
Не замерам кратковидом Костићу, чудим се Василију Крестићу

Пише: Дарко Ђого
уторак, 09 фебруар 2021 14:22

  

Као и сви провинцијалци и суштински маргиналци, пратио сам, врло пасивно, полемику
око ставова предсједника САНУ и, сасвим случајно, човјека који по имену В. Костића, око
статуса и будућности Косова и Метохије. Његове ставове не бих ни коментарисао – као
људског бића недостојне (бар од времена од када је Платон показао да приклањање
аргументу силе и учењу о праву јачега не чини човјека човјеком већ софистом), као за
Србина бесмислене (није ли вазални карактер многих околних идентитета управо био
оно што ми не можемо бити?) и као за академика бесмислене (гдје се изгуби опаска о
разлици између свирања у дипле и предавања етике?) Ипак, морам да признам да ме је
апологија В. Крестића забринула много више. Као провинцијалац, свештеник (коме
убјеђења тешко да дозвољавају да постане припадник псеудорелигијског друштвеног
круга зачетког у Француској и Енглеској у раној модерни), ја свакако немам право да
коментаришем рад Академије чији члан нећу нити могу бити. Као Србин, ипак, имам
право да замишљам рад САНУ, бар ништа мање од тога како то чине наши непријатељи
– можда зато што још само она, уз Српску Православну Цркву још увијек има тај
префикс. Па је тако и замишљам: стари слободни зидари, у дубини душе, ипак, патриоте,
крију тајне чинове Војске Србије и жељу да помогну Отачаству, у миру носећи твид,
испијајући виски и пишући меморандуме и начертанија – у рату, једући блату са својим
војницима,трпећи мраз и глад, дописујући се картама са дјецом по фронтовима… Да,
пробудите ме…

  

Али моји снови не би били разлог да пишем. Разлог јесте одговор човјека којег не можеш
да не поштујеш – Василија Крестића. Костићеви ставови су од раније познати и не
разликују се у суштини од лапидарно изговорених Палминих: естетска форма не маскира
успјешно квинтесенцију отужног прагматизма и, било да кажете да се патриотизам не
сипа у трактор, било да Србија ни de facto ни de iure нема ништа на Косову и Метохији –
суштина је иста. Некаква мизерна стварност најнижега реда успоставља се као једини
меритум нашег погледа на свијет. „Реализам“ као свјетоназор. Наравно, није Костић
једини. Готово све гарнитуре српских политичара послије 2000. у неком тренутку су
говориле исто што и Костић. Тражећи алхемијску формулу претварања вазалског
односа према окупациоој сили и прагматизма према „Стварности“ у злато „жртве“ и
„патриотизма“, уз ријетке изузетке готово све наше власти су настојале да задовоље сва
идентитетска тржишта, све унутрашње и спољашње политичке секторе – а такве су биле
и остале све опозиције. Отуда њихова неразличност јер је то неразличност колонијалне
управе, разлика између раџе од Бангладеша и раџе од Пенџаба.
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  Но: САНУ је, бар у нашој националној културној имагинацији, још увијек посљедњибастион интегралности српског бића – иако имамо и АНУРС, а, надајмо се, некада иЦАНУ, оне никада неће постићи идентитетски значај САНУ. Она је, управо попут СПЦ,као својевсрсна Црква српског грађанског национализма, ако је СПЦ ту да буде Црквасрпског црквеног народног интегрализма. И зато: њој придајемо митске и мистичке моћи,њеном предсједнику углед рацан само ономе патриајрха српскога и поморскин земаља.Али, као што рекох: Костић нас није изненадио. Изненађује одговор академикаКрестића. Џентлменски и великодушан: нисам у стању да процјењујем његове полемичкетонове уперене према Ђурковићу и Мишину, то мом спознанију фочанског професора,како су ме раније упозоравали у сличним сиутуациајма, измиче.    Дакле: или академици сматрају да је Академија – уз сву нашу идентитеско-културнуимагнацију – метафизичка раван попут оне у којој постоји Поље на коме смо се коначноформирали као Завјет, или сматрају да је Косово Поље – својеврсна академијскапроблематика    Оно што ми не измиче јесте суштина џентлменског односа: В. Крестић се свакако неслаже са Костићем али Костићу не спори право да другачије мисли.  Најприје: право да се другачије мисли није ствар џентлменског допуштања већдемократског уређења. Ипак, од када је друштва, номоса и логоса, постоји граница тогаправа. То је институција издаје. Нити у једном друштву немате право да се залажете даваша држава преда дио територије некој другој држави. Окупација није аргумент –уколико нисте поборник свјетоназора названог по норвешком заговорнику окупацијестране силе као достатног свјетоназорног аргумента. Дакле: најосновнији номоскултурног човјека не даје право академику Костићу да „џентлемнски“ уступи правоКостићу да се са њим не сложи.

