Владимир Костић: Никад нисам изговорио да би требало потписати независност и пустити Косово у
среда, 21 септембар 2022 13:40

Председник Српске академије наука и уметности Владимир Костић рекао је да САНУ
никада није престала да се бави проблемом Косова и да на њу нико и никада није вршио
притисак, већ да је на свако питање или позив одговорила најбоље што је умела.

„САНУ никада није престала да се бави проблемом Косова и Метохије. Академија има
свој посебан одбор који је врло активан и који је само прошле године издао две свеске.
Не само што има одбор који се зове Одбор за српско питање, на коме су сви састанци до
сада били посвећени Косову и Метохији, проблему сецесије, већ је из њега изашла
књига под уредништвом Косте Чавошког о очувању нашег културно-уметничког блага на
Косову и Метохији под руководством академика Драгана Војводића“, рекао је Костић.

Додао је да су академици давали различита мишљења, „а различита мишљења су
богатство, а не проклетство, сем код оних који би хтели да сви мисле како они хоће“.

„Академија није неко ко ће убеђивати за одређено мишљење, јер ни сама нема
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јединствено мишљење. Али, може да да читаво богатство и лепезу примера, могућности
да једноставно оно што има стави на неки послужавник свом народу, као што је то
чинила већ 180 година, уколико, наравно, неко буде заинтересован. Према томе, ко год
да позове, ко год да постави питање, најбоље од онога што САНУ у том смислу има, она
ће то дати“, рекао је председник САНУ.

На питање да ли САНУ одмерава сваку своју реч, док албански академици на Косову
фалсификују историју и својатају српску културну баштину, Костић каже да се не плаши
тих што својатају, већ оних који су незаинтересовани за питање културне баштине на
Косову.

„Нису мени опасни они који би да га својатају. Њима ћемо ми лако рећи не. Оно што је за
мене опасније, то је незаинтересованост која постоји у нашој средини. Из сопственог
искуства знам да смо правили изложбу ‘Уметничко и културно благо Косова и Метохије’.
Немојте ме ни питати колика је била заинтересованост, сем оних десетина хиљада
школа, ђака итд. који су долазили да виде шта је требало и морало да се види“, казао је
академик.

Упитан како он лично види решење косовског питања, Костић каже да је у целој
ситуацији најбитније да се сачува српски живаљ на Косову, јер је то највећа светиња.

„Ја сам једном рекао да сумњам да се можемо вратити на политичку контролу. Да ли сам
у праву или нисам, било је и ‘дрвље и камење’ на мене. После мене су многи људи на
позицијама и ван позиција говорили много теже констатације, али су упорно сви
покушавали да прилепе да сам ја рекао да би требало потписати независност и пустити
Косово у УН. Ја то никад нисам изговорио. Ја сам само покушао да констатујем један
статус кво, али не и даље кораке. У тим даљим корацима за мене светиње морају да
буду људи на Косову и Метохији, њима се мора обезбедити сигурност. Ја не знам како
бих живео у страху у којем они живе“, истакао је Костић.

Бојим се, додао је, да смо их делегирали да чувају српство, огњиште и пламен, како воле
патриоте да кажу, а да им у томе нико не помаже.

„За мене би свако решење тог проблема морало да пође од тих људи и ја се надам да ће
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тако бити. Ако ја будем на било који начин учествовао, то ће бити моја примарна врста
инсистирања. Без њих све губи смисао, па и Косово које је наша светиња. Али без њих –
о чему говоримо?! Ти људи који живе тамо, наши земљаци на Косову морају бити суштина
нашег деловања“, закључио је председник САНУ Владимир Костић.

(Бета)
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