Без права на песимизам

ОД НОВОГОДИШЊИХ СВЕЧАНОСТИ ДО „СЕНКИ БУДУЋИХ ДОГАЂАЈА”

Без права на песимизам

Година у коју смо крочили биће година далекосежних расплета. Најтежа
међу тешким годинама кроз које, након бомбардовања, пролазимо. То је једна
од ретких ствари у којима се слажу сви у Србији. Влада, председник, опозиција,
медији, „обичан свет”. Чека нас решавање „коначног статуса” Косова и
Метохије, референдум у Црној Гори око којег се плету многе веома сумњиве
игре, даљи притисак на Републику Српску да се сагласи са сопственим
ишчезнућем, вероватно и пратеће отварање бочних криза у три општине на
југу централне Србије, у Војводини и Рашкој области.

„Има ли за нас већега изазова и тежега кушања наше вере и савести од болног
питања Косова и Метохије? Заиста нема!” наглашава у својој Божићној
посланици патријарх српски Павле. „Наш Свети Архијерејски Сабор гласно и
часно је недавно формулисао став Цркве о том питању. Овде ћемо само
подсетити на то да нико нема право да државно-правни статус наше јужне
покрајине мења једнострано, без сагласности свих народа који у Србији
живе, па, дакле, и српског народа. Шта тек рећи о могућности некаквог
,преговарачког процеса’ уз претњу силом? Живот, мир, слобода, једнаки
услови и иста права свима, очување српских православних светиња, несметан
повратак прогнаника и избеглица, апсолутно поштовање европских
вредности и међународног поретка, а пре свега Повеље Уједињених нација
(коју, колико знамо, још нико није прогласио неважећом) – све су то само неки
од елемената и ,стандарда’ на путу истинског разрешења, у којем су сви на
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добитку, а нико на губитку. Још нешто, битно: коначни статус не постоји овде на
земљи, ни за кога и ни за шта, а нечије упоређивање наводног рађања нове
државности на Косову и Метохији са Рођењем Христовим није фраза у
служби албанског националног фетишизма него право правцато
богохулство.”

Биће то година у којој ћемо поново схватити зашто се Срби чак и својом химном
обраћају Богу Правде. Година у којој ће нам се дефетисти представљати као
реалисти, циници као визионари, трговци се бавити нашом тобоже „хроничном
неурачунљивошћу”, а дипломатска сфинга с осмехом нам постављати
злокобна трик питања. Година на чијем крају дремају скакавци.

Откуд нам то? „Будућим догађајима претходи њихова сенка” (Гете). Требаће
нам смирења и храбрости више него икад. И наше међусобне, унутрашње,
добронамерности. И непоколебљивог стрпљења да дочекамо Радосну Вест. Да,
баш као што мудри веле на последњој страници овог листа, наш положај је такав
да смо изгубили право на песимизам. Преостаје нам само да будемо достојни
бремена које носимо. И да не дамо да се угаси светлост.

„Не бојте се, Бог је с онима који га носе у срцу!”

Христос се роди! Срећну Нову годину жели вам ваша „НАЦИЈА”. <

(Јануар 2006)
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