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Kosara i Xulija: la`a i parala`a  
 

Na sajtu http://www.nspm.rs/crkva-i-politika/totalitarizam-u-
sluzbi-zapada.html pojavio se 14. jula 2010. tekst na trinaest 
stranica Tоталитаризам у служби Западa, koji potpisuje 
izvesna Xulija Gorin, nepoznata nam Jevrejka, verovatno iz 
SAD (po{to Jevreji iz Izraela ne pi{u takve gluposti). 
Doti~noj je g-|a Kosara Gavrilovi}, }erka Milana 
Gavrilovi}a, tako|e `iteq Amerike, nasuflirala sijaset la`i, 
u koje je upleteno i moje ime, pa ovim `elim da te la`i 
demantujem.  

Ne}u se osvrtati na “teoriju zavere” – posredi je navodna 
zavera protiv vladike Artemija – u tekstu koji je o~igledno 
pisala Kosara Gavrilovi}. Ona je, ina~e, sli~ne la`i ve} 
pisala i iz Gra~anice, zbog ~ega joj je otkazano gostoprimstvo u 
manastiru, ali sada je u takvu “zaveru” splela i uplela celu 
Srbiju, Srpsku Crkvu, mitropolita Amfilohija i moju 
malenkost. Iz koje je to kuhiwe proizi{lo, i sa kojim ciqem, 
neka drugi istra`uju! Ja }u ovde pokazati samo wene – istina, 
dosta priglupo smi{qene i umi{qene – la`i o meni.  
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Citiram re~i Gavrilovi}ke izre~ene “pro{log septembra u 
ruskoj crkvi u Va{ingtonu”:  

„Познајем лично два епископа које је Стејт 
департмент уценом натерао на покорност, тврдећи да су 
они ратни злочинци и да америчка влада има неоспорне 
доказе за ово, тако да се у сваком тренутку могу наћи у 
Хагу под оптужбом. Међутим, америчка влада сматра да 
је корисније да они остану на својим местима и сарађују 
са Америком. Епископи су се уплашили и понели као 
кукавице. Остали су на својим местима и кротко почели 
да раде по америчком налогу. Пред крај рата у Босни 
била сам преводилац једном од њих. Са њим сам била у 
Конгресу када је оптужен за етничко чишћење. Био је то 
епископ Атанасије, којег сам добро познавала и искрено 
волела. Знала сам тада да није крив за оно за шта су га 
оптуживали. Није ми познато ни које оптужбе Америка 
мисли да може подићи против црногорског митрополита 
Амфилохија. Не знам и није битно. Битно је да су 
обојица криви за нешто друго: они су се уплашили и 
понели су се кукавички.” 

Slede}i pasus teksta na sajtu i slede}e priglupe la`i i 
klevete glase: „Убрзо после рата у Босни, епископ Атанасије био 
је у посети Вашингтону, а на једном од састанака, чини ми се, био 
је у канцеларији конгресмена са члановима Амнести 
интернешенела, који су га оптужили за етничко чишћење. На том 
састанку није било помена о Хагу. Он је, једноставно, оптужен за 
ратни злочин, односно за етничко чишћење.”  

Sledi daqa fantasti~na pri~a Kosare Gavrilovi}:  
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“Епископ Атанасије био је обавештен (мислим, од 
стране међународних снага – можда Плавих шлемова) о 
следећој ситуацији. Један муслимански град, не сећам се 
имена, негде у Херцеговини, био је окружен 
југословенским снагама. Наоружани муслимани били су 
укопани у центру града. Две супротстављене војске биле 
су одвојене штитом формираним од жена, деце и стараца, 
који су били у опасности да буду побијени у унакрсној 
ватри. Владику су замолили да помогне. Једина 
владичина брига била је да сачува жене, децу и старе. Он 
је стигао на то место празним аутобусима, успео да 
уговори прекид ватре, ставио старе, жене и децу у 
аутобусе и рекао возачима да их одмах одведу у Црну 
Гору, а затим је Србе и муслимане препустио једне 
другима на милост и немилост. Овај сценарио стављен је 
пред владику. Када је упитан да ли је тако било, он је 
рекао да је то тачно.“ 

