предузетништва 
и породичних фирми који ће бити стуб наше 
економије. Само економски снажна Србија може 
да уложи у боље образовање, здравство, социјалну 
политику и културу, и заштити безбедност својих 
грађана и наше националне и државне интересе. 
За остварање ове визије живим и то је смисао мог 
бављења политиком.

БОЈКОТ БОЈКОТА 
ИЛИ ЗАШТО ЈЕ ОПОЗИЦИЈА 

КРИЛА ДА ИЗЛАЗИ НА ИЗБОРЕ
Треба објаснити бирачима како су Бошко Обрадовић и остали 

„издајници”, опозиције и сарадници власти потврдили своје учешће на 
изборима, док је остатак опозиције ту одлуку крио од својих бирача и 
тек накнадно саопштио. Јасно је било одавно да излазе на изборе али 

желе то да пласирају свом бирачком телу као нешто позитивно.
Пише: Ненад Минић

Прошли изборни циклус карактерисао 
је бојкот највећег дела опозиције, а 

како би они то рекли „праве опозиције”, због 
незадовољства изборним условима са више 
или мање оправдања за ту тврдњу. Од првих 
вишестраначких избора након комунистичког 
периода провлачи се питање регуларности и 
услова самог изборног циклуса, едукације бирача 
о њиховим правима и потребом за демократијом. 
Након деценија једностраначког система озбиљна 
едукација и озбиљна контрола је заиста била 
насушна потреба, а у периоду тешких деведесетих 
тај задатак је био тежи, али и потребнији.

Деведесте проказане распадом државе 
и грађанским ратовима биле су и године 
еволуције слободног изражавања, организовања 
и политичког деловања. Партија настала 
након слома комунизма – СПС покушава да се 
прилагоди насталој ситуацији али и да задржи 
полуге моћи које већ деценијама чврсто држи, 
док пробуђени народ жедан демократије 
незадрживо покушава да оствари своја права 
преко опозиционог деловања која деценијама 
није имао, а кривца видео са правом баш у тој 
партији на власти. Такви супротстављени ставови 
продубили су јаз позиције и опозиције који се 

све чешће пресликавао на изборна дешавања и 
резултате.

Изборне нерегуларности а пре свега борба за 
власт наводила је опозицију да изналази начине 
деловања, па не чуди што је бојкот био легитиман 
начин борбе или један од начина борбе. Након 
двехиљадитих избори и изборни услови су били 
махом регуларни а изборни резултат се готово 
није доводио у питање. Неретко партије власти су 
чекале да прве изборне резултате саопшти највећа 
опозциона странака (Српска радикална странка), 
која је врло ревносно, поштено али пре свега и 
тачно давала прве прелиминарне резултате.

Ствари се значајно мењају након победе 
СНС 2012. године, када је почео значајни пад 
популарности до јуче владајућих странака а сада 
већ опозције. Тај стрмоглави пад прати значајни 
раст владајуће странке која данас има највећу 
концентрацију моћи од увођења вишестраначја. 
На тај начин равнотежа поверења у изборни 
резултат се топила како се топила подршка 
опозицији.

Резултат тих дешавања је излазак опозиције из 
Скупштине а онда и проглашење бојкота избора. 
Међустраначке чарке које су биле честе довеле су 
до тога да неке странке ипак изађу на изборе 2020. 
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али резултат бојкота није угрожен пре свега због 
непреласка цензуса многих изашлих странака. 
Може се рећи да је бојкот успео пре свега због 
непреласка сада већ сниженог цензуса од 3%.

Охрабрени таквим резултатом странке прое-
вропске провенијенције траже посредника у 
европским парламентарцима како би договорили 
боље услове на следећим изборима. Са друге 
стране води се и паралелни дијалог превасходно 
националне опозиције са властима. Тај дијалог 
често је наилазио на разне осуде и сматран 
је то доказом сарадње са властима. Неретко 
је лидер Двери био мета оштрих критика, а 
његово деловање посматрано као издајнички чин 
опозиције, пре свега оне грађанске и проевропске.

Преговори са европским посредницима 
пропадају па једини релевантан споразум који 
је постигнут око изборних услова је онај који 
се водио директно са властима без посредника. 
Управо „издајници”, опозиције су обезбедили 
какав-такав споразум и услове за предстојеће 
изборе. Сада остатак опозиције  бојкотује одлуку 
о бојкоту и излази на изборе са условима који су 
последица преговара са властима оних које су 
прогласили „издајницима“.

Дилема је свакако велика, треба стрпљиво 
објаснити бирачима уморним од страначког 
препуцавања како су се сада изборни услови 

преко ноћи променили па је сам излазак могућ а 
бојкот бојкота једина алтернатива. Такође треба 
објаснити бирачима како су Бошко Обрадовић и 
остали „издајници”, опозиције и сарадници власти 
јер осим преговара потврдили су и своје учешће 
док се остатак опозиције спремао за изборни 
циклус а ту одлуку крили од својих бирача и тек 
накнадно саопштили. Јасно је било одавно да 
излазе на изборе али желе то да пласирају свом 
бирачком телу као нешто позитивно.

Уколико су заиста толико лоши услови зашто 
опозиција бира излазак на такве изборе осим 
да би дала легитимитет странкама власти, па се 
онда са правом намеће питање да ли су заправо 
опозиционари невољни сарадници СНС-у. Било 
како било свака њихова одлука показало се иде на 
руку властима а евентуални улазак у Скупштину 
значио би пре свега финасијски опстанак тих 
странака док статирају у представи тренутно 
доминантног СНС-а.

Ако можемо нешто са сигурношћу да   закључи-
мо то је да ће грађани свакако остати ускраћени 
за сазнање о програмима и идејама. Чини се да су 
програми написани због формалности а не због 
грађана којима тај програм треба и презентовани и 
за који треба тражити подршку. Но кога то уопште 
занима у епохи реалити политичке кампање.

БАЛКАНПОЛИТИКА

Шта нас чека на 
изборима?

До избора остало четири месеца. Озбиљни играчи су кренули у 
предкампању. У та четири месеца иде и нова година и славе и 
распусти, кад Србија стаје. Чим изађемо из месеца празника, 

средином јануара, остаје да се избори распишу и кампања 
финишира. Дакле, остаје пола јануара, кратки фебруар и март и 
то је то. Мало времена за озбиљну кампању и за развијање тема. 
Само кратка персонална кампања са две три тезе, две три фразе 

или обећања могу имати ефекте.

Пише: Бранко Радун
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Иако кратка ово ће бити права кампања из 
неколико разлога. Очигледно је да нема бојкота 
и да велики бојкоташи Ђилас и Јеремић излазе 
са својим странкама на изборе. Друга ствар је да 
су избори 2020. били у сенци короне епидемије 
и лок дауна. Kампања није имала ни динамику 
ни времена да се размаше. Због притиска Европе 
и Америке ће бити више политичких дебата па 
ће и то донети елемент занимљивости на овим 
изборима. На крају имамо и замор бирача СНС 
који су до сада упорно следили Вучића али је 
питање у којој мери ће то бити и на овим изборима, 
на којима да подсетимо имамо и београдске изборе 
на којима опозиција гледа своју шансу.

Бојкот се показао као пораз опозиције јер је 
и сама идеја бојкота негативна и није много при-
вукла а, ни анимирала чак ни опозиционе бираче. 
Поред тога иако није био јак сам бојкоташки блок 
се распао на оне који су изашли на изборе и на 
оне који су остали у бојкоту. Исто тако опозиција 
се бавила сама собом а не темама које погађају и 
брину људе па им је било битније шта мисли тврдо 
бојкот језгро са твитера о Сергеју Трифуновићу 
или о покрету „1 од 5 милиона” који су бојкотовали 
бојкот и не баш славно прошли. Тај неуспех оних 
који су одустали од бојкота да пређу примамљив 
цензус од 3 посто који им је Вучић понудио као 
стимуланс је довео до тога да ни бојкоташи нису 
били тако неуспешни. Било је и горих од њих, они 
се барем нису измерили и показали да имају један 
или два посто подршке. Последица тога је да су 
сви по мало били губитници – бојкоташи јер су 
бојкотовали неуспешно, бојкот брехери који нису 
усшли у парламент и они други који исто тако 
нису пребацили цензус. На крају ни Вучић није 
био срећан јер није имао опозицију у парламенту 
макар да буде као фикус. Монолитан и досадан 
парламент ником није донео срећу осим ретким 
примерцима подмлатка СНС који су се утркивали 
у нападима на опозицију и у похвалама свом шефу.

Идеја бојкота је била глупа у старту и то 
показује наша политичка хисторија да они који 
бојкотују по правилу губе. Но опозиција грађанска 
коју воде Ђилас и Јеремић је имала за циљ да 
исцрпи другу опозицију и да они остану једина 
опозиција. Њима по том схватању као јединој 

опозицији која даје лиценцу за „опозиционост” 
остаје само да „чекају” да се Вучић сам улупа 
погрешним потезима или пак да дођу Американци 
и наложе му да се повуче. По њиховом схватању 
они треба дамо да чекају да им јабука власти као 
зрела падне у крило и да ништа конкретно не 
морају да раде. Наравно то је грешка коју сада 
неки у опозицији увиђају.

Избори 2020. су донели само једну новост а то 
је Шапић који је прешао цензус и који је убрзо 
после тога усисан у СНС те постао „кандидат 
за градоначелника”. Kолико год се чинило да је 
куповином новог играча у тиму Вучић ојачао у 
Београду истина је и да се Шапићу смањио рејтинг 
јер је изгубио оне бираче који су га доживљавали 
као опозицију (они „нећу ни за Вучића а ни за 
Ђиласа”).

Дијалог власти и опозиције – 
шта је то

Опозиција је опет реаговала на Вучићеву 
понуду за бојкот као и на идеју бојкота – поделом. 
Један део опозиције који није ни најављивао бојкот 
је преговарао са влашћу а други са странцима 
који су као европарламентарци понудили своје 
услуге посредовања. Опозиција се уплела у тему 
дијалога као пиле у кучине па су једни рекли 
ајд да пробамо а други никако. Било је и сцена 
дурења кад прозападна опозиција није хтела ни 
да се виђа са европарламентарцима по оној „ево 
сада нећу ни како ја хоћу”. Вучић је углавном 
игнорисао тему дијалога о изборним и медијским 
условима а то је већини људи потпуно небитна 
тема. Поред тога инсистирањем на дијалогу и 
на условима опозиционари су створили утисак 
у јавности да се егоистично боре само за себе и 
своје странке а да их мање занима српско друштво 
и његови проблеми. Тако се опозициона борба 
за изборне услове уместо борбе за демократију 
у јавности перципирала као политиканство и 
борба за личне и групне интересе. При том су 
изгубили готово годину дана у међусобицама које 
је Вучић искористио да уради неке ствари и да их 
испромовише.

Вучић је возио своју тему, промовисао своје 
резултате а опозиција се бавила опет собом и 
својим поделама. Омиљена тема у опозицији је 
била истрага са циљем да се утврди „ко је Вучићев 
тројанац”. Тако су разни за разне тврдили да 
раде за Вучића па је на крају испало да сви мање 
или више свесно или из нехата раде за Вучића. 
При том се тврдо језгро опозиционара и даље 
држи бојкоташке реторике и питање је да ли ће 
грађанска опозиција успети да их убеди да у већем 
броју подрже њих на изборима. При том је у око 
упала и чињеница да они који су прозападни и 
грађанско оријентисани а који су преговарали са 
европарламентарцима нису ништа успели јер су 
ти преговори пропали а да су ови други који себе 
представљају као национално оријентисане успеле 
да потпишу споразум у Народној скупштини.

Аналитичари су слажу да су неки апсекти 
споразума омогућили бољи старт за опозицију а 
то значи више финансирања и укидање обавезних 
финансијских гаранција за странке које учествују 
на изборима, повећање дневница за чланове 
бирачких одбора. Договорене су промене у 
РЕМ-у и РИK-у али је питање како ће то бити 

имплементирано и колико ће те реално утицати 
на изборне услове.

Власт расписује ванредне парламентарне уз 
обавезне председничке и београдске да би макси-
мално искористила страначку инфраструктуру 
и појачала резултат у престоници. Очигледно 
је и да Вучић жели због имиџа да у парламент 
убаци и опозицију. Он додуше природно да 
не жели да опозиција буде превише јака да 
га може угрозити али ни преслаба да не може 
да пређе цензус. Опозиција има шансу само у 
Београду али под условом да се фокусира само на 
престоницу и да буде јединствена. Но ситуација 
показује да ни једно ни друго нису реални у овом 
моменту. Парадоксално опозиционе странке 
или прецизније страначке олигархије највише 
интересују парламентарни избори јер улазак 
у парламент им омогућује финансирање које 
не зависи од странке и привилегије као што су 
промоција и имунитет.

Вучић ће сигурно бити кандидат владајуће 
коалиције а сва је прилика да ће СНС и СПС 
ићи на једној листи. У опозицији провејавају 
фантастичне приче о повлачењу Вучића које ће 
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њима чаробним штапићем страних амбасада 
отворити пут ка власти.

Председнички избори неће бити претерано 
занимљиви јер опозиција није изнедрила 
заједничког кандидата који би могао стати на црту 
Вучићу. Они ће пре служити да се политичари 
опозиције боље профилишу и да ови избори 
послуже као „предизбори” за вођу опозиције ако 
један од кандидата искочи значајније од других 
или барем за вођу грађанске или националне 
опозиције. Ово су избори који ће одлучивати ко 
ће бити ко у опозицији у наредном периоду.

Оно што је лоше за опозицију је да изморена 
међусобицама око бојкота, ковид пандемије или 
дијалога око изборних услова улази у изборну трку 
неспремна. При томе још не знамо ко с ким иде 
и ко ће бити председнички кандидати одређених 
листа или странака. А до избора је око четири 
месеца.

Више странака и коалиција се боре за добар 
резултат а већина је око цензуса. Опозиционе 
странке су слабе и има их више које пледирају на 
исто бирачко тело. На десном или патриотском 
делу спектра су солидне Двери, ДСС-ПОKС, па и 
„новодесничари” Радулетовог ДЈБ која у последње 
време губи замајац који је имао. Радикали су 
диносаурус који нема велике шансе. На грађанској 
страни спектра имамо уједињење Ђиласа и 
Јеремића са данас фантомским ДС-ом и ПСГ-ом. 
Они могу остварити добар резултат у односу на 
друге јер имају своје медије и у кампањи могу 
потрошити десетак пута новца више но сва друга 
опозиција. Слаба тачка су им другосрбијански 
ставови Маринике Тепић и ПСГ и што су 
наседали на удиве попут мурала Ратку Младићу 
где су се огадили пристојној грађанској публици 
која не подноси антисрпску хистерију. Слабе им 
позицију међусобице, натезања око кандидата и 
мандата што политику срозава у политикантско 
блато. Поред ових странака новост су зелене и 
активистичке странке и покрети које имају велики 
утицај али на овим изборима неће остварити 
значајнији резултат иако су неки уверени да Ћута 
и НДБГ могу боље проћи од Ђиласа и Јеремића. 
Тадић би могао да поремети резултат грађанске 
опозиције уколико би ишао са неким странкама 
које могу да му изнесу кампању. За мањинске 

чланове парламента ће бити довољно и пет хиљада 
гласова па се могу појавити нове лажне ромске 
или влашке листе.

