
Апел Светог Архијерејског Сабора о КиМ као косовско-метохијски одговор Александру Вучићу

Пише: Велибор Џомић
уторак, 15 мај 2018 09:45

  (”Црква није понудила никакво решење, став им је нереалан,  

да не употребим неку тежу реч”, портал ”Блиц”, 11. мај 2018.г.)

  

Порука Светог Архијерејског Сабора о Косову и Метохији од 10. маја ове године је, не
без разлога, у добром делу медија крштена као ”Апел Светог Архијерејског Сабора за
Косово и Метохију”. Очевидно, медијски посленици су добро уочили да нема суштинске
разлике између Апела за одбрану Косова и Метохијe, обзнањеног пред Божић 2018.
године, који је потписало 11 епископа Српске Цркве, велики број свештеника, монаха,
академика, интелектуалаца и верника, и Поруке Светог Архијерејског Сабора о Косову и
Метохији, која је већ ушла у историју Српске Цркве. Саборска Порука сведочи да у нашој
Цркви постоји јединствен став о Косову и Метохији и да нема никаквих (прижељкиваних
и подстицаних) подела, раскола и разлаза по том најважнијем питању нашег народа и
државе. Ако ћемо поштено, Порука Светог Архијерејског Сабора од 10. маја је
садржински јача од Апела за одбрану Косова и Метохије. Основна порука Апела није
ништа друго до основна нит филигрански прецизно формулисане Саборске Поруке о
Косову и Метохији.

  

Поред ове сличности у садржају, постоји и више разлика у перцепцији. Прво, најближи
сарадници председника Александра Вучића су остали неми после објављивања
Саборске Поруке (Марко Ђурић је у Другом дневнику РТС 12. маја углавном поновио
Вучићеве речи). Нису, као у случају Апела и Митрополита Амфилохија у божићне хладне
дане 2018. године, ударили свом силином на Саборску Поруку (од осталих се, после
председника Вучића, у ”Данасу” јавио Вук Драшковић чијој је јефтиној речи једино
”умакао” Господ Исус Христос због тога што је у трећи дан по Распећу васкрсао и
посведочио тајну Царства Небескога). Медији блиски власти су или прећутали или
маргинализовали Саборску Поруку.
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  Нацији се, после објављивања Саборске Поруке о Косову и Метохији, обратиопредседник Вучић. И то је за уважавање у односу на ону јануарску хајку! Друго, тонодговора је другачији. Није организована медијска хајка и харанга као у јануару 2018.године. И то је за уважавање! Да не набрајам даље, јер је ово довољно. Пажњу ћуусмерити на садржај одговора председника Вучића о коме је, како је рекао, ”цео данразмишљао” и да ”одговор, какав год смислио, не би био довољно добар”.  Неразумевање тајне Косова и Метохије  Слажем се са тим ставом председника Вучића. Види се да је размишљао о одговоруЦркви и јавности на Саборску Поруку о Косову и Метохији, а још боље се види да његоводговор не само да није довољно добар него да уопште није добар. Да се, којимслучајем, не би скретало са теме морам да легитимишем своју позицију и укажем данисам Вучићев ни лични, ни породични, ни политички, ни национални, ни црквенипротивник, али јесам, као и многи други, веома забринут за Косово и Метохију и својнарод. Редове које пишем уопште не стављам у функцију, како председник Вучић наводиу свом одговору, ”ударања политичког шамара”. Пишем их као Србин и православнисвештеник, који се већ скоро три деценије, на разне начине, упознаје са тајном Косова иМетохије кроз служење у Цркви Христовој.  