Daqe sledi, vaqda radi uverqivosti, navodni dijalog ili 
“`u~na diskusija” koju gospo|a Kosara kao “prisutni 
prevodilac” prenosi, pa dodaje: “Iako sve to zvu~i nadrealno, 
bizarno, ludo, neverovatno, verujte mi da je tako bilo.” Pa 
zakqu~uje, kao pred kamerama:  

“Оно што не могу да опишем јесте каснија експлозија 
револта, гађења, дубоког бола, туге и неподношљиве 
жалости; а најгоре од свега, наговештаја да владика 
сумња у самог себе, а потом запада у очајање. Онда је 
једноставно дигао руке. Затим смо се посвађали стојећи 
на тротоару испред једне од зграда Конгреса. Рекла сам 
му да мора наставити да се бори, а он је казао да не може. 
Он ће наставити борбу код куће, али више никад неће 
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крочити на америчко тло нити разговарати с било којим 
западњаком. Онда, неколико година касније, поново је 
дошао у Америку, у Калифорнију, да будем прецизна, и 
сада је велики пријатељ Запада.” 

Eto, to je ta storija, imaginarna pri~a virtuelnog scenarija 
gospo|e Gavrilovi}, kao u nekom ameri~kom ratnom filmu 
(recimo sa Fox-a) ili u ameri~ko-ruskoj {pijunskoj aferi. 

Ali pri~a je i la`na i priglupa. Kao prvo, gospo|a 
Gavrilovi} nikada nije bila prevodilac “jednom od vladika”, 
tojest meni, “pred kraj rata u Bosni”, a jo{ mawe “ubrzo posle 
rata, u Va{ingtonu”. Kao drugo, ispadoh ja veliki heroj i 
dobrotvor, spasilac muslimanâ u “wihovom gradu” u 
Hercegovini. Problem je, me|utim, u tome {to takav grad nije 
postojao u Hercegovini, odnosno u mojoj Eparhiji. Stolac jeste 
imao muslimansku ve}inu, ali wega su tokom rata etni~ki 
o~istili od muslimana ne Srbi nego Hrvati. I Kowic je imao 
muslimansku ve}inu, ali tamo su muslimani sproveli etni~ko 
~i{}ewe nad Srbima. Elem, ispadoh spasilac od sigurnog 
“genocida” nad `enama, decom i starcima, jer sam ih, eto, 
spasao – poput Amerikanaca kada su pokrenuli na stotine 
hiqada [iptara sa Kosova i iz Metohije da kao izbeglice 
pre|u u susedne zemqe, odakle }e ih oni potom trijumfalno 
vratiti NATO-trupama. Ispadoh i junak koji nare|uje 
Jugovojsci (da znate kako me je samo do~ekala kao 
Milo{evi}evog javnog kriti~ara u vreme kada su skoro svi 
}utali kao zaliveni!): momentalni prekid vatre, potezom prsta 
dovodi spremne autobuse i {aqe ih, sa {oferima, nare|uju}i 
Crnoj Gori da ih primi! Pa qudi Bo`ji, to je gest za pohvalu 
Amnesti interne{enela, delo za Nobelovu nagradu za mir, a ne 
za Hag! Osim ako su Ameri tako glupi kako ih predstavqa 
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wihova gra|anka srpskog porekla, ina~e poznata kao 
pristalica demokratâ. Ali da ostavimo {alu: posredi je 
zlobnopakosno smi{qena kleveta. Koliko se wome brani tu`ni 
mi brat Artemije, to je drugo pitawe. 