Kампања ће бити кратка и у знаку доминације 
напредњака колико због њихове снаге толико 
и због слабости и расцепканости опозиције. 
Поред тога опозиција није искористила ни 
ковид рестрикције да се позиционира јер или 
није способна за то или није хтела да се замера 
странцима са политички некоректним ставовима. 
Еколошке теме и тема Рио Тинта су постале 
прворазредне друштвене и политичке теме али их 
још нико није искористио да добије јачу подршку 
јавности. Томе је допринела и опрезна политика 
власти која још формално није донела одлуку 
о давању дозволе за експлоатацији литијума. 
Нестабилну ситуацију на Kосову и у Српској 
опозиција није искористила да поентира јер не 
жели да се замера странцима са ставовима који 
им се не би свидели. Опозиција без страначке 
инфраструктуре, са мало подршке на терену а при 
том подељена и посвађана по разним основама 
не представља реалан проблем за владајућу 
коалицију која делује уиграно и јединствено.

Вучић и СНС ће промовисати своје успехе и 
уз нове саобраћајнице и фабрике ће поентирати 
не само у свом бирачком телу већ и у оном које 
би могло отићи ка опозицији. Овом политиком 
промоције модернизације у којој важну улогу 
имају стране инвестиције и већи инфраструктурни 
пројекти се превазилазе поделе на грађанско и 
национално, десно и лево на политичкој сцени. 
Одговор како грађанске тако и националне 
опозиције је и даље у парадигми деведесетих. То 
је данас превазиђено а у очима младих и потпуно 
неразумљиво. Прогресивна или прогресивистичка 
идеологија коју промовише Вучић захтева излазак 
из свог идеолошког и политичког забрана. Тај 
идејни и идеолошки дефицит опозиције је 
важнији од слабе инфраструктуре, недостатка 
медија или новца. Опозиција на овим изборима 
трчи своју трку да дође до тога да се искристалише 
неколико кључних актера који ће у будућности 
водити главну реч у опозицији и у некој следећој 
изборној рунди можда бити у прилици да стану 
на црту владајућој СНС.

Суочени са вербалним ратом „антифашиста” 
и „фашиста” намеће се питање шта је 

порекло таквих подела и дефиниција, и ко је 
ту заправо против злочина а ко их велича. Ако 
погледамо групу људи који се боре против мурала 
са ликом Младића у Његошевој можемо видети да 
су то углавном људи који припадају тзв. грађанској 
или другој Србији који сад већ деценијама имају 

негативну реакцију на било коју одлику Срба као 
народа.

Када погледамо дубље и анализирамо њихово 
порекло и идеолошку слику онда схватимо да су 
то све потомци комуниста били биолошки или 
идеолошки. Често можемо видети позивање на 
Тита као непогрешивог идола, а са чијег пута се и 
даље не скреће. Исто тако они се често декларишу 
као југоносталгичари. Подсетимо се да у време 
тог за њих непогрешивог лидера десетине хиљада 

Деца комунизма „ратују 
против мурала” и јачају 

позиције Вучића
Пише: Ненад Минић
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невиних Срба је убијено, опљачкано, прогоњено. 
Тај творац друге Југославије осакативши 
Србе територијално, духовно, морално па и 
ителектуално је мерна јединица према којој 
нападачи мурала мере сваку личност.

Није ни чудо сто је парола ове побуне против 
мурала „мурал мора пасти”, алудирајући на чувену 
паролу у другом светском рату. Говори започети у 
маниру „другарице и другови”, су само један у низу 
исказа поштовања тој идеологији. Зашто је све ово 
битно? Битно је због саме противречности са којом 
се сусрећемо, где се небројени злочини комуниста 
за време, а нарочито након рата прећуткују, 
негирају и занемарују док злочини који се стављају 
на терет војске коју је водио Ратко Младић а који 
су неупоредиво мањи и са другачијом динамиком 
(многи су почињени и после ратних операција), 
где су многе ствари нејасне и у магли, стављају 
у раван највећих злочина нацизма. Када је реч 
о рату са оне стране Дрине заборавља се какви 
су све злочини вршени према Србима у околини 
Сребренице за које и даље нико није осуђен. 
Злочини над Србима њих не занимају.

Ти који су у борби са муралом не желе да 
признају да је спречавању нове Олује у БиХ 
највећи допринос дао управо тај Ратко Младић. 
Војска Ратка Младића је спречила погром над 
Србима и понављање судбине коју су преживели 
у Другом светском рату. Када се узме све горе 
наведено у обзир није ни чудо сто су препознати 
као „комуноусташе и усташе”, и да их друга страна 
која брани мурал управо тако назива.

Све ово се дешава у предвечерје избора 
заказаних за прву половину следеће године. А 

учесници ових перформанса се управо на овај 
начин хомогенизују пред сам излазак на изборе, 
покушавајући да буду алтернатива СНС-у. Оно 
што засигурно успевају је да одвуку у апстинанцију 
сваког опозиционог гласача који је међу „борцима 
против мурала” видео и припаднике грађанске 
опозиције. Већински опозициони гласачи не желе 
СНС али сигурно не желе да дају подршку овим 
„усташама” који воде кампању против свега што 
има предзнак српски.

Дакле зашто ови тзв. опозиционари гурају 
гласаче у руке СНС-у? Можемо то посматрати као 
данак неискуству или можда добро промишљеном 
деловању. Догађај који прати дешавања око Ратка 
Младића је и измена Закона о референдуму а 
ту измену нам већ промовише лидер СПС-а 
Ивица Дачић. Тим изменама ће се, како се 
провлачи кроз медије, вероватно наћи питање 
Косова, које се сада може избацити из преамбуле 
Устава са релативном већином пошто је цензус 
за излазак на референдум укинут. Када на овај 
начин сложимо чињенице долазимо до сржи ових 
дешавања. Присталице друге Србије које имају 
историју негирања интереса Срба што преко своје 
иделогије титоизма, а касније и преко заступања 
интереса Запада, других зараћених страна у 
БиХ и Хрватској сада гурају гласаче опозиције 
у апстиненцију и на тај начин помажу измени 
Устава где ће само дисциплиновани гласачи 
владајуће коалиције гласати. Мурал је повод, а  
циљ је заправо тровање политичке сцене како би  
се помогло актуелној власти да одради на Косову 
оно што је "потребно"
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Ново писање историје- 
глобалисти и 

аутошовинисти
Исти ти, који су крокодилске сузе ронили над Флојдом, видно 

потрешени оним полицајским коленом на његовом врату, нису ни 
реч проговорили, али не од беса и туге него из незаинтересованости, 

када је колено полицајца у Будви било прислоњено на врат одборника 
из те општине и Србина Младена Микијеља.

Пише: Никола Јовић
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У свему што раде, наше покондирене тикве 
се угледају на старију „браћу и сестре“ са Запада. 
Сваки тренд који је тамо присутан тренутно, 
доћи ће на овај или онај начин и код нас за 
неколико година. Постоји скоро па законитост 
таквог деловања. То је лоше због тога што ће 
нас захватити исти или веома слични друштвени 
немири и тензије које су сада „уобичајена 
свакодневица“ код њих, али је добро зато што 
можемо унапред да учимо из њиховог примера 
како бисмо видели и знали да то унапред спречимо 
и превентивно се изборимо са тим, а ако ни то не 
успе, да угледајући се на њихово искуство, видимо 
како они излазе на крај с тим и применимо исте 
обрасце и код нас. Узмимо за пример организацију 
Црни животи су важни (Black Lives Matter) која 
постоји од 2013. године у Америци, али је глобалну 
популарност стекла 2020. године у мају након 
убиства Џорџа Флојда. Тада су покондирене 
тикве широм света, па тако и код нас, следиле 
виртуелна упуства и стављале црне квадрате 
у своје објаве на друштвеним мрежама, у знак 
„солидарности са потлаченим Афроамериканцима 
у САД који су жртва полицијске бруталности 
и систематског расизма“. Иако њихове државе 
и они сами немају никаквог удела у томе, нити 
су на било који начин криви за положај црнаца 
у Америци, ипак су осећали грижу савести у 
складу са космополитизмом који признаје само 
имагинарну солидарност и борбу за тамо нешто 
тамо негде, али не и за оне конкретне људе и 
појединце из сопственог града, државе и сл. према 
чијој судбини су углавном равнодушни. Тако су 
домаће покондирене тикве, плаћени и замлаћени 
аутошовинисти, „новинари“ и активисти разних 
НВО стали у знак солидарности са BLM и онима 
који су месецима рушили и палили широм 
Америке (махом црначке и остале мањинске 
крајеве и квартове, да иронија буде већа) како би 
протествовали против убиства Флојда, „белачке 
супрематије“ и осталих прича за лаку ноћ за мале 
антифе и ратнике за друштвену правду.

Исти ти, који су крокодилске сузе ронили над 
Флојдом, видно потрешени оним полицајским 
коленом на његовом врату, нису ни реч 
проговорили, али не од беса и туге него из 

незаинтересованости, када је колено полицајца у 
Будви било прислоњено на врат одборника из те 
општине и Србина Младена Микијеља, који је са 
осталима протествовао испред зграде општине 
због тога што су ДПС-ови батинаши у сарадњи 
са полицијом одбили да их пусте да уђу у зграду 
и преузму власт те започну редовне дужности 
као нова већина. У томе се огледа сво лицемерје 
и испразност „хуманизма“ оних који су спремни 
да плачу над црнцима у Америци, прашумама 
Амазоније и свему осталом што је хиљадама 
километара далеко од њих али ће окренути главу 
и незаинтересовано зевати на било какав помен 
било какве неправде која се врши над њиховим 
суграђанима (макар били и Срби!) или неким 
другим у њиховом граду, општини, држави 
јер исправан космополитизам иде прво преко 
солидарности са онима који су нам најближи, па 
тек онда са онима који су далеко од нас. А овако, 
игнорисати људе које физички видимо и срећемо, 
уз које живимо, а идентификовати се са (стварним 
или измишљеним) проблемима људи далеко од 
нас, стварно нема смисла.

Зашто све ово помињемо? 
Не само како би разобличили лицемерје домаћих 
„хуманиста“ и „грађана света“, већ и да би указали 
на постојање тог обрасца праћења трендова из 
метрополе (центра Империје) и његове примене 
код нас. Потврдимо то још једним, свежијим 
примером. У Америци, нарочито од почетка 
прошлогодишњих масовних немира и нереда, 
почеле су да падају статуе, плоче и споменици 
истакнутих појединаца из америчке историје 
због тога што су они били робовласници или из 
неког другог разлога неподобности са актуелном 
идеологијом постмодерне левице у САД и свих 
њених испостава. Споменици су рушени, гађани 
јајима, фарбом, скрнављене цркве, статуе Христа и 
Богородице (да нису и они били робовласници?), 
што је потврдило став многих да није ту реч ни 
о каквој борби за боље и праведније друштво 
те обрачун са расизмом у Америци, већ је 
реч о жељи да се превреднује читав амерички 
идентитет, сва њихова прошлост, садашњост 
и будућност и да се она укалупи спрам норми 
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џендеризоване, феминизоване, лгбт-изоване, 
деколонијалозване перспективе савремених 
носиоца друштвене револуције у тој земљи. По 
истом принципу су деловали Аида Ћоровић и сви 
остали непомјаници који су недавно гађали јајима 
мурал Ратку Младићу, преко Пекићевог написали 
„Смрт четницима“, а још давно преко споменика 
патријарху Павлу код цркве светог Марка (као и 
Теслиног споменика испред Техничких факултета) 
стављали кецеље са феминистичким порукама и 
на друге начине ружили наше споменике својим 
накарадним идеолошким идејама и орвеловским 
„новим писањем“ наше историје. Народски 
речено, видела жаба да се коњ поткива, па и она 
дигла ногу.
Како су се у Америци изборили са овим? 
Трамп је потписао извршну наредбу законодавне 
природе која је прописала жестоко кажњавање 
не само починиоца ових дела ружења и рушења 
споменика културе него и оних органа власти које 
то понашање адекватно не санкционишу. Ова 
наредба је нажалост, само привремено зауставила 
али не и обуставила рушилачки талас широм 
земље. Јер тамо где данас падају споменици, 
сутра ће падати главе. У складу са тим, наш 
одговор мора бити пре свега институционално 
санкционисање свих оних који руже и руше 
државне симболе, споменике од значаја и све 
оно остало што представља једном речју српски 
идентитет. Притом, ту није реч о муралима који 

су заиста лепи за око али ипак представљају 
симбол одсуства институционалног „одуживања“ 
одређеним личностима што слободоумни млади 
Срби надомешћују „одуживањем“ истима 
цртајући њихове ликове на зидовима зграда. 
Затим, темељно чишћење наших институција, 
факултета и свих образовних установа, скидање 
са државног буџета свих оних који од наших 
пара шире пропаганду против нас и живећи на 
грбачи обичних грађана Србије, раде против 
истих за корист својих газди и ментора (неретко и 
финансијера) из иностранства. Затим, доношењем 
закона о НВО какви већ постоје у Америци (да 
не помињемо случај Русије због „спорности“ 
тамошњег режима за наше перјанике демократије 
и људских права) како би се њихово деловање 
приказало и проказало за оно што заправо јесте 
- агентско, јавно извршавање онога што тајне 
службе раде далеко од очију јавности и испод 
жита. Јер ако дозволимо да нам домаћи пандани 
америчке Антифе, БЛМ и осталих постмодерних, 
неомарксистичких, неотроцкистичких и осталих 
НВО групација под патронатом корпорација 
и корпоративних медија кроје судбину, пишу 
историју, руше споменике, забрањују и спаљују 
књиге, цензуришу свако неслагање и изврше 
тоталну измену српског идентитета, завршићемо 
као они народи који су одавно само једна фуснота 
у уџбеницима историје.
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Вештачка конфузија 
око договора Вучића и 
Путина око цене гаса

Посета председника Србије Русији је завршена успешно договором 
око привремене цене гаса од 270 долара за хиљаду кубика. Кремљ се 

поставио позитивно према захтевима Београда да добије добру цену 
гаса али није ишао ни предалеко јер та цена важи шест месеци.

Пише: Редакција Балкан Фокус
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Русија или Путин су пристали да током 
наредних шест месеци важе исти услови под 

којима је Србија куповала гас на основу старог 
уговора који истиче крајем године. Неко ће рећи 
«свака част» а други «па и није нешто само шест 
месеци». У времену невиђене турбуленције на 
тржишту гаса и у оквиру целе енергетске кризе 
шест месеци може бити и стратешки значајно. 
Не само да ћемо уштедети 300 милиона евра 
за то време већ се очекује да ће се то тржиште 
стабилизовати са нижим ценама на берзама. А то 
ће нама омогућити повољнији аранжман но што 
смо могли постићи данас.

То сведоче и цене које су Мађарска, Бугарска и 
Молдавија испреговарале са Русијом – оне су два 
три пута веће и односиће се на дужи период. Тако 
је Молдавија до сада плаћала гас  тек нешто више 
од 200 долара за хиљаду кубика а сада је цена више 
него дупло виша – готово 500 долара. Ту цену ће 
плаћати наредних десет година јер се испоруке 
гаса дефинишу дугорочним уговорима. То може 
бити поразно за велике економије а поготову за 
мање и средње развијене земље.

Да смо ми добили и прихватили понуду коју су 
прихватили Молдавци или још скупљу цену гаса 
коју су прихватили Мађари и Бугари то би имало 
тренутне последице како на стандард грађана али 
и на функционисање привреде. Грађани који се 
греју на гас би то осетили али и градови у којима 
се производи топлота или струја на гас би исто 
тако имали удар на буџете а преко тога и раст 
цена грејања али цена струје. Многе компаније 
би стале са радом јер цена енергента представља 
кључни «улазни фактор» који одређује да ли имају 
зараду од оног што раде или не. Друге би смањиле 
привредне активности јер су престале бити 
конкурентне. На крају то би и инвеститоре који 
инвестирају у производњу и прераду која зависи 
од цене гаса одбило од наше земље. Закључак 
је да иако неки подцењују значај цене гаса она 
јесте изузетно битна, како у садашњости тако и 
за будућност.