Уочавам да председник Вучић уопште није схватио Саборску Поруку и њен смисао изначај. Покушавам да схватим зашто Вучић не може да разуме, како је погрешно назива,”декларацију СПЦ о Косову”. На жалост, по свему се види да Вучић не само да нијеупознао тајну Цркве у овом Светосавском народу него је далеко и од површног,традиционалистичког доживљаја Цркве и вере. Евидентно је да до његовог разума, срцаи душе не може да допре тајна Светосавског и Светолазаревског Завета, јер за његапостоји само земаљска хоризонтала. Руку на срце, тешко је ономе ко је рођен и одрастаоу комунистичкој држави, без дубљег православног васпитања, живе вере у ВаскрсењеХристово, поста, молитве и Светог Причешћа, да разуме реч Српске Цркве о Косову иМетохији.
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  Јер, разумом, политиком, идеологијом, партијом и државном функцијом се не можесхватити и објаснити вековно и данашње присуство Српске Цркве на Косову и Метохији.Вучић још увек не може да схвати да је на Косову и Метохији већ вековима поражено свешто је логично и рационално. И у прошлости, а и у садашњости. Следствено томе, и убудућности. Зато је косовско опредељење за њега ”митологија” и ”слављењеизгубљених битака”.  Одговор без садржине  Ипак, имајући у виду чињеницу да се према Саборској Поруци одредио председникРепублике Србије као шеф државе и једини учесник у тзв. спољашњем дијалогу саХашимом Тачијем уз посредовање Европске уније, треба рећи неколико речи о његовомодговору Цркви и јавности.  Прво, Вучић је, како је пренео ”Блиц”, навео да ”у декларацији СПЦ о Косову није видеошта је решење” (непримерено је свођење Саборске Поруке на ”декларацију”, јердекларација у правном и политичком животу означава политички акт законодавногоргана). Нико до данас од њега није чуо шта је његово виђење решењакосовско-метохијског питања. Пажљиво читам његове изјаве и најаве. Једино уочавамнесигурност, хаос и тумарање. Уз то, још увек нисмо добили одговор: зашто јепредседник Вучић 24. јула 2017. године, кроз обзнану тзв. унутрашњег дијалога,покренуо ”решавање” косовско-метохијског питања у ово недоба? Срби чекају одговорна то питање. Не мислим да је реч о, како неки говоре, псеудомесијанским разлозима.Бојим се да су у питању обавезе које значе - власт!  Не бих се сложио са Вучићем да Црква није понудила решење у Саборској Поруци оКосову и Метохији, али уважавам чињеницу да он ”није видео шта је решење”. Ипак, небих рекао ни да је то у питању, јер је у наредној реченици демантовао себе тврдњом даје ”у ставу СПЦ (видео) само то да треба да останемо у замрзнутом конфликту и чекамобоље време”. Сабор је, на основу вековног искуства Цркве, понудио решење, али јеуказао и на то шта никако није и шта не може бити решење по питању Косова иМетохије.  