U svemu tome istina je slede}a. Gospo|u Gavrilovi} sam 
upoznao kada smo, blagodare}i kongresmenu Srpkiwi Helen 
Deli}-Bentli, u jednoj sekciji ameri~kog Kongresa svedo~ili o 
Kosovu, 24. aprila 1990. godine, tada{wi episkop ra{ko- 
-prizrenski Pavle, potowi patrijarh, rektor prizrenske 
Bogoslovije i ja, tada jeromonah, odre|en od Svetog Sinoda u 
delegaciju o Kosovu (jer sam od paqewa Pe}ke Patrijar{ije, u 
Nedequ Pravoslavqa, 16. marta 1981. godine, stao u odbranu 
Svetiwe srpskog Kosova i do danas nisam prestao). Neko nam je 
tada, verovatno Srbi iz Amerike, pridodao gospo|u 
Gavrilovi} kao prevodioca. Sa`etak tada{we rasprave, duge 
pet sati (nama su dali svega dvanaest minuta, a samo Rugovi 
~etrdeset minuta, {to je, uz ostalo, ve} tada pokazivalo kome }e 
Amerikanci oduzeti, a kome pokloniti Kosovo) objavio sam u 
kwigama svedo~ewa o srpskom Kosovu i Metohiji. Nikakvog 
mog drugog, naknadnog, kasnijeg dolaska – sa pozivom ili bez 
poziva – u ameri~ki Kongres ili Stejt department nije bilo, 
pa, sledstveno nije bilo ni prevo|ewa Kosare Gavrilovi} niti 
igde ikakvog saslu{awa od bilo koga, ni tokom ni posle rata u 
Bosni i Hercegovini. Jesam, dodu{e, i kasnije govorio o ratu u 
Bosni i Hercegovini, ali ne u Americi nego u 
spoqnopoliti~kom komitetu {vajcarskog parlamenta, uz reis- 
-ul-ulemu i kardinala, kao i pre neku godinu u Evropskoj 
zajednici u Briselu, zamewuju}i vladiku Artemija. Oba puta 
sam bio odre|en za to od Patrijarha i Svetog Sinoda. O svemu 
tome postoje pismeni izve{taji.  
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Nijedan grad u Hercegovini nije tokom rata bio opkoqen od 
Jugovojske niti mu je “u centru bila ukopana muslimanska 
vojska”. Slu~aj Mostara, grada sa pribli`no jednakim brojem 
muslimana, Hrvata i Srba, sasvim je specifi~an: kada sam 
primio Eparhiju zahumsko-hercegova~ku, na Vidovdan 1992. 
godine, iz Mostara su ve} bili proterani ili su izbegli 
bezmalo svi Srbi (bilo ih je pre toga dvadeset osam hiqada), a 
muslimani i Hrvati su tada bili zajedno protiv Srba. Doznao 
sam kasnije da su Srbi (Jugovosjka je ve} bila oti{la) iselili 
muslimane iz Gacka, – izgleda autobusima, – ali pre no {to sam 
ja primio Hercegova~ku eparhiju. Iz Trebiwa je bilo 
iseqavawa maweg broja preostalih muslimana po~etkom 1993. 
godine, – izgleda opet autobusima, – ali ja sam u to vreme bio u 
severnim delovima Eparhije, jer sam prose~no malo boravio u 
Trebiwu, a i kada sam boravio, sedi{te mi je bilo u manastiru 
Tvrdo{u, van grada.  

Kada su Srbi u Kowicu i okolini, od 25. maja 1992. pa 
nadaqe, saterani od strane muslimana u logore, – gde ih je 
dvesta ~etrdeset ~etvoro pobijeno, a ostali su {to pobegli {to 
proterani, – nastojao sam, preko {vajcarskog Crvenog Krsta, da 
ne{to doznam o wima. Do`iveo sam samo gor~inu zbog 
licemerja i ne~ove{tva humanog Zapada. Preostalo mi je jedno 
– da sudbinu svojih vernika i sunarodnika uporedim sa 
sudbinom dve i po hiqade kiparskih Grka, zarobqenih od 
Turaka i registrovanih od Crvenog Krsta u gradu Adana: svi su 
docnije pobijeni, a tek odnedavno vra}aju kosti tih mu~enika.   