Да ли нам је Русија изашла у сусрет? Јесте. 
Да ли је то за њу нешто значајно? Па и није 
– шест месеци продужетка старог уговора за 
руске приходе од гаса је кап у мору. Да ли су нам 
могли дати у овом тренутку ову цену кроз трајни 

уговор? Нису, јер би тиме рушили своју позицију 
у преговорима са другима. Они који су пристали 
на већу цену би се бунили а они који тек треба 
да преговарају би ову цену узели као аргумент 
у «ценкању». Код Руса је традиционално реч о 
меритократији или о доминацији различитих 
формула којима се израчунава било шта па и цена 
гаса. Данас постоје две цене гаса – берзанска која 
је око 1000 долара и нафтна која је отприлике она 
коју ми добијамо. Руси могу да дају једну или другу 
или најчешће комбинацију те две цене. Чак и кад 
добијете повољну комбинацију а то је нпр 70 посто 
нафтни паритет цене и 30 посто берзанске цене 
ви опет као Молдавија добијате изузетно високу 
збирну цену од око 500 долара за 1000 кубика.

Да ли ћемо добити такву повољну цену гаса и 
после пола године зависи од више фактора а пре 
свега од стања цене гаса на берзама које тренутно 
дивљају. Други фактор је динамика српско-руских 
односа. Они су за сада на прилично високом нивоу 
и нема назнака да могу бити нагло и драматично 
покварени.

Наши опозициони и (про)западни медији су 
искористили прилику да поентирају и против 
власти и против Руса. Што би рекли «две муве 
једним ударцем». Они су причу банализовали 
на два начина – први је да је власт у Србији 
добила повољну цену гаса до избора а после 
«ћемо видимо». Друга прича је да смо од Руса 
били уцењени ко зна чиме а пре свега узградњом 
нуклеарне централе или повећане активности 
руског хуманитарног центра у Нишу. Прича је 
танка јер за државу неколико стотина милиона 
евра није проблем да би премостили до избора са 
садашњом ценом гаса и струје. Тако да уцена око 
овога не може да стоји. Наравно да свака власт 
гледа да пред изборе поправи стандард грађана 
или да га барем не квари, али од овога правити 
некакву драму «Путин је уценио Србију тим и 
тим» заиста није реално. Но пропаганда не барата 
са реалним чињеницама већ са емоцијама а пре 
свега са страховима и надама. Тако се и овде кад 
год је тема Русија бацају пропагандне петарде са 
обе стране типа «Путин спаситељ шаље Србији 
С-400» или «Путин диктатор уцењује Србију». Ни 
један од та два Путина није реални Путин који је 
прагматични политичар који гледа интересе руске 
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земље и руске елите коју представља.
Који су разлози зашто би Русија изашла у 

сусрет Србији око цене гаса? Прво Русија на 
Србију рачуна као на партнера на Балкану. То 
значи да у некој мери и то, додуше не превише, 
утиче на гасне аранжмане. Друга ствар је да би са 
високом ценом гаса Русија себи ослабила позиције 
у Србији, јер би то искористила опозициона и 
прозападна пропагандна машинерија. То би био 
мотор за пронато кампању.

Одлука руске власти да нам изађе у сусрет је 
пре свега однос државе према држави а тек потом 
владајуће гарнитуре у Москви према власти у 
Београду. Но на крају може бити и реална процена 
да би после Вучића добили у Београду власт која 
би била много мање склона ближим односима са 
Русијом. Нарочито је наша грађанска опозиција 
склона искључиво прозападној геополитичкој 
оријентацији јер се нада доласку на власт преко 
западних амбасада.

Често они који настоје да огаде Русе Србима 
говоре «како Русија има овде интересе». Наравно 
свака држава а нарочито оне веће и моћније имају 
своје профилисане краткорочне и другорочне 
интересе на неком простору. То је откривање 
топле воде. Оно што је битно да српски и руски 
интереси у највећем делу данас поклапају (било је 
ситуација у историји када нам се нису поклапали, 
али су много чешће ситуације када јесу) и да је то 
изузетно битно у подршци коју Русија даје Србији. 
На жалост интереси и циљеви Запада предвођеног 
Америком се не поклапају са српским интересима 
а неретко су им супротстављени. Свако нормалан 

би волео, па чак и најгорљивији русофили, да се 
интереси Србије и Америке поклапају колико се 
поклапају интереси Србије и Русије. Но на жалост 
то данас није тако.

Ако ствари сагледавамо реално нећемо бити 
ни русофилски ни американофилски настројени 
већ ћемо гледати шта је у интересу нашег народа и 
државе. На жалост наши западњаци па и русофили 
су често склони да занемаре наше интересе за 
рачун силе којој су склони (без обзира да ли је реч 
о «заљубљености» или о личном интересу). У овој 
ситуацији се интерес Србије и Русије поклапају. 
Србији је потребна подршка да буде неутрална и 
да не уђе у НАТО а то је и интерес Русије.

Ми често видимо колико је нама Русија 
потребна, али нисмо ни свесни колико смо ми 
Русији значајни. Као једини русофилски народ 
у Европи и као једина држава у Европи (осим 
проруске Белорусије и БиХ због Републике Српске) 
која није увела санкције Србија је потребна 
Русији. Руска елита и руска власт се осећају 
изоловано како због санкција тако и због кампање 
која се води против Путина и Русије. Руску власт и 
елиту јако погађа антируска пропаганда а Србија 
и њено проруско расположење је најјачи аргумент 
да Русија није «бед гај» како је Запад приказује 
и неретко сатанизује. Руска елита као и друге 
словенске елите има комплекс ниже вредности 
у односу на Запад и јако их погађају антируски 
стереотипи у западним медијима и култури.  Стога 
Србија (реална или митска) у руској јавности има 
потенцијал да буде слично оном што је Русија 
(како реална тако и митска) у српској јавности.
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БАЛКАНСРБИЈА

Србији се пружа 
историјска прилика да 

мудрим потезима извуче 
максималну корист од 

мигрантске кризе
ДА ТРЕЋИ , ОВАЈ ПУТ, СТВАРНО ИСKОРИСТИ...

Докле год су светски медији сконцентрисани на ситуацију у 
Белорусији, јужне границе Европске уније остављене су условно 

речено небрањене. Стотине хиљада миграната само чека знак да 
преплави грчку, италијанску и шпанску обалу.

Пише: Василеос Провелегиос

Турска контолише велики део избеглица које 
у сваком тренутку могу да направе тотални 

хаос и дестабилизује не само Грчку и медитеранске 
земље већ и целу Европу тако што ће да притиска 
избеглице ка земљама Европске Уније. Две ствари 

бих желео да истакнем. Турски председник све 
време игра на карту манипулисањем избеглицама 
при том испостављајући захтеве за помоћ од ЕУ, 
што и не би било толико непримерено да се стално 
не подижу улози и манипулише политичким 
питањима. Али сви његови потези су углавном 
усмерени ка унутрашњем политичком стању 
где он на тај начин мобилише свој гласачки 
потенцијал. Друга ствар је аутистично понашање 
Европске Уније према земљама које су прве на 
„линији одбране” па поред изостанка конкретне 
финансијске помоћи постоји и гломазан и преспор 
апарат одлучивања унутар саме ЕУ и самим тим 
неефикасност на терену где је Турска у предности 
јер много брже може да одреагује.

Постоје неке најаве да су у току преговори 
усвајања механизама за брзу и оштру реакцију ЕУ 
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на овакав вид, може се слободно рећи, војевања јер 
у супротном прети озбиљна ескалација с обзиром 
да се број избеглица, како економских тако и из 
ратом захваћених подручја, повећава из дана у дан.

Сведоци смо да на пољу инвестиција влада 
грчко-турски рат, посебно у Албанији – очекујемо 
пораст грчких и турских инвестиција у Србију, 
а самим тим им је утицај на Балкану јако битан.

Тихи инвестициони рат тиња не само у 
Албанији већ у целом нашем региону. Постављају 
се економски темељи од стране Турске и Грчке за 
економски утицај у нади да ће се он у годинама 
које долазе трансформисати у политички. 

Турска је с тим почела нешто раније, међутим са 
политичким проблемом који Ердоган има у земљи, 
то се то манифестује на инвестиције у региону а 
конкретно можемо видети на примерима код нас.

Грчка у овом тренутку прави стратешки план за 
инвестирање у земље југоисточне Европе, међутим 
оно што ради озбиљније од Турске то је да целу 
политику економског инвестирања гради на 
крилима подршке Сједињених Америчих Држава 
и Европске Уније, које према свему приказаном, а 
чини ми се по први пут озбиљно, прилазе региону 
у жељи да га прво економски стабилизују и 
инкорпорирају у европску породицу народа. Kао и 
вековима раније Балкан је раскрсница светова па 
је у тој мери и битан свима. С обзиром да су велике 
светске силе преокупиране другим проблемима, 
сви они који могу покушавају да регион подведу 
под своју интересну сверу, а верујте да то нису 
само Турска и Грчка, много јаче и веће земље као 
што су Немачка и Британија имају исти интерес. У 
овом тренутку се нама у Србији пружа историјска 
прилика да мудрим потезима (које нисмо чинили 
много пута у прошлости) извучемо максималну 
корист за нашу земљу и народ из тих њихових 
интереса.

Доста ствари везано за грчко-турске односе 
зависи од председника Ердогана, који у својим 
покушајима да обезбеди нову победу на наредним 
изборима и додворавањем радикалним верским 
групама несумњиво прави штету Турској на 
међународном плану.

Наравно да је Грчка ту опет на првом таласу 
удара с обзиром на повезаност ове две земље. 
Сетите се само провокације од прошле године 
када је храм Свете Софије у Цариграду поново 
претворен у џамију. На крају, што се тиче Грчке, 
врата за дијалог са Турском су увек отворена али 
овај пут су рационалном политиком и паметном 
дипломатијом окупили око свог интереса 
економски и војно најјаче земље света, што ће 
, надамо се, бити гарант да се све евентуалне 
несугласице око бројних спорова које имају Грчка 
и Турска могу решити једино дијалогом.
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Председник Скупштине РС 
Чубриловић: 

БИТКА ЗА ВРАЋАЊЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ 

ОДЛУЧУЈЕ СУДБИНУ 
СРПСКЕ

БАЛКАНИНТЕРВЈУ

Недељко Чубриловић је данас један од 
најискуснијих политичара у Републици 

Српској. Не само због тога што по други пут 
заредом предсједава Народном скупштином 
Републике Српске, него, још и више, због његовог 
укупног минулог рада на јавној сцени. Прије 
него што је изабран за предсједика парламента 
српског државотворног ентитета дејтонске Босне 
и Херцеговине, тј. Републике Српске, господин 
Чубриловић је био министар саобраћаја и веза 
у четири Владе РС, а прије тога и предсједник 
Извршног одбора (Владе) Бање Луке. Такође, 
он посједује и искуство рада у привреди. Био 
је директор ЈП „Путеви Републике Српске“, 
а прије рата и директор ЈКП „Чистоћа“ Бања 
Лука. Радио је и као инжињер пројектант у 
предратном великом пословном систему „Руди 
Чајавец“ из Бање Луке. Љубитељ је шаха и велики 

хуманитарац, иако он то сам нерадо истиче.
Господин Чубриловић се без икаквих усло-

вљавања одазвао молби Балкан Фокуса и одмах 
одговорио на неколико постављених питања, уз 
извињење што није био у прилици да на њих и 
усмено одговори.

Недавно је Народна скупштина 
Републике Српске обележила свој 
значајан јубилеј: 30 година постојања 
и рада. Реците нам кад, како и зашто 
је формирана Народна скупштина 
Републике Српске?

ЧУБРИЛОВИЋ: Да, ових дана смо обиљежили 
30. годишњицу постојања наше Народне 
скупштине. Она је формирана 24. октобра 1991. 
године у Сарајеву, у предвечерје серије грађанских 
ратова у бившој заједничкој нам отаџбини, 
СФР Југославији, и уочи њеног дефинитивног 
разбијања, почетком априла 1992. године. Први 
назив данашње Народне скупштине Републике 
Српске био је Скупштина српског народа у Босни 
и Херцеговини и чинили су је посланици српских 
политичких странака изабрани у Скупштину 
Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине 
на првим вишестраначким изборима у тој 
републици, 18. новембра 1990. године.

До стварања Скупштине српског народа 
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у БиХ дошло је због сталног прегласавања 
српских посланика од стране хрватских и, тад 
муслиманских, а данас бошњачких посланика и 
немогућности легитимних српских представника 
за заштите и одбране виталне националне и 
државотворне интересе српског народа у БиХ. 
Дакле, настанак те Скупштине је изнуђен, он је 
био нека врста посљедње линије одбране Срба 
у БиХ, да не доживе погром и друга страдања 
као што су их доживјели наши преци за вријеме 
Независне Државе Хрватске, кад су убијани и 
затварани у логоре само због тога што су Срби 
и православци. Није, дакле, то била никаква 
реализација плана о стварању тзв. Велике 
Србије, за шта нас стално оптужује један дио 
тзв. међународне заједнице и дио политичара 
у БиХ и региону, него институционализација 
борбе за одбрану властитог идентитета, права, 
равноправности са другим народима и сл.

Каква је била улога Народне скупштине 
у годинама стварања Републике Српске, 
мислимо ту пре свега на њен ратни 
период?

ЧУБРИЛОВИЋ: Огромна! Изван сваке сумње 
– велика и одлучујућа. Не знам тачно, али чини ми 
се да је Народна скупштина Републике Српске, а 
то име је добила у августу 1992. током Одбрамбено-
отаџбинског рата српског народа у БиХ, одржала 
око 50 својих редовних засједања, што би био 
подвиг и за мирнодопске услове, а не за ратне. 
Скупштина је тад била истинско представничко 
тијело свег српског народа у Републици Српској, 
а редовно је испуњавала и остале своје функције: 
законодавну и уставотворну. Током рата 
Скупштина је донијела неколико стотина закона 
што је омогућило нормално функционисање 
Републике Српске као организоване државе. 
Скупштина је вишекратно расправљала о 
свим мировним плановима, већину одбила, а 
прихватила мировни план и каснији споразум 
из Дејтона, доносила резолуције, декларације, 
меморандуме, одлуке, закључке, уредбе и друге 
правне прописе и акте, примала делегације 
из свијета или локалних заједница, бирала и 
смјењивала владе и друга управна тијела. Њена 

улога је била незамјењива и без ње се није могла и 
није донијела ниједна важна одлука за опстојност 
и функционисање Републике Српске.

У чему се огледа значај Народне 
скупштине за послератни развитак 
Републике Српске?

