Заједничка судбина Европљана

МЕСЕЧНИК „НАЦИЈА” – СУСРЕТ СРБИЈЕ И ЕВРОПЕ БЕЗ ШТАПА, БЕЗ ШАРГАРЕПЕ

Заједничка судбина Европљана

Пред нама је први број месечника „НАЦИЈА”.

Пилот број, требало би рећи.

Лист је резултат иницијалне италијанско-српске сарадње, уз будући
француски и енглески огранак који ће догодине прерасти у издања овог
месечника на тим великим европским језицима. Затим следе, планирано је, руски и
грчки делови ове европске мреже. Реч је о првом таквом пројекту у српском и
европском медијском простору. Концептуално, организационо и суштински
овај пројекат одражава ону идеју Европе за коју, верују оснивачи листа, вреди
живети и борити се. Идеју Европе којој већ припадамо безбројним својим
поколењима, својим пореклом, успоменама и надама, именом и идеалима,
својом верношћу и жртвом, и за коју нам улазницу не може оверавати никакав
безлични технобирократа, бриселски или вашингтонски, свеједно.

Странци су у Србији дуго куповали, за ситниш, само новинаре. Затим су
почели да купују новинске куће, да гасе листове и празне тржиште за своја
лиценцна издања, у којима нам доносе своје затворене вредносне системе,
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готове идеологије, естетике, погледе на свет, где ми можемо напредовати
највише до ранга масовних потрошача у глобалном супермаркету. Узми или
остави. У оба случаја, добро бити неће.

„НАЦИЈА”, међутим, сушта је супротност свему томе. Она представља сусрет
Србије и Европе без штапа, без шаргарепе, достојанствен и с уважавањем.
Вођена је свешћу о заједничкој судбини, отвореношћу за различито и правом
на своје. Наши европски партнери у овај пројекат улазе као у заједничко дело,
сносећи и све ризике. Пола материјала увек ће нам стизати из Европе, у
размени, пола изворно прави српска редакција и истовремено га шаље у
размену. То је жив и отворен систем, који ће се развијати, усавршавати, расти.

Лист ће окупљати ауторе међусобно различите национално, верски,
културно, идеолошки, генерацијски, поетички. Чврсто ће их уједињавати
једна идеја, један сан и један завет: Европа као велика отаџбина слободних
европских народа, у својој пуној величини у простору и времену. Европа
интегрална, без неоснованог свођења само на Запад, без искључивања или
стављања у трећи план њеног православног и словенског дела. Европска
Европа.

Савез или уједињење европских народа, дакле, нису и не могу бити спорни.
Данашња Европска Унија биће овде изложена критикама, често оштрим,
управо зато што је дијаметрална супротност таквој великој европској
заједници. Та бирократска структура, постављена наглавачке – грађена
почев од тржишта и демоније новца, а не од уједињујуће идеје, духа, културе,
историје и будућности (из којих би природно произашло и заједничко
тржиште) – потире суверенитете и идентитете европских народа,
обезличује их и својом болесном идеологијом онемогућава да пруже отпор јасној
перспективи сопственог ишчезнућа. ЕУ личи на брод у који ће нас све укрцати,
милом или силом, а онда кључеве и кормило предати неевропским
господарима. Таква структура само је управљачки инструмент којим се
олакшава контрола над европским народима од стране самозваних светских
владара. Референдуми у Француској и Холандији представљају одговор
европских народа на питање шта мисле о даљој пловидби таквим бродом.

„НАЦИЈА” неће својим читаоцима наметати још један „најбољи од свих
светова”, али ће их стално подстицати да добро размисле о свету у каквом живе
и да се боре за онај у каквом би желели да живе. Ако вам тако одговара, овај
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необични месечник схватите као баш онај глас који је толико недостајао у
бучној монотонији српске и европске медијске сцене. Ако је име доиста
судбина, а јесте, онда име нашег листа можете, не грешећи, читати тројако:

Европа (слободних европских) НАЦИЈА.

Европа (као једна) НАЦИЈА.

(И) Европа (и) НАЦИЈА.

Довољно простора за све праве Европљане?

Добродошли. <

Бранислав Матић

(Јун 2005)
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