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Београд -- Шведски шеф дипломатије Карл Билт је одбацио наводе да је рекао како је
"највећа Путинова грешка повратак православљу, које је горе од исламског тероризма".

  

  

Билт је, уз линк ка чланку на енглеској верзији сајта Б92.нет навео да је тај цитат, који је
у понедељак изговорио митрополит црногорско-приморски СПЦ Амфилохије, "потпуно
лажан и део нечије пропаганде".

  

  

Како су пренели црногорски медији, Амфилохије је говорећи на црквеној церемонији у
Никшићу рекао да се "дух неофашизма повампирио" и да "семеном посијане мржње
покушава да завади браћу у Украјини и Русији" и у том контексту споменуо наводну
изјаву Карла Билта.

  

Митрополит СПЦ је казао да "се пред лицем" свеца Василија Острошког "мора поменути
изјава Карла Билта да је највећа грешка савремене руске владе и Путина то што се
вратио православљу, које је горе од тероризма исламског који се појављује на истоку".

  

Изјава митрополита Амфилохија се вероватно односи на тумачење Билтовог твита
постављеног 24. марта, који је послужио као основ за више чланака објављених прво на
неким руским сајтовима и агенцијама, а касније и на неким сајтовима на енглеском
језику, али и у региону.

  

 1 / 2



Карл Билт: Цитат митрополита Амфилохија је потпуно лажан и део нечије пропаганде
среда, 14 мај 2014 23:19

Бугарска агенција Фокус пренела је почетком маја текст руске агенције РЕКС под
насловом "Карл Билт мисли да је источноевропско православље главна претња западној
цивилизацији" у коме је парафразирала твит, који у оригиналу гласи:

  

  

"Можда @McFaul (професор на Стенфорду и бивши амбасадор САД у Русији Мајкл
Макфол прим. нов.), потцењује снагу Путинове нове антизападне и антидекадентне
линије, која се гради на дубоко конзервативним, ортодоксним (orthodox, ортодоксни или
православни ако је великим словом, прим. нов.) идејама", навео је Билт на Твитеру.

  

(Б92)
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