ЧУБРИЛОВИЋ: Сад смо више законодавно, 
а мање представничко и уставотворно тијело. 
Сад се више фокусирамо на легислативну 
дјелатност, доношење нових или измјену и 
допуну старих закона, њихово усклађивање 
са правним тековинама Европске уније и сл. 
Међутим, политичке прилике у постдејтонској 
Босни и Херцеговини су такве да не дозвољавају 
Народној скупштини да се више бави питањем 
нпр. стварања повољног економског амбијента за 
привредни развој и нове инвестиције, него се и 
данас углавном исцрпљујемо у надгорњавамо са, 
било тзв. међународном заједницом и њиховим 
разним и бројним представницима у БиХ, 
било са политичким субјектима из Федерације 
БиХ, а највише са бошњачким политичарима 
из институција Босне и Херцеговине. Због 
неријешених бројних питања у БиХ или због 
кршења Дејтонског мировног споразума и даље 
смо принуђени да „дежурамо“ над политичким 
темама, док се питање рјешавања неких реалних 
животних питања наших грађана помало одлаже 
у страну, за нека боља времена. Срећом, до сад 
смо имали разумијевање наших грађана за то, јер 
и они виде са којим проблемима се ми суочавамо.

Каква је данас политичка структура 
Народне скупштине Републике Српске? 
То Вас питамо због тога што се у делу 
јавности износе тезе да у њој, заправо, и 
нема плурализма. Је ли то тачно?

ЧУБРИЛОВИЋ: Не, никако! Нема говора! Па 
у актуелном сазиву Народне скупштине има око 15 
субјеката, од чега осам посланичких клубова, три 
посланичке групе и три или четири тзв. независна 
посланика. Посљедњих година та структура се код 
нас брзо и често мијењала, па то човјек не може 
све ни упратити. Народна скупштина је од свог 
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првог дана, од оног 24. октобра 1991. године, била 
вишестраначка. И ту Скупштину српског народа 
у БиХ чинили су посланици из пет политичких 
странака, али су све до краја 1994. дјеловали као 
јединствен посланички клуб.

Одговорићу вам и на питање о опозицији. 
Опозиција у Народној скупштини постоји, 
дакле, од децембра 1994. па до данас. Она ни у 
чему није закинута, нити су јој по било којем 
основу умањена права. Напротив. Нема ниједног 
скупштинског одбора или комисије а да у њему 
нема представника из опозиционих политичких 
странака, један потпредсједник Народне 
скупштине је увијек из опозиције итд. Према томе, 
не стоје приговори да у Народној скупштини 
Републике Српске нема политичког плурализма. 
Има га, итекако га има!

Каква је сарадња Народне скупштине 
са другим институцијама власти у 
Републици Српској, али и у Босни и 
Херцеговини, пре свега са скупштином 
оног другог ентитета, Федерацијом БиХ?

ЧУБРИЛОВИЋ: Сарадња са осталим 
институцијама и органима власти у Републици је 
сасвим нормална, а то значи добра. Она се одвија 
у складу са Уставом и законима који регулишу 
надлежност појединих институција и ресора, 
тако да се нико никоме не мијеша у ингеренције. 
Повољна је околност да су и предсједник 
Републике и скупштинска већина, самим тим и 
Влада, из политичке опције коју чини коалиција 
неколико (8) политичких странака, па се о свему 
редовно информишемо и брзо усаглашавамо 
ставове и потезе.

Што се тиче сарадње са парламентом Феде-
рације БиХ, ње готово да и нема. Разлог за то 
је чињеница што у Федерацији БиХ још нису 
имплементирани резултати избора одржаних 
прије више од три године, а нема ни иницијатива 
са њихове стране. Са институцијама Босне и 
Херцеговине, прије свега са Парламентарном 
скупштином БиХ сарађујемо само у оквиру 
надлежности које имамо. Нешто је видљивија 

сарадња са Домом народа Парламентарне 
скупштине БиХ, зато што у њему има и Клуб 
српских делегата које бира Народна скупштина 
наше Републике, па им она унеколико може 
тражити да раде и поступају у складу са политиком 
коју води Народна скупштина, односно Република 
Српска као таква.

Има ли Народна скупштина међународну 
сарадњу, са ким сарађујете и каква је та 
сарадња?

ЧУБРИЛОВИЋ: Да, наравно! Наша Скупшти-
на има разгранату сарадњу са неколико 
парламената из свијета. Сарађујемо и са државним 
и са покрајинским и са регионалним скупштинама 
из више европских држава, а ту је и редовна, 
дугогодишња и успјешна сарадња са Народном 
скупштином Републике Србије.

Можете ли претходну тврдњу 
илустровати неким примером?

ЧУБРИЛОВИЋ: Могу, наравно. На првом 
мјесту истакао бих сарадњу са руском Думом 
или парламентом Руске Федерације и међусобне 
посјете госпође В. Матвијенко нашој Скупштини 
и моје узвратне посјете њиховом парламенту. 
Затим, ту је и сарадња са Скупштином Мађарске, 
па онда парламентом Санкт Петерсбурга, 
Скупштином Аутономне покрајине Војводине, 
скупштинама покрајина у Аустрији, Италији, 
кантона у Швајцарској итд.

Шта карактерише актуелни политички 
тренутак у Републици Српској, посебно 
у контексту њених односа са Босном и 
Херцеговином?

ЧУБРИЛОВИЋ: Тешко питање! За адекватан 
одговор само на ово питање требало би ми макар 
пет страница Вашег листа. Али, покушаћу у 
најкраћим цртама изнијети оно што је актуелно 
у овом часу, тј. посљедних неколико недјеља, па 
и мјесеци.

БАЛКАНИНТЕРВЈУ

Све је почело наметањем Закона о забрани 
негирања геноцида у Сребреници 1995. године, 
крајем јула ове године. То је учинио ондашњи 
високи представник Валентин Инцко, само пар 
дана прије свог одласка из Босне и Херцеговине, 
путем Одлуке о измјени и допуни Кривичног 
закона БиХ, којим је инкриминисано негирање 
или умањивање геноцида у Сребреници. То је 
за нас из Републике Српске неприхватљиво, из 
више разлога. И ми смо то јавно рекли. Одржали 
смо ванредну сједницу Скупштине и одбацили 
тзв. Инцков закон и донијели неколико наших 
законских аката којим се штити и чува дигнитет 
Републике Српске као легалног и међународно 
верификованог државотворног ентитета унутар 
дејтонске Босне и Херцеговине. То је изазвало, 
рекао бих, констернацију у политичком Сарајеву 
и дијелу међународне заједнице. У то вријеме 
пада и долазак Кристијана Шмита у Босну и 
Херцеговину ради преузимања функције високог 
представника у БиХ. Међутим, Република Српска 
не прихвата Кристијана Шмита за легалног 
високог представника, а томе се противе и Руска 
Федерација и НР Кина, које у Савјету безбједности 
УН одбијају да дају своју сагласност за именовање 
Шмита на дужност високог представника. Тако 
да је сад стање да Шмита пола БиХ, тачније 49%, 
а то је Република Српска не прихвата као високог 
представника и сваким даном се показује да он, 
заправо, и не може функционисати.

У међувремену нарасле су тензије и због 
других питања, а највише због намјере Републике 
Српске да коначно заустави пренос надлежности 
које она има као ентитет на институције Босне и 
Херцеговине.

Колико знамо Република Српска настоји 
да поврати неке раније пренесене 
надлежности са ентитета на институције 
БиХ. Хоћете ли у томе успети?

ЧУБРИЛОВИЋ: Не знам пуни одговор на 
то питање у овом тренутку. Али наше је, тј. 
актуелних власти и функционера у Републици 
Српској, да радимо с том намјером и тим циљем. 

Ако не бисмо тако радили, не бисмо били 
одговорни према бирачима и нашем народу. 
Па како ћемо успјети, уколико не покушамо и 
не будемо ли посвећени успјеху. Не радимо ми 
то због неког хира или ината према било коме. 
Не, овдје је у питању поштовање Устава БиХ, 
који је анекс IV Дејтонског мировног споразума, 
дакле примјена самог тог споразума. Нажалост, 
како сам већ рекао, он је у досадашњој историји 
постдејтонске БиХ више пута кршен на штету 
Републике Српске, преносом низа надлежности 
које је она имала на ниво Босне и Херцеговине. То 
је рађено неуставно, најчешће одлукама високог 
представника, којим су наметани закони по којима 
се, нпр. осим ентитета, образовањем почињу 
бавити и институције БиХ. Тако је и било и са 
областима здравства, науке, индиректних пореза, 
одбране, обавјештајних послова и низа других 
надлежности које су, једноставно, под присилом 
отете Републици Српској и инсталисане на ниво 
БиХ. Борба за враћање неких од тих надлежности 
биће тешка, дуга, исцрпљујућа, у њој ће свакако 
бити жртава – не мислим на погибију било кога, 
него на политичке казне и одмазде – али ми 
другог пута немамо. Не урадимо ли то сад, већ 
„сутра“ може бити касно. Можда у свему и нећемо 
сад успјети, али свакако ћемо зауставити даљи 
пренос надлежности. Актуелна гарнитура у власти 
Републике одлучна је да истраје у томе.

Је ли то сецесионизам о којем неки 
говоре? Иде ли Република Српска тим 
путем?
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ЧУБРИЛОВИЋ: Не! То није сецесионизам! 
Уосталом, о томе говоре и пишу само поједини 
новинари, углавном на порталима и друштвеним 
мрежама. Нико из актуелног руководства 
Републике Српске није рекао да ово што ми 
тренутно радимо јесте сецесионизам, нити 
ми имамо планове за издвајање из Босне и 
Херцеговине. Осим неких новинара о томе 
говоре поједини бошњачки политичари ради 
мобилизације свог партијског чланства и 
јавности у дијеловима Федерације БиХ, те страни 
представници који су овдје већ годинама, а неки 
и деценијама, да би они могли интервенисати, 
ријешити напетости међу актерима у БиХ и 
тако оправдати своје мандате и велике паре које 
примају за своја намјештења.

Ми из Републике Српске само хоћемо да 
афирмишемо Устав Босне и Херцеговине, али онај 
изворни, а не законима високих представника 
„разблажени“ на штету Републике Српске. Да, ми 
хоћемо да зауставимо даљи пренос надлежности 
које као државотворни ентитет имамо у дејтонској 
БиХ, да неке од тих надлежности поново вратимо 
Републици Српској. С друге стране, ми хоћемо да 
партнере у БиХ „натјерамо“ на разговор и договор, 
а не да, као што је било до сада, да се они уздају 
да ће све послове за њих обавити ОХР или нека 
друга мисија међународних организација. Вољели 
нас или не, и Бошњаци ће сад морати разговарати 
са нама, а богами и странци.

Господине председниче, како то да у 
политичкој јавности нема расправе 
о одлуци Уставног суда БиХ о 
конститутивности сва три народа у БиХ, 
Бошњака, Срба и Хрвата и у Федерацији 
БиХ, као што га има у Републици Српској. 
Тим пре што та одлука у темељу руши 
Дејтонски мировни споразум, а донела 
је Републици толико штете, од укидања 
химне, грба итд., а на основу ње некоме 
може пасти напамет да затражи укидање 
имена Републике Српске. Може ли се 
тражити одговорност судија Уставног 
суда БиХ?

ЧУБРИЛОВИЋ: Па, Ви баш ријешили да 
ме сасвим уништите са тим тешким питањима. 
Кренућу од посљедњег Вашег питања. Не може 
се сад тражити било каква одговорност судија 
Уставног суда БиХ који су прије 21 годину донијели 
одлуку о конститутивности све три народа у БиХ 
на цијелом њеном простору. То није могуће из 
више разлога. Судије тог суда су заштићене као 
највиша вриједност у ма којој држави и нико им 
ништа не може. Иначе, у одговору на питање 
о актуелној политичкој ситуацији у Српској и 
БиХ заборавио сам навести проблеме које нам 
прави управо тај Уставни суд због тога што 
често дјелује изван самог Устава и понаша се као 
да је он уставотворац, а не тумач Устава. Он је 
својим одлукама о пољопривредном земљишту 
и недавно о шумама, које Република Српска по 
њима не може укњижити као своје власништво, 
иако се оне налазе на њеној територији, толико 
закомпликовао ситуацију у БиХ да ће нам сад 
требати више година да то распетљамо.

Што се тиче покушаја да се промијени 
име Републике Српске, то је немогућа мисија. 
Република Српска је дејтонска, уставна категорија 
и не може се промијенити њено име а да се не 
распакује цијели дејтонски мировни пакет. А то у 
овом тренутку ником, осим појединим бошњачким 
усијаним главама, није у интересу. По том питању 
ми смо мирни. Остаће име Републике Српске још 
задуго.

А то што се у Федерацији БиХ не преиспитује 
и не промишља одлука Уставног суда БиХ о 
конститутивности сва три народа на цијелом 
простору БиХ, нас не изненађује. Они би да 
Бошњаци буду конститутивни у сваком селу 
Републике Српске, а Србима се још не да 
конститутивност у неколико кантона у Федерацији. 
Босна и Херцеговина и јесте асиметрична држава 
због тога што ми из Републике Српске настојимо 
да има што више ентитета, а они из Федерације 
би најрадије укинули ентитете, да их никако нема, 
или да имају минимална овлашћења.

БАЛКАНИНТЕРВЈУ

У правно-политичком смислу како 
доживљавате БиХ, где се налази 
суверенитет, као највише право 
одлучивања, у БиХ или у ентитетима? И 
у том смислу ко има територију бивше 
СРБиХ, ентитети или дејтонска БиХ?

ЧУБРИЛОВИЋ: И територију и суверенитет 
имају ентитети, који су то 1995. путем Дејтонског 
мировног споразума унијели у БиХ. Код 
суверености је то мало сложенија прича, и због 
тога БиХ и јесте компликована и тешко одржива 
државна заједница. Јер, суверени су народи, у БиХ 
конститутивни народи, а дјелимично и грађани, и 
то у дијелу који се односи на основна људска права 
и слободе. Међутим, суверени су и ентитети јер 
они имају не само легалитет, него и легитимитет и 
велике надлежности у свим животним областима 
– због тога их и зову „државама са ограниченим 
суверенитетом“ – изузев њих десет у којима су 
суверене институције БиХ. А што се територије 
тиче, она припада ентитетима, а у Дистрикту Брчко 
она је кондоминијум, тј. заједничко власништво 
два ентитета. Дакле, за БиХ бисмо могли рећи да 
је неки ововремени „Јован без земље“.

Недавно је и у вашој Скупштини усвојен 
Закон о заштити ћирилице. Да ли је она 
угрожена у Републици Српској и како ће 
ићи његова имплементација код вас у 
Српској?

ЧУБРИЛОВИЋ: Ух, опет тешко питање. Не 
због тога што не знам одговор на њега, него зато 
што је врло компликовано објашњење процедуре 
усвајања и ступања на снагу закона код нас, у 
Српској. Да, усвојили смо речени закон, који се 
унеколико разликује од онога који је донесен у 
Скупштини Србије. Морали смо узети у обзир 
наше уставне специфичности, те чињеницу да су 
у Републици Српској, као и у БиХ, у службеној 
употреби још два „језика“: хрватски и „босански“. 
Узгред, код нас су уставна имена језика сљедећа: 
језик српског народа, језик хрватског народа 
и језик бошњачког народа. Елем, након што је 
поменути Закон усвојила Народна скупштина, 
он иде на потврду у Вијеће народа Републике 

Српске. У том дијелу процедуре клубови народа 
имају право затражити заштиту тзв. виталног 
националног интереса, тиме што неће дати 
сагласност за текст закона и тако зауставити 
процедуру његове имплементације. У том случају 
процес даље води Уставни суд Републике Српске 
којем се може упутити апелација за заштиту 
виталног националног интереса, а ако апеланти 
ни његовом пресудом нису задовољни, могу се 
обратити Уставном суду БиХ за коначну оцјену 
уставности и пресуду. А све то може да потраје 
више мјесеци.

