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Аналитички текстови Предрага Ћеранића одликују се питкошћу,
концизношћу и свеобухватношћу приступа. У време када се, услед
рушења целокупног пост-хладноратовског поретка, релевантне, кључне
информације и догађаји ређају као на траци, у кратким временским
интервалима, када животни, политички, па и геополитички обрти постају
бржи и често и драматичнији од оних драмских – ово нису само пожељне,
већ и скоро неопходне особине писања које настоји да буде релевантно,
смислено и разумљиво читалачкој публици, и широј и стручној. Ретки су они
аналитичари који су у стању да са подједнаким успехом комуницирају са
обе врсте публике. А једна од тих ретких зверки је управо Предраг Ћеранић.
У текстовима писаним за портал Све о Српској, комбинујући
књижевнички дар са професионалном стручношћу, Ћеранић са лакоћом
анализира глобалне теме, у исто време их повезујући, односно, осветљујући
њихову испреплетеност са оним које се тичу подручја бивше Југославије, а
посебно Републике Српске и српског простора у целини. Осим што пружају
драгоцене увиде, многи од тих текстова доносе и ексклузивне информације,
које се раније нису појавиле у другим медијима, како домаћим тако и страним.
Његови текстови су увелико допринели уздизању аналитичких текстова на
порталу са чисто локалног или регионалног на глобално релевантан ниво.
Једно је тврдити да смо ми и наш регион важни у контексту сагледавања
глобалних збивања. Изазов је, међутим, то показати, односно доказати и у
пракси, тј. у аналитици. А подједнако велики изазов је хватати се у коштац
са домаћим политички осетљивим темама, што Ћеранић ради без зазора,
посматрајући их искључиво из угла државног интереса, без прављења
компромиса са истином или евентуално непријатним чињеницама.
Још један квалитет који одликује Ћеранићево анализирање политичких
и безбедносних аспеката данашњег турбулентног доба је то што не бежи од
идентификовања, а понекад и именовања актера који делују иза сцене, али
чији је утицај огроман. Другим речима, иако и сам високо квалификован,
обучен и ратним искуством овенчан стручњак, Ћеранић прави искорак из
стандардних академских шаблона и безбедних уџбеничких поставки, не
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бринући се да ли ће неко у томе видети ”теорије завере” или не. Једноставно,
његовом стручном аналитичком оку нису и не могу промакнути деловања и
утицај ванинституционалних, неизабраних, неформалних актера и центара
моћи на политичко-друштвену свакодневицу у свету и код нас.
А, вреди поновити, све горенаведено, као што ће они који нису имали
раније прилике да се упознају са његовим текстовима видети, упаковано
је у формат прилагођен на првом месту – самом читаоцу. Нова знања и
увиди се много лакше примају ако су представљени на занимљив начин.
То је вештина којом су само малобројни овладали, међу којима истакнуто
место има управо аутор текстова сабраних у овој књизи, која представља
не само аналитички дневник најважнијих збивања у свету и код нас током
протекле две године, већ и прави мали геополитички и безбедносни уџбеник,
својеврсни компас за разумевање садашњих дешавања, тенденција и претњи
с којима се суочава свет, а у њему и – Република Српска и српски простор
у целини.
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