Onih ratnih godina, kada su po~eli sukobi dotada{wih 
saveznika Hrvata i muslimana, pa su muslimani odsekli tri 
hrvatska sela ju`no od Kowica, a Srbi sa slobodne teritorije 
pomagali Hrvate, izvezli smo, na{im xipom, otac Isaija i ja, 
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do Nevesiwa devoj~icu Mariju, Hrvaticu, jer su joj roditeqi 
nestali ko zna gde, i predali je rodbini, koja ju je odvezla u 
Podgoricu. Ne znam da li sam jo{ koga spasavao, ali znam da 
smo davali pomo} u hrani porodicama i novac ratnoj siro~adi 
– ve}inom Srbima, ali i drugima – kad god smo imali sredstava 
i na~ina. Kasnije smo uz pomo} Unprofora pose}ivali Srbe u 
dolini Neretve, bla`enopo~iv{i otac Simeon i ja, pa se 
susretali i sa rimokatoli~kim i muslimanskim verskim 
vo|ama. Ako je neki muslimanski “avaz” ili hrvatski “glas” 
tada negde napisao da je “Atanasije ratni zlo~inac”, pri prvom 
susretu sa takvim novinarom ili klevetnikom (sa mostarskim 
muftijom naprimer), – bilo je ipak na wihovom licu qudskoga 
stida zbog la`i i klevete. Na`alost, kod gospo|e Gavrilovi}, 
Srpkiwe i vajne pravoslavke, nema stida za notorne la`i i 
klevete, i to na ra~un dvojice srpskih vladika. Da je wena 
pri~a ta~na, davno bi je Sarajevo upotrebilo i iskoristilo da 
me optu`i. Sada to, umesto nekih drugih, radi ova 
Amerosrpkiwa. 

Nego, kad ve} gospo|a Gavrilovi} pomenu autobuse, prisetih 
se: da, bilo ih je, i to sam ih, zamislite, ja li~no dopratio. 
Bilo je to na Kosovu, juna 1999. godine. Odmah po prestanku 
bombardovawa (a i za vreme bombardovawa i zatirawa Kosova i 
Metohije trovawem zra~e}im bombama, ~ije posledice traju i 
do danas, bivao sam vi{e puta kod brata Artemija {irom 
tragi~nog Kosova) i po potpisivawu kapitulacije u Kumanovu, 
10. juna 1999. godine, stigao sam, zajedno sa jero|akonom 
Maksimom, sada vladikom kalifornijskim (wemu sam i{ao 
2006. godine u posetu, ali ne samo u Kaliforniju nego i u 
rezervate Indijanaca u Arizoni), i to ve} 14. juna na Kosovo, 
najpre u Gra~anicu. Vladika Artemije, posle paqewa manastira 
Svete Trojice u Mu{uti{tu i mu~eni~kog stradawa monaha 
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Haritona, spasioca monahiwâ iz Svete Trojice na ulicama 
Prizrena, bio je opkoqen u svojoj Episkopiji u Prizrenu i 
jedva ga je nema~ki KFOR spasao od {iptarskih hordi koje su 
nadirale za NATO-om iz Albanije. Tada smo, 16. juna oko podne, 
stigli u Prizren sa pet autobusa koje nam je iz Vrawa poslao 
episkop Pahomije i tako smo autobusima prevezli vladiku i 
jedva pre`ivele Prizrence u Gra~anicu i daqe na istok i sever 
raspete zemqe Srbije.  

Dakle, ipak sam “imao autobuse”! Da li je gospo|a 
Gavrilovi} “pome{ala lon~i}e” ili “zapala u o~ajawe”? Neka 
joj! – {to bi rekao bla`enopo~iv{i patrijarh Pavle.     

Da, hvala Bogu i Majci Bo`joj, spasli smo i Srpkiwicu, 
petogodi{wu Jecu, jula 1999. godine, sa prizrenske Kaqaje, od 
samrtnog {oka do`ivqenog kada su joj arnautski pqa~ka{i 
Prizrena prislonili pi{toq na ~elo, pa ju je KFOR spasao, a 
mi je odvezli autom izbeglog sve{tenika iz Kline, preko 
Sreda~ke i Sirini}ke `upe, u Gra~anicu, u pratwi dveju 
monahiwa za koje mogu da ka`em: to su Kosovke devojke! One su i 
danas na kosovskoj stra`i, ali o tome sam ve} negde rekao i 
napisao poneku re~. A i ovo {to rekoh, za{to rekoh? Bog vidi 
sve i sudi sve.  

Daj Bo`e da sam jo{ koga spasao, pa makar i autobusima! 

A da li sam veliki ili mali prijateq ili neprijateq Zapada 
ili Istoka? – Eda Bog dâ da smo iznad Istoka i Zapada, {to 
rekao sveti Vladika `i~ki Nikolaj.  

 
Manastir Tvrdo{, 17. jula 2010.  

+  Ep. At. 