Што се тиче Закона о заштити српског језика 
и ћириличког писма, они јесу били неопходни, 
али морамо уважити чињеницу да нису довољни 
услови да би се апсолутно заштитио српски језик 
и масовније користила ћирилица. То је ствар 
процеса и укључености свих грађана, образовних, 
културних и научних институција, вас из медија 
информисања, у његову примјену. При томе, 
морамо знати да су језик и писмо најважнији 
елементи националног идентитета сваког народа, 
па тако и српског и само уколико се према језику 
и писму будемо тако односили имамо шансе 
да их сачувамо и у насљеђе предамо будућим 
покољењима.

Хоћемо ли Вас и после наредних избора 
видети у посланичким клупама и како 
прогнозирате изглед политичке сцене 
Републике Српске након тих избора?

ЧУБРИЛОВИЋ: Ви сте први који сте ми 
поставили такво питање годину дана пред 
парламентарне и предсједничке изборе у 
Републици Српској и БиХ. Још је рано за прецизан 
и коначан одговор. Кад бих у тим изборима 
одлучивао само о свом статусу, не би ми било 
тешко одговорити. Међутим, ја сам и предсједник 
странке, ДЕМОС-а, па се у обзир морају узети 
и интереси странке и цијеле групе других људи. 
А што се тиче изгледа политичке сцене наше 
Републике послије избора, ту сам већ сигуран 
– она ће и даље бити веома шаролика, изразито 
плурална и неће бити досадно у скупштинским 
расправама, као што ни до сада није.

3938



Једна ствар поводом целокупне ситуације у 
БиХ постаје извесна: или ће се бошњачке 

партије на челу са Бакиром Изетбеговићем 
вратити на изворни Дејтон, или ће се сусрести са 
продубљивањем кризе која би неминовно водила 
у распад Босне и Херцеговине. Тешко је у то 
поверовати јер они и даље живе у деведесетим 

али и у томе им помажу неки центри на Западу 
који им и даље држе страну.

Упркос протекторату западних сила, бошњачки 
политичари одбијају да увиде неколико чињеница: 
Протекторат је интересна категорија неке веће 
силе. Некада се то називало колонијалном 
управом. Запад ће штитити интересе Бошњака 

Кључно питање које се намеће у БиХ јесте да ли бошњачки 
политичари разумеју поруку Милорада Додика упућену поводом 
претњи санкцијама РС Габријелу Ескобару: „Ово није та Босна 
и Херцеговина од пре двадесет година". Одговор на ово питање 
је да бошњачки политичари живе у деведесетим годинама када 

су ратовали против Срба (и Хрвата) а иза њих стајао и Запад и 
муслимански свет. Да ли ће САД прихватити реалност да ово 
није Босна од пре две деценије или три деценије у којима су Срби 

искључиви негативци и кад ће ту реалност прихватити сви.

Пише:Редакција Балкан Фокус

КУДА ИДЕ БОСНА ИЛИ КУДА ИДЕ БОСНА ИЛИ 
СРПСКА СЕ БРАНИ У БЕОГРАДУСРПСКА СЕ БРАНИ У БЕОГРАДУ
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докле год он буде имао интерес - а не Бошњаци. 
Уколико сагледамо кризе које тренутно потресају 
тај западни свет - колико је разумно очекивати 
да Запад троши своје ресурсе и време на део 
државе чија је улога била прављење мита о „мулти-
култи Босни” да би се преко тога инсталирале 
западне структуре моћи на Балкану и да би се 
контролисали исламисти као геополитичко 
оружје Запада. О улози Босне као лабораторији 
за експерименте са радикалним исламом писао 
је сасвим документовано Џевад Галијашевић али 
и многи други аналитичари и новинари у самој 
Америци.

Неки аналитичари већ сада запажају да је 
интерес западних сила за решавање „босанског 
лонца" знатно опао. Са тим у вези долазимо до 
друге проблематичне чињенице: Не постоји 
пример у свету где је већинско исламско друштво 
спонтано градило државу на темељима западне 
грађанске идеологије, наравно уз дискриминацију 
и прегласавање других конститутивних народа.

Умишљај бошњачких политичара да је цела 
Босна и Херцеговина „њихова" је смешан колико 
и неостварив, ма колико им у томе давали 
подршку и обећања западни центри моћи. 
Потреба за унитаризацијом Босне и Херцеговине 
уз дискриминацију Републике Српске је доказ 
агресивне политике и пропаганде, за којом не 
би било потребе да има било какву легалну 
утемељеност у реалности.

Упркос подршци Велике Британије, дела 
Немачке и дела Америке, „грађанска Босна” 
без Срба није могућа. Уосталом, какво би то 
грађанско друштво било у смислу грађанских 
слобода када се темељи на исламизацији друштва 
и стварања исламске државе у сред Европе - на 
темељима влажних снова Алије Изетбеговића? 
Свакако не оно које у својој држави жели народ 
римокатоличке и православне вероисповести или 
атеисте.

Већ смо видели да покушаји злоупотребе 
Уставног суда БиХ и функције „високог 
представника" (шта год то значило), не само 
да нема подршку половине народа који живи у 

БиХ, него ни Русије и Кине. А њима се не може 
приписати „великосрпска ћетнићка идеологија". 
Тога су ваљда, свесни и Бошњаци. Наравно свима 
је јасно да је Босна протекторат Запада а то значи 
Америке и да се договор постиже пре свега са 
Вашингтоном.

Република Српска уз народ и политичке 
вође у средини која оспорава право на њихово 
елементарно постојање, грађанске слободе и 
вероисповест, нема другог избора него да свим 
правним и политичким средствима брани своју 
уставну позицију или ће нестати. Да би се то 
десило потребно је политичко јединство власти 
и опозиције и кључних институција попут цркве 
око питања опстанка Српске и око тога шта да 
чине да би успели да опстану на немирном мору. 
Ту је затим потребно и дефинисати реалне циљеве. 
То може бити циљ попут „не дамо шуме Српске” 
а при том избегавајући бомбастичну реторику 
повратка надлежности Српске који нису реални 
данас којима је склон Додик са једне и дефетизам 
који је присутан у опозицији са друге стране.

Република Србија има такође задатак да је 
у томе максимално подржи пошто то Српска 
не може сама. Но ту је проблем што српска 
политичка, медијска и економска елита није 
заинтересована да се активира преко Дрине. Да 
би се спасила Српска мора се променити Србија, 
мора постати заинтересована за судбину Срба 
преко Дрине. Српска се брани или пак руши у 
Београду јер од позиције Београда а то није само 
однос институција и политичара према Српској 
већ и однос целокупне елите и јавности према овој 
теми. За сада изгледа не превише заинтересована 
за драму у којој се Српска налази – за сада је 
максимум вербална подршка а минимум је „баш 
нас брига”.

БАЛКАНБАЛКАН
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Да ли може бити рата у 
Босни или о три “бурета 

барута” у Европи?
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Европа је у страху од сукоба који би могли избити на њеном ободу. 
Први човек британске војске говори о могућем сукобу са Русијом а 
у вези са мигрантском кризом на граници Пољске и Белорусије. Он 
говори о хибридном рату који се води на релацији Запад - Русија.

Француски лист „Уест Франс“ направио 
је листу европских региона у којима 

би могао избити велики рат – „буре барута“ је 
граница Белорусије и Пољске, источна Украјина 
и Босна.

Према наводима француског листа у Европској 
унији се последњих недеља све више страхује да 
ће на прагу континента избити оружани сукоб 
– ситуација у региону се захуктава због хиљада 
миграната из Јужног Курдистана који су скупљају 
на граници Пољске и Белорусије.

Варшава не пушта избеглице са Блиског 
истока на своју територију а тиме и на територију 
Европске уније. Осим тога Пољска је на својим 
источним границама распоредила око 15.000 
војника који пружају подршку граничарима и 
полицији.

Минск и Варшава се међусобно оптужују за 
мигрантску кризу, а по писању француског часописа 
„радикализација учесника у конфронтацији може 
довести до случајног инцидента са пољским, 
литванским, летонским или белоруским 

војницима“. Наиме Пољска је од покушаја уласка 
миграната на своју територију направила „повод 
за рат” и подигла узбуну у читавом НАТО пакту. 
Подршку имају у круговима у Лондону а мање у 
Вашингтону.

Због сукоба између Варшаве и Брисела око 
политичких питања неки су склони да верују да 
није случајно Лукашенко послао мигранте на 
границу са Пољском, то јест да није само у питању 
освета за подршку опозиционим демонстрацијама 
у Белорусији која је долазила из Пољске и 
Литваније. Није искључено ни да је Минск добио 
миг из Брисела да преко мигрантске кризе изврши 
додатни притисак на „непослушну” Варшаву.

Но ствар се отела контроли и Пољска и НАТО 
су од мигрантске кризе направили искључиво 
безбедносни проблем који може да ескалира у 
сукоб. Пре неколико година су милиони миграната 
надирали на границе ЕУ па то ником није био 
проблем националне безбедности. Дакле постоје 
мигранти који су добродошли и они који то нису. 
Параноју запада да иза тога стоји Москва је 
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појачала чињеница да је Русија одбила да изврши 
притисак на Лукашенка да „повуче мигранте” 
са границе. Но озбиљније анализе говоре да је 
пре реч о Лукашенковој освети Варшави због 
субверзивне делатности него што је у питању 
стратегија Москве да се слаби и подрива ЕУ преко 
нове мигрантске кризе. Но у страху од буђења 
руског медведа су велике очи на западу.

Новинар је убеђен да је још једна тачка 
интензивне напетости на карти Европе – граница 
између Русије и Украјине. Према његовим речима, 
у случају рата у Донбасу то јест напада војске 
Кијева на источне области Москва се може војно 
ангажовати у подршку опстанку Доњецке и 
Луганске народне републике (ДНР и ЛНР).

У сценарију који је „катастрофалан“ по Кијев, 
руска војска ће, сматра Казенав, формирати 
тампон зону не само за заштиту Доњецка и 
Луганска, него и за безбедност Крима.

Постоји забринутост и због могућег грађанског 
рата у Босни и Херцеговини. Према речима аутора 
чланка, 1995. године крвопролиће је окончано 
Дејтонским споразумом који је поделио државу на 
Федерацију БиХ и Републику Српску, међутим, ту 
крхку структуру могу нарушити националистичка 
расположења у различитим деловима земље, 
закључује лаконски новинар. При том мало ко 
говори да је главни проблем у БиХ обећање 
Америке Алији Изетбеговићу да ће се Босна 
ујединити и да ће бити њихова. Да ли је то обећање 
и даље актуелно – највероватније није али није ни 
демантовано јер се непрекидно покреће питање 

унитаризације БиХ.
Бошњаци верују да како имају већину у БиХ да 

се залажу за принцип један човек један глас и да 
надгласавају Србе као што су надгласали Хрвати 
и муслиманским гласовима изабрали Комшића 
као представника Хрвата. Са српске стране није 
било претњи ратом али оне долазе од стране неких 
радикалних Бошњака и сарајевских медија. Оно 
што забрињава је чињеница да ти ратни хушкачи 
имају подршку у неким западним центрима моћи. 
То ствар чини озбиљнијом но што би била без те 
подршке.

Српски проблем је што је Српска остала и без 
војске и без оружја и што не би могла дуже да се 
носи са иоле озбиљнијом војском а то јесте војска 
БиХ. При том не треба сумњати да би хрватска 
војска искористила моменат да код Брчког војно 
пресече Републику Српску и спречи помоћ која 
би могла доћи из Србије. Ситуација је заправо 
гора но 1992. године у војничком смислу док је у 
спољнополитичком смислу боља јер Срби нису 
негативци или нису у тој мери какви су били 
деведесетих. То значи да би српско нејединство 
у Српској или раскол између Србије и Српске 
могао бити икоришћен да се угуши Република 
Српска која је јединни стратешки добитак Срба 
у двадесетом веку. Све то подразумева велику 
озбиљност код српских политичара са обе стране 
Дрине а то значи избегавање и провокација са 
једне стране и дефетизма са друге стране као 
крајности који могу довести до новог српског 
пораза.

БАЛКАНБАЛКАН
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Србија је 
матица за 
Србе у Црној 
Гори
Оног тренутка кад је питање 
Срба у Црној Гори прешло 
границу, кад је - питање Срба 
- у Црној Гори постало исто 
што и питање свих Срба ма гдје 
живјели, српски брод почео је да 
плови у правом смјеру.

Пише:Бећир Вуковић

Кад се Србија послије деценија и деценија 
огласила и опет представила Матицом свих 
Срба, постокунистичка власт у Црној Гори 
изгубила је тло под ногама, стакла се са трулих 
ногара, стакло на компасу је пукло, а зарђала 
казаљка више није реаговала на икакве магнетне 
силе.

Онда су се и све ствари ужљебиле и нашле 
своје право и природно - мјесто - онако како га 
је Његош - крстио: „Србија је матица, без ње 
никад ништа".

Потоњи трзај корумпиране, посткомуни-
стичке власти огрезле до гуше у криминалу, био 
је удар на Српску Православну Цркву у Црној 
Гори, да би народ - листом устао - и срушио 
однарођену власт која у континуитету траје 
преко седамдесет година.

БАЛКАНЦРНАГОРА
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Преко седамдесет година народ бијаше увукао 
„душу у се". Али, кад су потоњи неоко-мунисти 
навојштили на Цркву, народ је изашао на пут. 
Литије су својеврсни народни протести какве 
Европа не памти.

Литијама не треба додати ни слова више, осим 
да је народ устао да брани себе, јер изнад Цркве 
је народ, а изнад народа једино јесте Бог.

Кад се буде писала новија и права историја 
Срба на овој балканској географији, остаће 
великим словима уписана четири имена: 
Патријарх Иринеј и Митрополит Амфилохије, 
предсједник Србије Александар Вучић, и лидер 
Срба у Црној Гори Андрија Мандић.

У будућности, и са дистанце и највеће могуће 
близине, покољењима се мора преносити само 
истина - историјска истина са свим њеним добрим 
и лошим странама, мора се утврдити - насушна 
истина - за којом вапи Црна Гора, ко што пустиња 
вапи за кишом.

Црна Гора мора отворити и - јаме и досијее 
- Црна Гора мора отворити своју лобању - Црна 
Гора мора скинути поклопац са комунистичког 

пакла, мора направити први корак послије 
седамдесет година, корак који значи корак према 
- себи у огледалу - и први корак преко икакве 
границе ка глобалном шару. Словом - Црна Гора 
- мора ослободити саму себе.

Не часећи, Црна Гора мора лопатом избацити 
мрак из своје куће. И широм отворити прозоре - 
што значи - очи.

Тешко је демонтирати комунистичко наслеђе 
у Црној Гори, теже него игдје другдје. И послије 
историјских избора 2020. године, и бацања на 
депонију потоње комунистичке диктатуре, многе 
ствари нису се ни за јоту промијениле. Али, народ 
је задње сито кроз које се све просијава.

Опет је Србима остало да коначно приведу 
посао крају као што суувијек и радичо и дјеловали, 
дакле, као историјски народ да се послије деценија 
ослободе окова свих врста, и крену напријед у 
корак са осталим слободним европским народима. 
До тада, нека буде борба непрестана, како је учио 
ловћенски Горостас.
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СРБИ У ЦРНОЈ ГОРИ - 
СРПСКИ ИНТЕГРАЛИЗАМ 
КАО УСЛОВ ОПСТАНКА

Пише:Спасоје Томић, историчар, функционер НСД и ДФ.