    Косово јесмо Ми и Ми јесмо Косово и Метохија. Ми можемо да не будемо ми – акопрестанемо да сањамо Косово, као што смо без Косова ми – одмах и сада – неко други.Косово је очувало идеју о јединству Архиепсикопије српске и поморских земаља,Патријаршије пећке и када су нас комадали    Али, ако Костићев став нешто говори о Костићу као личности, шта нам он говори о САНУ,изузев академика Оцића и Пипера? Говори нам да је за најбоље међу академицима,попут несумњиво заслужног Крестића, питање Косова и Метохије питање које постојина истом нивоу стварности попут рада Академије. Дакле: или академици сматрају да јеАкадемија – уз сву нашу идентитеско-културну имагнацију – метафизичка раван попутоне у којој постоји Поље на коме смо се коначно формирали као Завјет, или сматрају даје Косово Поље – својеврсна академијска проблематика. Можда сматрају и једно и друго,па се питање рада САНУ и Косова и Метохије некако сусрећу у истој метафизичкој ителеолошкој равни.  И ту долазимо до суштине. Не бих понављао шта јесте Косово. Укратко: Косово јесмо Мии Ми јесмо Косово и Метохија. Ми можемо да не будемо ми – ако престанемо да сањамоКосово, као што смо без Косова ми – одмах и сада – неко други. Косово је очувало идејуо јединству Архиепсикопије српске и поморских земаља, Патријаршије пећке и када сунас комадали. Косово је једини разлог зашто нам је САНУ – са апанажама, одјељењима,твидом, меморандумима и пројектима – уопште потребна. САНУ је битан инструментсрпског интегрализма и косовске завјетности. Без Косова – САНУ је нико и ништа.
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    И зато не замјерам кратковидом Костићу већ се чудим џентлменском Крестићу. Неулазим у ваше међусобне односе, лобирања, гласања, односе и изложбе, поздраве иигнорисања. Изволите, то су ваше привилегије. Али Косово немате право ни да дајете,ни да се џентлменски не слажете са давањем, али да не негирате права. Ако сте Срби иакадемици, морате ускратити право на предају и издају    И зато не замјерам кратковидом Костићу већ се чудим џентлменском Крестићу. Неулазим у ваше међусобне односе, лобирања, гласања, односе и изложбе, поздраве иигнорисања. Изволите, то су ваше привилегије. Али Косово немате право ни да дајете,ни да се џентлменски не слажете са давањем, али да не негирате права. Ако сте Срби иакадемици, морате ускратити право на предају и издају. Можете да опростите увреду ипсовку, лобирање за ваше непријатеље и непоћудно гласање – иако знам да ништа одтога нико од вас не прашта. Али Косово не можете да праштате. Немате права да се неслажете, али да центлменски прелазите преко тога. То нешто већ говори о вама, онивоима стварности на којима гледате Смисао и функцију, Телос и техне.  И то не зато што Косово није Ваше – не, ви га не можете дати јер јесте ваше, и моје, ипрадједова који су га сањали и дјеце која ће га сањати.  Немате право да ћутите, нити да дате право на другачије мишљење. Наравно – ви томожете – али, опет, и ћутање и џентлменско неслагање понешто ће рећи о вама.  А Завјет је ту. Не само да ми стојимо пред Завјетом већ Завјет стоји пред нама. Гледанас у лице очима Лазара, очима Христа, очима Царства небеског…
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