О српском интегрализму, о српском свијету, српском свету, 
на крају крајева српском заједништву није се много писало. У 

периоду ратова деведесетих то јединство је показано, међутим 
негдје доласком на власт оних који су себе представљали 
демократама, реформистима, европејцима свака веза са 

сународницима у Црној Гори била је скоро прекинута.
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БАЛКАНЦРНАГОРА

Срби у Црној Гори су били остављени сами 
себи, осуђени на неравноправну борбу коју 
су прихватили, без узмицања. Системска и 
антисистемска борба водила се упоредо, борба 
оличена у СНС (Српска народна странка) сада 
НСД (наследница горе наведене), да би прича 
била заокружена стварањем ДФ.

И управо тај ДФ је постао главни трн у оку 
свим противницима српства и српског свијета. А 
противници су разнолики, од екстремизованог 
ДПС-а (Мило Ђукановић), још екстремнијег 
СДП-а (Драгиња Вуксановић) и најекстремнијег 
патриотско комитског савеза или просто речено 
у питању је у сва три случаја екстремизовани 
полусвијет. Са њима заједно наступа антисрпска 
коњица оличена у тзв. другој фамилији, концерну 
Вијести који воде Жељко Јарцотлачитељ 
Ивановић, Мишко Квазимодо Перовић и Драган 
619 милиона Ђилас. И једни и други воде врло 
подмуклу и перфидну кампању засновану на 
двије ствари, прва је да стварање анимозитета 
према Србима на сваки могући начин, у чему им 
нескривену подршку пружа НВО сектор, примјер 
Далиборка Уљаревић (и ми Наташу Кандић за 
трку имамо) која нам је славодобитно открила да 
су против вакцинације само Срби и необразовани. 
Личи на фашизам зар не?

Друга много опаснија тактика јесте она 
којом покушавају убиједити Србе у Црној Гори 
да су другачији, бољи и у основи различити од 
других Срба. План је јасан, покушати да од Срба 
направе надСрбе, што се кроз историју показало 
као најбољи пут за конверзију у Дукљанина или 
усташу, свакако најбољи примјер свега тога јесте 

Секула Дрљевић. Ова тактика је свакако нешто 
на шта ћу стално указивати док и задњи Србин 
у ЦГ то не схвати и док се једном за свагда не 
отресемо погрешне политике покојне Народне 
странке да су Срби и Црногорци исто, јер нису, 
можда су некада били, али сада то није случај. 
Већина Црногораца временом ће кренути ка 
римокатоличанству, па ће за ЦГ бити најбоље да 
се што прије постигне друштвени договор сличан 
белгијском моделу.

Такође, врло је битно за све оне који ово 
читају да знају да ће се нарочита борба водити и 
са онима који јесу у мањини, формално јесу Срби 
али им не би сметало да у ЦГ Црква буде само 
под именом Православна, што је само један корак 
ка расколу. Па је ваљда из свега реченог јасно 
зашто предизборни Србин а постизборни 200% 
(двјеста постотни Црногорац) из Цуца Здравко 
Кривокапић још увијек није потписао темељни 
уговор са СПЦ.

На крају, српски интегрализам је једини пут, 
једини исправан пут за сваког Србина. Овај 
национални програм који су успоставили Вучић, 
Мандић и Додик треба и мора да се слиједи, јер 
тако раде озбиљни народи који мисле на своју 
будућност, свиђало се некоме или не персонално 
решење на челу Србије, Српске и српског народа 
у ЦГ. Јер вођење озбиљне националне политике се 
не своди на то да ли некога лично волите или не. 
Волите маме, тате, баке, деке и секе, а подржавајте 
оне који раде у вашем интересу, у вашем најбољем 
интересу.

Немојте да буде да вам нисам рекао на вријеме.
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Могућа војна сарадња 
Израелаца и Албанаца – 
АЛАРМ ЗА СРБИЈУ

БАЛКАНСВЕТ

Пише:Јефто Грубор

Израел је под пристиском администрације 
Доналда Трампа прихватио Вашингтонски 
споразум у коме постоји и обавеза признања 
„косовске независности“. Израел је у фебруару 
ове године под притиском нове Бајденове 
администрације признао независност, тзв. 
републике косово. То је прво признање 
унилатерално проглашене независности од 2018. 
године, када је то последњи учинио Барбадос.

До Вашингтонских преговора, „косово“ и 
Израел, нису имали официјалне дипломатске 
односе док је Израел тринаест година катего-
рички одбијао да призна постојање тзв. косова.

Током Вашингтонских преговора, трамповски 
лобисти су ставили пред Израел опцију, 
коју је тешко могао да одбије, а није могао 
лако ни да прихвати. Ако Израел призна 
независност „косова“, оно ће своје дипломатско 
представништво отворити у Јерусалиму и исти 
признати за главни град Израела. Циљ израелске 
дипломатије је управо то, да што више земаља 
призна Јерусалим, а не Тел Авив као престоницу 
Израела. После лобирања са америчке стране, 
Израел је попустио и дефакто признао право на 
постојање тзв. косова иако му то слаби позицију 
око Палестине чијој се пуној неезависности 
активно противи.

Признање „косова“ од стане Израела је за 
Србију било потуно неочекивано. Србија и Изра-
ел већ деценијама граде солидне па и пријатељске 
односе. Показало се да добри односи два народа 
не морају да се пресликају у добре односе две 

државе, као и обрнуто. Ако нису пприсутни јаки 
интересеи декларативна заклињања мало значе 
у међународним односима. Нетанјахуова влада 
је признала „независност Приштине“ и то даје 
мале наде да се са новом владом нешто може 
постићи. Но и ако нова влада државе Израел у 
свом кабинету има чланове који су симпатизери 
Србије, то не значи да неће под притиском САД 
или због повољне „понуде“ градити дипломатке 
односе, па можда и нешто више са тзв. косовом. 
Приштинска влада није губило време и одмах по 
признању своје независности од стране Израела 

отвара своје дипломатско представништво у 
Јерусалиму и шаље дипломатски кор у Израел.

Будућност војних односа Израела и тзв. 
косова, не зависи од њих самих. Kао што је 
Израел због притисака САД признао тзв. косово 
тако ће и војни и војно-политички односи 
између њих бити диктирани од стране САД. 
Циљ Бајденове администрације је врло јасан. У 
њему „косово“ постоји као „независна и суверена 
држава“. Независна и суверена држава не може 
да функционише без солидних безбедносних 
и војнних структура које ће бити од користи и 
НАТО-у. Прављење „косовске војске“ може бити 

уносан посао за корпорације блиске Пентагону, а 
то се увек може оправдати стратешким сузбијањем 
„руског утицаја“.

Не би требало да чуди да Бајденова админи-
страција, тај задатак, задатак обуке и опремања 
тзв. косовских безбедносних снага делегира 
Израелу, као свом главном савезнику и као држави 
која има изузетна искуства у сличним пословима 
опремања и обуке страних оружаних снага, што 
најбоље можемо видети на примеру Азербејџана, 
чије су оружане снаге опремљење израелском 
технологијом, а обучене од стране њихових 

инструктора оствариле убедљиву војну победу над 
Јерменијом. То је и најбољи ПР за Израел који има 
предност у односу и на Ердоганову Турску која 
није баш потпуно „поуздан партнер“.

Могу се повући многе паралеле између 
тзв. косова и Израела. При проглашењу своје 
независности Израел је као и тзв. косово био 
мала земља, без стратегијске дубине, без постојеће 
војне инфраструктуре, без наменске индустрије 
и без институција за обуку војних кадрова. За 
јако кратко време то се променило. За мање од 20 
година Израел је изградио војну инфраструктуру 
и наменску индустрију и успео је да више од 
четири пута да увећа своју територију. Замислите 
које последице би Србија имала, да сво то знање 
и искуство заврши у погрешним рукама, а 
шиптарске руке то сигурно јесу.

Уз израелско наоружање и опрему и уз 
обуку припадника KБС, од стране израелских 
инстуктора поготово њиховог командног кадра 
албанске војне снаге у шта спада и војска Албаније 
и косовски KБС би у периоду од 5 до 10 година 
могао да израсте у солидну војну силу, са којом 
би у случају потенцијалног сукога, Србија имала 
проблема да изађе на крај и буде победоносна.

Све горе наведено представља велики војно-
политички изазов за Србију. Са једне стране 
имамо, пријатељску нам земљу, са којом свом 

По изјавама западних војних 
аналитичара, можемо закључити 

да је војна сарадња Израела и тзв. 
косова врло вероватна. У случају 

да до те сарадње дође, израелски 
стручњаци ће имати много 

проблема да од другоразредне 
безбедносне структуре што KБС 

јесу и у чијем се саставу, поготово 
командном налазе осуђени војни 

злочинци и терористи ОВK, 
направи респектабилну војну силу. 

То би био тежак задатак, али не 
и немогућ. Нарочито ако се у то 
утроше знатна средства НАТО-а 
и ако имате довољно времена 

резултат неће изостати.
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кроз деценије развијали и имали добре односе, 
са чијим народом смо делили сапатништо и муке 
холокауста, Јасеновца и других логора, земљу 
чији је премијер рекао да наше две земље и наша 
два народа имају пријатељство које траје више 
хиљада година уназад, са којом смо тренутно 
све до признања тзв. косова имали солидне 
дипломатске односе, док са друге стране имамо 
окупирану теритоју наше земље, KиМ, која 
тежи ка томе, да кроз стварање, организовање и 
опремање својих оружаних снага, ојача и осигура 
своју „независност“.

Србија се налази у тешкој ситуацију у односу 
на проблем са којим се сусреће. Односи Србије и 
Израела после признања независности тзв. косова, 
су захладнели. Србија не жели да премести своју 
амбасаду у Јерусалим и тиме награди шиптарски 
успех, што је сасвим разумљиво. Сада су наши 
односи на прекретници. Можемо рећи да Србија 
има прилику да обнови своје односе са Израелом, 
премда је положај у коме се сада налазимо, 
неповољан. Наши односи су сада у минусу а не на 
нули. Избор и полагање заклетве нове владе у Тел 

Авиву је одшкриннуо за Србију нове могућности.
Србија не сме да дозволи да се знање и искуство 

Израелских одбрамбених снага претвори у знање и 
способност која ће омогући Албанцима да развију 
војну силу која ће моћи да парира Војсци Србије. 
Морамо да искористимо ту искру пријатељства да 
би градили стратешко партнерство између Србије 
и Израела. Шанса постоји, она је ту. Морамо 
да у Израелу тражимо и видимо потенцијалног 
стратешког партнера. Но за то је потребно ући у 
конкретну сарадњу на важним пољима са јасним 
циљевима и обавезама. Говоримо о стратешкој 
сарадњу у области одбране, безбедносних питања 
и економије. Ако Израел као држава не буде 
видео јасан стратешки интерес у сарадњи са 
Србијом окренуће се другима, а то на жалост врло 
вероватно могу бити Албанци (и на Kосову и у 
Албанији). Неко може рећи па ако дође понуда 
из Вашингтона која се не одбија шта ми ту онда 
можемо. Одговор је да ћемо имати један статус 
ако имамо блиске и стратешке односе са Израелом 
а други ако су ти односи класична „билатерала”.

БАЛКАНСВЕТ
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Када је реч о Републици Србији, митрополит 
Амфилохије заузимао је изричито опозициони 
став према властима Слободана Милошевића 
(1995–2000), влади Ивице Дачића (2012–2014) 
и владавини Александра Вучића (2014–2020). 
Амфилохије је, посебно у Милошевићево време, 
себе видео и као лидера опозиције према властима 
у Београду.

У исто време, међутим, док се борио за 
свргавање власти Слободана Милошевића, 
митрополит Амфилохије је у Црној Гори подржао 
Мила Ђукановића што је Ђукановићу омогућило 
неопходну подршку да на председничким 
изборима 1997. победи Момира Булатовића. Та 
подршка дала је Ђукановићу ветар у једра да 
почне с процесом разбијања заједничке државе 
Србије и Црне Горе. С тим у вези, митрополит 
Амфилохије се разочарао у Ђукановића али је 
упркос томе штета била начињена и заједничка 
држава Србије и Црне Горе разбијена је 2006. 
године.

Своје раније опредељење да Милошевић 
падне с власти у Србији и СР Југославији, па и 
тешке речи које је о њему упутио, митрополит 
Амфилохије редиговао је и до краја изменио. На 
сахрани Борислава Милошевића, Слободановог 
брата, Амфилохије је 2013. одржао беседу у којој 
је замолио присутне да му опросте због грешака 
које је починио у односу према Слободану 

Милошевићу. Насупрот ономе што је причао 
раније, за Амфилохија је Слободан Милошевић 
постао српски херој и мученик који је страдао за 
слободу српског народа.

Митрополит Амфилохије је на исти начин 
исказао корекцију својих ранијих ставова када 
је Александру Вучићу крајем септембра 2020. 
рекао да га боље разуме у борби за очување 
целовитости Републике Србије на Косову и 
Метохији. Амфилохије се, наиме, разочарао у 
одлуку Здравка Кривокапића, свог пулена за место 
мандатара Владе Црне Горе, који је 8. септембра 
2020. потписао споразум у ком се обавезао да ће 
наставити политику Ђукановићевог режима према 
тзв. Косову као независној држави.

Врло је важно да митрополит Јоаникије 
направи отклон од ове политике која је често 
ишла из крајности у крајност. Митрополији 
црногорско-приморској је потребан балансиран 
став према властима у Београду и Подгорици, а 
не руковођење страначком политиком.

С тим у вези је потребно да Митрополија 
црногорско-приморска не постане промотер 
нове странке Здравка Кривокапића и да се 
оконча страначка агитација неких свештеника 
Митрополије црногорско-приморске против 
Демократског фронта чији су лидери, чланство 
и симпатизери били спремни да дају живот за 
Српску православну цркву у Црној Гори.

Митрополија 
црногорско-приморска 
и страначка политика

Током претходних тридесетак година једина епархија Српске православне 
цркве која се отворено бавила страначком политиком била је Митрополија 

црногорско-приморска. Смернице те политике зависиле су од афинитета 
митрополита црногорско-приморског Амфилохија и његових односа према 

властима у Београду и Подгорици.
Пише: др Александар Раковић
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Агенда глобализма у време 
ковид ере је јасна – много више 
контроле, много више профита и 
много више рестрикција. Жртве 
новог таласа ковид глобализације 
су слободе грађана и нација. 
Слободе грађана и суверенитети 
држава су суспендовани, уставне 
гаранције слобода су игнорисане, 
људска права су редукована да би 
се остварила жељена победа над 
короном.

Пише:Жељко Ињац
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Људи су склони да жртвују слободу зарад 
безбедности, пуног стомака и ради 

здравља. Или прецизније да жртвује слободе зарад 
обећања безбедности, зарад обећања благостања и 
здравља. А после ако се испостави да та обећања 
неће бити остварена је касно да се исто траже 
слободе које су већ жртвоване. Што би наш народ 
рекао „појео вук магарца”.

Како је кренуо нови талас локдауна којима 
се радикално крше права и слободе грађана и 
суспендују суверенитети нација-држава дошло је 
и до реакције грађана. Непопуларне мере доводе 
у питање политичку стабилност, доводе у питање 
економију (оних који немају везе са здрављем и 
короном) и целокупну друштвену стабилност јер 
се стварају нове и јачају старе друштвене поделе. 
Теоретичари завере су говорили како глобалисти 
желе да преко криза реализују тоталну контролу 
над друштвима и над човечанством што се на 
наше очи остварује. Они који се баве бизнисом 
виде како пропадају сви бизниси који нису везани 
за корону и како ће многе бизнисе и земље које 
су пред банкротом преузети моћни финансијери 
са Запада. То значи да локдаун није само удар на 
слободе грађана већ и на политичку стабилност 

држава и озбиљно угрожава економије. Све то 
може бити „леп” увод у хаотична збивања, попут 
друштвеених немира, револуција и ратова. А то 
опет представља нову шансу за глобалисте да 
остваре нове невиђене профите, да суспендују 
слободе и да остваре нови степен контроле над 
појединцима и нацијама. И тако у круг.

Притисак који систем врши на грађане 
доводи до отпора. Некад је отпор спонтан а 
некада плански и организован. Но и онада кад 
почиње   као спонтан он убрзо постаје предмет 
инфилтрације утицајних и амбициозних центара 
моћи које желе да га контролишу. До сада су 
покрете „отпора” контролисале или домаће 
службе са циљем да бунт не буде друштвено 
деструктиван или глобалисти и њихове структуре 
моћи који су преко њих желели да утичу на 
политичку сцену или да изазову нестабилност. 
Понекад су им циљеви радикални па доведу до 
револуције или ратова.

Нови талас протеста који је захватио Европу 
и неке државе ван Европе, очигледно није 
организован од стране глобалиста и њихових 
структура моћи. Ту имамо присутне домаће 
службе које желе да хендлују очигледно и јако 
незадовољство грађана али и пословних кругова 
због рестрикција везаних за корону (пре свега 
ограничења за невакцинисане). Њихов циљ 
је да то незадовољство не прерасте у насилне 
и рушилачке протесте, те да буду у току са 
променама на политичкој сцени (јачање десних 
антиглобалиста и антиваксерских покрета).

Но поред уобичајених служби и центара моћи 
који желе да утичу или да контролишу покрете 
у настајању у Европи се појављује и нова сила – 
католичка црква. Та сила јесте стара али је нова 
на пољу организоавања отпора ауторитарним 
тенденцијама којима је алиби борба против 
епидемије изазване вирусом короне.

Католичка црква није експлицитно на првој 
линији борбе против ковид диктатуре али је јасно 
да је играч из сенке. Она не сме јавно да подржи 
антиваксерску причу о слободама, против ковид 
пропусница и уопште против ковид агенде али 
то ради испод жита. Сви јачи протести у Европи 
организовани су у већински католичким државама 
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или тамо где је католичка црква изразито јака, као 
што су Словенија, Пољска, Хрватска, Аустрија, 
Италија, Мађарска, Чешка. Тамо где католичка 
црква нема јак утицај остварује тај утицај посредно 
преко деснице, католичких интелектуалаца, 
као што је Француска. У земљама у којима је 
доминација католичанства у друштвеном животу 
чињеница она утицај на покрет отпора „ковид 
диктатури” остварује преко десничарских и 
католичких удружења, као и утицајних појединаца 
који су јасно везани за католичке кругове. Та веза 
протеста и католичких кругова је јасна сваком ко 
мало анализира вође и промотере протеста који 
сада потресају западну Европу.

Питање је које се намеће одакле католичка 
црква која је вековима била темељ поретка 
и заштитиник естаблишмента међу младим 
бунтовницима против „корона дикататуре”? Да ли 
је то одједном католичка црква постала забринута 
за људска права и индивидуалне слободе? Не, 
јер никада није марила за слободе и била је увек 
ауторитарна. Да ли је погађа ерозија суверенитета 
националних држава од стране глобалиста кроз 
кризу изазвану борбом против ковид епидемије? 
Не, јер је католичка црква прва интернационала 
Запада са глобалистичким амбицијама а за њих 
су нације и националне државе пре сметња него 
вредност коју треба чувати. Да ли јој је можда 
стало до очувања економије како националне 
тако и глобалне? Тек јој то као идеолошкој и 
наданционалној структури моћи није битно. 
Слободе грађана, национални идентитети, 
суверенитети држава и националне економије 
могу католичкој цркви бити средство и то 
привремено али не и циљ коме тежи.

Откуда католичка црква, која је синоним 
за поредак, међу бунтовним покретима? Прво 
што је очигледно је да су глобалистички творци 
ЕУ заборавили на обећања католичкој цркви 
да ће бити партнер а не слушкиња. Исто тако 
католичка црква је рушила комунизам заједно 
са либералним глобалистима да би од њих била 
подривана и ослабљена. Тако су се католички 
кругови осетили превареним иако су помагали и у 
борби против Трампа и против свих непријатеља 

и ривала либералних глобалиста. На крају крајева 
ништа није добила или врло мало али је зато 
уместо хладноратовске равнотеже страха где 
је имала своју вредност добила глобалистички 
матрикс у коме она губи позиције. Нарочито је 
ово отрежњење у неким католичким круговима 
настало доласком бајденовске радикално 
либералне „коалиције” на власт у Вашингтону. Ту 
је где су ковид диктатура фармаколобија, ЛГБТ 
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и еколошки екстремизам либералних кругова 
постали доминантне идеје водиље а организоване 
религије препрека у остваривању њу ејџ утопије. 
Католичка црква је схватила да њено чедо или 
њен потомак угрожава њен опстанак.

Стога подстрекавање бунта младих, десних и 
антиваксерских покрета представља неку врсту 
реакције на антикатоличке циљеве либералних 
глобалиста који контролишу како Вашингтон 
тако и Брисел. Други мотив за активан ангажман 

на пољу организације поректа против корона 
диктатуре код врха католичке цркве проистичке 
из првог – а то је да жели да се врати у игру и да 
контролипе нове политичке покрете или промене 
у ставовима јавног мњења који све више нагињу 
ка позицијама умерених антиваксера. Да ли је 
идеја да формирају нову антиглобалистичку и 
антиваксерску политичку агенду са странкама 
које имају политичку перспективу или пак да 

искористе незадовољсво да би са тим улогом 
трговали није у овом тренутку јасно.

Како сазнајемо из кругова блиских Ватикану 
инспирацију за инспирисање и организовање 
протеста против агресивних мера борбе против 
короне су имали у литијама које је у Црној Гори 
подржала и организовала СПЦ у борби против 
ауторитарног, криминалног и антиправославног 
режима Мила Ђукановића. Том догађају су велик 
значај дали и глобалистички медији који су то 
назвали „повратак у средњи век” и појаву „новог 
средњовековља” у двадесет првом веку кад се 
веровало да Хришћанство није више политичке 
снага која може да мења политичку сцену. Исто 
тако су закључили западни аналитичари да је 
режим Мила Ђукановића добио најопаснијег 
противника – Православну Цркву и народни 
бунт против кога није имао адекватан одговор. 
Није могао да оптужује Цркву и народ за ствари 
којима је до тада успешно дискредитовао своје 
политичке противнике. Глобалисти су из тога 
извукли закључак да би се можда могле литије 
из Црне Горе пребацити и у друге државе и да 
се искористе као модел слабљења недовољно 
послушних влада. Са друге стране су католички 
кругови у том успеху Православне Цркве који 
је био изнуђен и спонтан видели успешан модел 
који требају да копирају да би католичка црква 
остварила своје старе клерикалне циљеве – да би 
опет била значајан фактор европске политичке 
сцене. Тако смо дошли до тога да стара католичка 
црква подржава нове покрете, да ауторитарна 
структура моћи подржава оне који себе виде као 
последњи браник слобода у Европи.
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Ејџизам и страх од смрти 
у модерном друштву

Дискриминација на основу животног доба (ејџизам), усмерена 
против старих, суштински је непозната нашем традицијском 

друштву – захваљујући неколицини мотива из усмене 
књижевности распространило се веровање да је некада на 

овим просторима практикован лапот – ипак, докази који би 
потврдили тезу о постојању овог обичаја међу Србима до данас 

нису пронађени. О психолошком смислу и корену овог мита писао 
је детаљно Бојан Јовановић. Геронтоцид је, на светском нивоу, 

свакако важна антрополошка тема коју би, у неком другом 
тексту, требало укрстити са феноменом ејџизма у модерним 

друштвима.

Пише:Тајана Потерјахин

Савремена дискриминација старих, поред 
специфично политичких узрока, ружније је 
наличје култа младости, лепоте и здравља који 
је, уз култ материјалног богатства и личне среће, 
вероватно најважнији ослонац конзумеризма и 
индивидуализације унутар модерног друштва које 
више не представља заједницу него социјални 
оквир за остварење појединачних амбиција.

Савремени ејџизам је такође логична последи-
ца колективног потискивања чињенице да људи 
умиру и да смрт постоји. Након што су друштва 
одбацила митске, духовне и религиозне концепте 
живота и смрти окренувши се искључиво 
рационалним, биолошким аспектима, стварајући 
тако колективне  и личне неурозе, старост – 
као очевидан доказ пролазности и постојања 
смрти, временске ограничености људског 
живота и немогућности да они медицински буду 
превазиђени, постаје непријатељ број један.

Модерни стил живота и уопште, савремени 
човек, искључили су идеју животних циклуса 
који представљају усклађеност биолошког и 
социјалног аспекта трајања људског бића, зато 
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је данас пожељно шездесетогодишњаке називати 
момцима и сматрати похвалним то што нека 
позната глумица у педесетој изгледа као да јој 
је двадесета и још горе, сматрати да је она на 
тај начин постигла нешто изузетно важно за 
себе и за друге. Тако, човек бива вишеструко 
осујећен - заглављен у једној животној фази, 
једној улози, ирационално се опире непорецивим 
знацима своје физиолошке пролазности. Није чак 
погрешно закључити да данашњи човек и његово 
друштво смрт и старост перципирају далеко 
инфантилније него неке раније, хронолошки 
много примитивније заједнице.

Отуда не изненађује превише згражавање 
над погребним обичајима једне етничке 
групе,  изазвано играним програмом који ни у ком 
смислу не представља аутентични антрополошки 
запис. Оваква реакција више говори о страху 
наше културе него морбидности или бизарности 
описаних обреда.

Претпоставка да преминули након смрти 
отпочиње загробни, посмртни, вечни живот, у 
који треба да уђе што спремнији, чланове његове 
породице и шире заједнице, који га воле, логично 
упућује на то да се за њега постарају. Од причешћа 
самртника, паљења свеће над преминулим, до 
самог религијског чина опела, помена, задушница 
– све је, често синкретистички укључујући  верске 
и народне ритуале и веровања, подређено намери 
да се покојник у другом животу нађе на светлом и 
лепом месту. Да му се одуже они који су му дужни, 
да опрости онима који су му згрешили и обрнуто. 
У том смислу, традицијска друштва своје покојне 
чланове дуго након њихове смрти, у суштини све 
док постоје они који их памте, задржава у свести 
као активне, постојеће, живе, али на другом месту, 
потребите, оне са којима су и даље у односу. Смрт, 
перципирана као прелазак из једног живота 
у други тако је, упркос фолклору који нама 
данас може да изгледа узнемирујуће, у оваквим 
заједницама мање морбидна и ужасавајућа од 
модерне представе о њој као коначном крају бића 
и свести. Типична сцена из америчког филма, 
коју смо сви видели много пута, када ближни 
напуштају спровод пре него што ће сандук уопште 
бити спуштен у земљу, може да послужи као 
илустрација овог запажања. Отмено, господски, 

готово бежећи од раке да га смрт не би дотакла, 
појединац остаје препуштен себи, да се сам избори 
са својом емотивном и психолошком траумом, 
обавезан прећутним законом рационалности да 
свог вољеног покојника више не сматра живим, 
блиским, на одређеном нивоу заувек присутним, 
иако је тај осећај, у љубави, најчешће немогуће 
угушити.

Жан Делимо је писао о обичају крштавања 
мртве деце у Западној Европи (претежно 
Француској), током епидемије куге на почетку 
модерне епохе. Родитељи би, често у прећутном 
договору са свештеником, одглумили да је 
преминули малишан на одру „на кратко“ оживео, 
те би, будући да је крштавање умрлих наравно 
забрањено, искористили тај моменат да крсте 
дете, како не би, према хришћанском учењу, 
будући некрштено, завршило у паклу. Након 
ритуала, малишан би се, тобож, поново упокојио, 
овог пута уз могућност да буде сахрањен на 
хришћанском гробљу и опеван. Било је чак и 
случајева откопавања већ сахрањене деце ради 
крштења. Морбидно? Ужасно? Назадно? Језиво?

Када сам први пут прочитала поглавље о 
овом обичају, расплакала сам се. За мене, то је 
био запис о великој љубави и великој вери, о 
старању за другога, наравно, уз присуство наивне 
претпоставке да се Бог или било која надљудска 
сила могу изиграти оваквим марифетлуком.

Недавно је Драгослав Бокан гостовао у једној 
ТВ емисији са својим синовима, и том приликом 
је истински дирљиво говорио о једном од њих, 
оном који није поживео довољно дуго да порасте 
и упозна браћу али их ипак – зна, јер они одлазе 
на његов гробић са оцем, расту са свешћу да у 
Царству Небеском он постоји и чека да сретне 
своје ближње и загрли их. Разумевајући смрт 
као привремено стање, ови дечаци не расту са 
страхом од гробаља, сахрана и старења оних 
које воле. Ипак, наишла сам након емитовања на 
бројне реакције ишчуђавања, како је то ужасно 
и морбидно, уместо у играоницу водити дете на 
гробље. Овакав став погрешан је из два разлога: 
прво зато што гробље није замена за играоницу 
и друго - није ли задатак родитеља да детету 
пружи адекватан одговор на сва питања која ће 
му поставити током одрастања? Која је корист 
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од прећуткивања? Ја сам током читавог осмо-
годишњег школовања пролазила до школе путем 
поред гробља. Ту сам повремено наилазила на 
сахране, уз кукање и нарицање, отворене сандуке 
који су се могли видети са пута. Нећемо ваљда 
почети да кријемо једни од других да умиремо, 
колективно регресирати на ниво порицања?

Чини се да хоћемо. Чему другом служе естетски 
захвати, филтери за виртуелно подмлађивање? 
Данас се сматра увредом назвати жену у каснијој 
животној доби старијом госпођом, јер се она, ето, 
осећа младом, а уз помоћ горе наведеног тако и 
изгледа. Тако се суштински ејџизам често наопако 
разуме. Констатовати чињеницу да је неко стар 
није ејџизам зато што ни старост, сама по себи, 
не би смела, у јавном говору, да се конотира као 
нешто лоше. Дискиминација на основу чињенице 
да је неко стар је нешто сасвим друго.

Зашто констатација фрустрира? Зато што 
заробљен у животном циклусу двадесето-
годишњака појединац не жели да буде реално 
искључен из живота који према формираном 
стереотипу припада двадесетогодишњаку. 
Омасовила се појава да жене које су добиле унучад 
инстистирају да не буду називане бакама и бабама 
(чак ни од стране унучади) јер ће тако, тобож, 
њихова женскост  а заједно са њом и целокупна 

личност, бити девалвирана.
Моја бака је, када би јој неко у шали добацио 

да је остарила, умела да каже – „Е, у моје време ја 
сам била, да ми нико није био до дупета. Сад што 
сам остарала, па и ви ћете.”

У овој простој реченици коју смо, верујем, 
сви чули у неком издању од својих старих, 
налази се кључна идеја о човеку, животу и 
смрти наше традиције. Све има своје време. У 
потпуности сагласна са природом, ова перспектива 
култивисана је вековима. Веровање да старост 
доноси мудрост проистеклу из искуства учинила 
је старе хијерархијски надређеним у појединачним 
и посебно задружним домаћинствима – опадање 
сексуалне атрактивности бивало је компензовано 
побољшањем положаја унутар заједнице.

Данас је очување сексуалне атрактивности оно 
за шта се жене, али и мушкарци, најистрајније 
боре. Можда је човек увек био опседнут сексом али 
никада људско друштво није тежило да појединца  
подреди сексу, да га сексом дефинише и услови, 
као што је то данас случај.

То је  такође ејџизам. Претпоставка да је „баба“, 
будући сексуално непожељна, мање вредна, те 
је зато морамо третирати као девојку, неумесне 
шале на рачун слабљења мушке потенције у 
старости, све је то дискриминација управо зато 
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што претпоставља да су само млади и сексуално 
пожељни достојни припадници друштва. Исказ 
који често можемо чути, да физичка старост не 
онемогућава појединца да се осећа младим, те 
се многи старији људи труде да докажу како 
су „млади духом“ такође је врста притиска и 
дискриминаторског односа према старима. 
Сексуалност у сваком случају није ексклузивно 
везана за младост.

Човек до смрти остаје сексуално биће. Чула сам 
давно  једну анегдоту из свог села, једна старица 
се пожалила (или похвалила)  комшиницама како 
јој је већ „досадио“ муж, (обоје су били  у дубокој 
старости), јер је „мало-мало“ ноћу „обали“ и 
будући немоћан да оствари коитус, (благо) удара 
стиснутом песницом у чело, у истом ритму у ком 
би заправо, да може, водио љубав са њом.

Ми данас често погрешно претпостављамо 
да смо открили о људској природи нешто ново, 
напротив– имамо специфичне идеолошке 
агрументе и перспективе за анализу али се 
чини да све више тежимо прећуткивању и 
потискивању, самообманама и насиљу над 
природом. Трансхуманизам, као обећање људима 
да ће једном, овде, моћи вечно да живе, покушава 

да се представи као научно поткрепљена верзија 
религије али ипак остаје само њен сурогат. Исто 
важи и за виртуелне обмане и манипулације 
идентитетом.

Фраза – смрт је део живота – употребљена у 
смислу рационализације којој је циљ да избегне 
истинско суочавање, нема никаквог смисла. Смрт 
је, ако се тако посматра, крај живота и мимо 
постмодерног обожавања литерарних парадокса, 
нема другог значења. Али ако претпоставимо да 
је људска личност још увек необјашњена и ако 
прихватимо чињеницу да биологија и медицина 
много тога нису нити ће икада моћи да објасне, 
ако скупимо храбрости да се наднесемо над 
гробну раку, да истражимо у огледалу своје 
боре, напослетку, ако смо икада волели некога 
ко је умро, доживећемо је на једном потпуно 
другом нивоу. Смрт тада јесте део живота. Ако 
не верујемо у вечни живот личности или душе, 
онда ћемо прихватити барем могућност да кроз 
старање, љубав и памћење појединац настави да 
живи у заједници коју је физички напустио. Треба 
да освестимо инхибиције којима нас модерно 
друштво онемогућава да истражујемо тајну над 
свим тајнама – живот. И смрт.
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БАЛКАНАУТОРИ

Када говоримо о особинама српског идентитета, без обзира да 
ли је реч о индивидуалном или колективном одређењу, потребно 
је истаћи да oн превасходно произилази из чврстог утемељења 

староседелачке самосвести, што значи да Срби себе не 
доживљавају као дошљачки, метанастазички елемент на туђој 
територији, већ као аутохтон, древни, домаћи, живаљ који је 
свој на своме, а коме, управо зато, из разлога тзв. „историјског 

права“ желе да оспоре ту самобитност и првородност.

Пише:Свештеник Миладин Митровић  
                  Старјешина храма светога Василија Острошкога у Бања Луци

Савремени изазовиСавремени изазови  
српског националног 

идентитета

Једна је од основних компоненти како социоло-
шког тако и културолошког, али и психолошког 
идентитета  Срба јесте појам светосавља које 
у својој суштини представља синтезу Право-
славне вјере и националне смосвијести која 
је била створена Светим Савом приликом 

организације самосталне Српске Цркве. Зато је 
српско национално биће неодвојиво од свето-
савља, а српска национална идеја нераскидиво 
уткана у светосавско наслеђе. Паралелно са 
тим, једна од неотуђивих компоненти српског 
националног бића, а самим тим и српског 
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националног одређења јесте и порука косовског 
мита  и косовског завета. Косовки мит доменима 
религиозно – културолошких токова и процеса 
постаће неодвојива компонента изградње, 
очувања, учвршћења и испољавања српског 
идентитета и менталитета.  Косовски мит и 
косовски завет постаће и остаће источници свега 
што се може истаћи и подвести како под појмове 
колективног сећања народа, тако и под одређења 
индивидуалног осећања српства. Спремност на 
самопрекор, на крајњу жртву зарад виших циљева 
и највиших духовних вредности, сврставају 
Србе у крајње идеалистичне народе, дајући 
саком појединцу и ирационалне компоненте 
личности на плану психолошког идентитета.  
Ова ирационална компонента Срба је била 
апсолутно неприхватиљива за западни свијет, и 
била је предмет вишевјековног расрбљавања и 
неизбрисиво је сведочанство голготе кроз коју 
су прошле генерације Срба које су само жељеле 
да буду и остану свој на своме и да буду оно што 
јесу – Срби.

Пошто је православна вера за српски народ 
од самога почетка била један од темељних 
конститутеаната идентитета, историјски гледано 
раслојавање српскога националнога  идентитета 
кроз призму промјене вјерскога идентитета 
кретало се у три примарна правца. Први је 
исламизација и њему припада највећи број Срба, 
други је покатоличавање и њему припада нешто 
мањи, али опет веома значајан број Срба. Трећи је 
заснован на утопијској идеологији југословенства 
која је раслојавањем српскога народа омугућила 
стварање вјештких нација као што су црногорци, 
македонци и босанци.

Агресивна исламизација српскога народа 
почевши крајем средњег вијека од стране 
Османлија, са једне стране и ништа мање 
агресивније покатоличавања Срба од стране 
Ватикана, са друге стране довели су крајем 18. 
вијека  српски национални идентитет у опасност 
потпунога нестанка. Само захваљујући Српској 
Православној Цркви српски  национални 
идентитет успјео је да преживи и да опстане, иако 
је прошао кроз врло мучна и турболентна времена, 
која су била обиљежена великим губитцима у 

погледу отуђивања српскога народа од свога 
изворног идентитета.

Мисионарска улога СПЦ успјела је да истине 
Православља утка у саму основу српског иденти-
тета и да на тај начин питање нације поистовјети 
са питањем религиозне припадности. Овакав 
приступ био је прије свега изазван агресивном 
политиком Ватикана, која је директним про-
зелитизмом одвајала Србе од Православља и 
тим самим размагнетисавала српско национално 
биће. Ова појава је директно утицала на свијест у 
народу да Србин може бити само православне и 
ни једне друге вјере.  Због тога ће многи насилно 
потурчени или покатолчичени Срби дуго времена 
бити без свога националнога идентитета, јер 
промјена вјерскога идентитета са једне стране 
доводила је до изопштавања из српскога, али није 
давала могућност добијања новога идентитета. 
Због тога ће се веома дуг временски период та 
категорија становништва декларисати само као 
потурчењаци или покатоличењаци,  то јесте народ 
који је промјеном вјерскога идентитета изгубио 
припадност српскоме идентитету, а да са друге 
стране није улазио у састав неке друге националне 
припадности. Оваква социјална појава била је 
резултат дискриминирајуће политике како Турске, 
тако и Аустроугарске које су се у циљу слабљења 
и раслојавања српскога становништва, издвајање 
из Православне вјере сматрале довољним. 
Потурчен или покатоличен српски човјек не 
само да није представљао никакву опасност за 
османлијску или аустроугарску власт, него је био 
и изузетно користан у циљу остваривања њихових 
политичких интереса.

Сложени процес расрбљавања српског ста-
новништва који је активно  спровођен од стране 
Турске и Аустроуграске у прошлости, нашао је свој 
крвави продужетак за вријеме Другог свјетског 
рата. У периоду од 1941. до 1945. на тариторији 
(која је обухватала данашњу Хрватску, БиХ, и  
делове Србије до Земуна и Шида), гдје је већински 
живело српско становништво била је створена 
Назависна Држава Хрватска. У овој држави смрти 
коју су уз подршку нациста створили Хрвати било 
је убијено више од 1.200.000 , а покатоличено 
240.000 српских становника. Геноцид је спровођен 
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кроз брутална погубљења у логорима смрти, 
масовна убиства, депортације, етничка чишћења 
и присилна покатоличавања.

Завршни процес расрбљавања десио се у 
комунистичкој Југославији, која је јако и силно 
југословенство видјела искључиво у слабљењу 
српскога националнога бића. Под притиском 
комунистичке идеологије „братства и јединства“ 
велики број православних Срба пристаје да се 
утопи у безлични наднационални и непостојећи 
југословенски идентитет. Идеја југословенства 
дала је могућност да се некада давно потурчени и 
покатоличени српски народ у потпуности одвоји 
од српскога националног бића кроз стварање 
нових идентитета који немају своје ни историјско 
ни културолошко поријекло.

Савремени изазови са којима се суреће српски 
национални идентитем за разлику од прошлости 
данас су много више отворенији и агресивнији. 
Процеси деградације српске нације активно 
се спроводе како споља, тако и изнутра. Како 
од стране традиционалних непријатеља, тако 
још традиционалније од домаћих издајника. 
Потрошачки приступ материјалистичко-
хедонистичкоме начину живљења, катастрофална 
негативна кадровска селекција, одсустсво 
механизма контроле одговорности пред нацијом, 
плачевна до дубине срца емиграција становни-
штва средње доби, а онда на све ово још и све 
веће подјеле и одсутство јединства у народу 
само су од неких кључних проблема са којима се 
данас сусреће српски национали идентитет. Све 
ово обавезује СПЦ да у својим мисионарским 
и просветитељским активностима мора да буде 
много конкретнија и све више присутнија у свим 
сферама друштвенога живота како у Србији, 
Републици Српској и Црној Гори, тако и на свим 
територијама гдје живи српски народ. Светосавље 
као културолошки и идентитетски феномен  у 
коме  су заложене одређене  моралне представе о 
традиционалним вриједностима таквим као што 
су породица, патриотизам, државност, љубав 
према отаџбини и Православној вјери, мора да 
постане начелна платформа како унутрашње, 
тако и спољашње политике наших земаља, али 
исто тако и важан елеменат у активностима 

академске заједнице.  Светосавско опредјељење 
српске нације кроз многовјековну историју 
свога постојања обликовало је српски свијет 
хришћанским и цивилизацијским начелима у 
којима никада није било претензије према туђем, 
него искључиво развијање и очување свога.  Због 
тога главна карактеристична особина Светосавља 
која произилази из саме суштине српског 
националног бића је мирољубивост нашега 
народа.

У савременом свијету идеја Светосавља 
нема тенденцију да под своје окриље врати 
некада давно покатоличене Србе који се данас 
изјашњавају као Хрвати или потурчене Србе који 
се данас идентификују као Бошњаци. Кључна 
идеја Светосавља је да српско национало биће 
сачува од даљег дробљења и разједињења. Због 

БАЛКАНАУТОРИ

тога је то цивилизацијски, а не политички појам, 
без обзира што неко жели да га управо таквим 
и представи ради стварања негативне слике о 
српскоме народу.

Очување идеје Светосавља, као идеје јединства 
и саборности данас постаје приоритетни задатак 
нашега народа. Механизам очувања националнога 
самопознања данас мора бити базиран на очувању 
српског културног и духовног наслијеђа. Српски 
народ, посебно тамо гдје је територијално одвојен 
од своје матице, као што је то случај на Косову 
и Метохији, Републици Српској, Црној Гори 
и Хрватској осјећа посебну припадност према 
Светосављу. Стога се већ одавно осјећа потреба 
за моћном и јасно формулисаном концепцијом 
Светосавља, која треба да буде стављена у 
законске оквире, и треба да добије широку 

политичку и правну  подршку од стране државе 
Србије. На овај начин концепција Светисавља 
стварала би благопријатне услове у којима би 
наша дијаспора осјећала реалну блискост и 
припадност своме националном корпусу. Тим 
више што нас на овакве кораке приморавају 
изазови савремене међународне политике која 
на све начине покушава да разумије националне 
посебности народа и цјелокупно друштво уведе 
у  домене космополитског поимања живота. Због 
тога је важно да се на идеји Светосавља гради и 
стратегија очувања српскога народа без обзира 
гдје он живјео.
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Давно, давно, када сам имала можда 12 година, 
вероватно понукана неком лекцијом из историје, 
упитала сам деду једно мени тада, много важно 
питање.

Деда има велико имање и земљу подно 
Трема, њиве, ливаде и остало богатство које се 
умножавало са колена на колено. Kолико знам 
никада нису продали земљу. Деда је био цењен 
домаћин, строг али правичан. Мудра глава, споља 
помало груб и прек, изнутра памук.

У самом дворишту где се налазе куће, амбари 
и све остало што је потребно планинском 
домаћинству, налази се извор пијаће воде који 
припада Станојевићима – маминој фамилији. То 
је најмекша вода коју сам у животу пила, толико да 
сам њоме тешко утољавала жеђ, навикнута на воду 
са укусом чесме. То није планинска, оштра вода, 
то је вода благе температуре, из земље, савршеног 
односа минералних материја и невероватне 
чистоће. Да ли због те воде или ваздуха, нико 
у фамилији Станојевића до дана данашњег не 
зна како изгледа песак или камен у бубрегу или 
било која тегоба или болест уринарног тракта. 
Станојловићи, рађани на бетону генерацијама, и 
те како знају.

Деда је био 1929. годиште. Умро је пре пар 
година мирно, у сну, као и његов отац, и његов 
деда, обавестивши притом ближње да ће тог дана 
умрети и дајући им последње заповеди и жеље пре 
вечног починка.

–Деда, ти си преживео и Kраљевину и 
комунисте и ове сад. Која ти је власт била најбоља?

Деда ме погледа озбиљно и још озбиљније ми 
рече: НИЈЕДНА.

–Kако ниједна?
Лепо, ниједна. Свака је покушала милом или 

силом да ми отме ово двориште. Због воде.
И онда ми је испричао цео историјат покушаја 

подмићивањем, уценама, силом и свим осталим 
да се његов отац и касније он, приволе да продају 
земљу са извором те воде.

–Запамти сине мој, упамти добро деду шта ти 
каже, ниједна власт не ваља. Свака ће хтети да ти 
узме нешто. Власт влада силом и треба сваку власт 
презирати. Не постоји добра власт за народ сине, 
немој да те то нико лаже. И никада не продај воду. 
Ако те силом терају, узми пушку и пуцај. Вода 
на твојој земљи је твоја, а власт никада немој да 
буде твоја.

Ових дана нешто гледам овај нагло освешћени 
еколошки народ, сећам се лепљења етикета 
теорија завере при помену приватизација извора 
пијаће воде од компанија попут Нестлеа, Пепсија, 
Kока Kоле, предвиђања како ће се у будућности 
водити ратови око извора вода, (без воде нема ни 
хране), трљања руке тог истог народа око продаје 
земљишта за тржне центре, ђубришта по рекама 
и језерима, навијање за и против власти, гласање, 
изборе и, присећам се дединих речи и размишљам, 
нешто за себе.

ДЕДОВИНА СЕ НЕ 
ПРОДАЈЕ

Пише:Наташа Станојловић
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Посетите лепоте Србије - 
Стопића пећинаСтопића пећина

БАЛКАНАУТОРИ
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Упознајте духовно наслеђе- Упознајте духовно наслеђе- 
Обиђите наше манастиреОбиђите наше манастире

Манастир ГорњакМанастир Горњак