  Израз ”замрзнути конфликт” нигде није употребљен у Саборској Поруци, па се самоможе говорити о Вучићевој, случајној или намерној, али свакако погрешнојинтерпретацији Саборске Поруке. Никако се не може говорити о ”замрзнутомконфликту” ако Српска Црква сматра да је питање Косова и Метохије ”српско црквено,национално и државно питање првог реда” и ако указује да се ”просперитет Србије неможе градити на дезинтеграцији онога што представља камен темељац њеногидентитета и њене историје и државности”. Никако се не може говорити о ”замрзнутомконфликту” ако Црква, речима Патријарха Српског, апелује на наше државнике даникада не смеју да дају своју сагласност на отуђење Косова и Метохије.  Никако се не може говорити о ”замрзнутом конфликту” ако Црква указује да ће се”проблем, створен најпре оружаном побуном албанских сепаратиста, а потом окупацијомПокрајине, решити искључиво мирним путем на начелима правде и права” и да је ”мирнеопходан услов да би косовско-метохијски Срби могли да живе слободно, без страха заголи живот и да правда за њих истовремено буде и правично решење за тамошњеАлбанце и за све заједнице које живе на Косову и Метохији”.  Вековно искуство Цркве  Српска Црква решење види кроз ”очување Косова и Метохије као интегралног делаСрбије, по свим међународним стандардима, а уједно у складу са Уставом Србије и саРезолуцијом 1244 Уједињених нација”, али не као ”конфронтацију са светом већ управоафирмацију става да се без основних права и слобода једног народа, његовогидентитета, духовности и културе, не може наћи стабилно дугорочно решење”. Шта утоме није нормално и цивилизовано? Решење је, даље, и кроз указивање на истину ”дасе на Косову и Метохији не гради друштво људи једнаких права и слобода него друштвокоје је у свим аспектима противно основним вредностима на којима почивају демократскадруштва”. Није решење, кажу Саборски Оци, у стварању ”етнички чисте албанскедржаве на овом простору” и то уз ”очигледно кршење људских права Срба уз масовнепрогоне после завршетка рата, заустављање процеса повратка прогнаних Срба,спречавање повратка узурпиране имовине и непоштовање правâ Српске ПравославнеЦркве”. То показује и јасно сведочи да се ”положај Цркве и народа не би могаопобољшати на неком ”независном Косову”. Како тражити решење путем који су кренулиВучић и његови саговорници из Приштине и Брисела кад се зна да ”садашње косовскевласти не поштују ни сопствене законе”, па ни, како Вучић често, а посебно ових данаистиче, ни своје међународно преузете обавезе по тзв. Бриселском споразуму из 2013.године (не помаже, на жалост, ни Вучићево медијско сваљивање кривице закосовско-метохијску рану само на своје претходнике - ”Блиц”, 13. мај 2018.г.).  Саборски Оци у свом виђењу решења траже ”неповредивост верских права и слободасрпског народа и осталих народа на Косову и Метохији”, а ”та права и слободе сунеодељиво повезани са положајем и статусом наших светиња - манастира, цркава,грoбаља, споменика културе”. Има ли решења без тога?
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  Сабор види решење кроз поштовање установљеног међународног правног поретка, каои кроз чињеницу да и неке државе чланице Европске уније, а ни Уједињене нације иОЕБС не признају нелегалну сецесију и једнострано проглашену ”независност”. Решењесе види у општем консенсусу, а не у једностраним насилничким и уцењивачким актимакоји се намећу Србији.  Сабор не види решење ни у ”подели Косова и Метохије између Србије и самопроглашене”косовске државе”, јер би то било и признање такве творевине, али и преседан да један”народ у миру, две деценије после оружаног сукоба, даје своје за своје”. Али, сматра датреба поштовати још увек важећу Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињенихнација ”која гарантује повратак прогнаникâ и слободу свима, без обзира на порекло”.  Није решење у томе да се ”упорним покушајима појединих земаља на Косову и Метохијипо сваку цену изгради грађевина на живом блату” и ”црна рупа Европе и преседан којипрети дезинтеграцији многих земаља широм Европе  и света”. Јасно је указано да ”оношто је створено на безакоњу не доноси мир и перспективу ни самим косовскимАлбанцима”.  Жива реалност Саборске Поруке  Зашто је све напред наведено ”нереално у суштини” и зашто то за председника Вучића”није решење”? По чему за било кога, па и за председника Вучића, став Цркве о Косову иМетохији, изражен кроз Саборску Поруку, може бити ”нова околност и тешка новост”?Шта је ново у Саборској Поруци ако се зна да више од 90% учесника тзв. унутрашњегдијалога о Косову и Метохији (у који СПЦ није званично позвана да учествује), као инајвећи број Срба, заступа исти став као и Свети Архијерејски Сабор наше Цркве? Да лито ишта значи и како то може бити ”ново”? Ко му је дао или давао наду да неће бити те”нове околности и тешке новости”?  Да ли, кроз одговор председника Вучића, долазимо до сазнања да се под ”замрзнутимконфликтом” заправо подразумева све што је против признања тзв. Републике Косово,поделе и признања, ”модела две Немачке”, размене српских територија за српскетериторије, рационалног задовољења, правно обавезујућег споразума, столице уУједињеним нацијама, УНЕСКО-у итсл.?

  Пита се председник Вучић, поводом Саборске Поруке, ”да ли је решење да све негирамои да будемо против свега”? Шта то Црква негира? Негира окупацију, отимање,уништавање, разарање међународног поретка, правног поретка државе Србије, убијањеи прогањање на Косову и Метохији. Да ли, пита Вучић, треба да чекамо неко бољевреме, па допитује и које време? И, при том, калкулише колико ће нас тада бити - петили три милиона? Зашто не каже да су и Албанци, данас можда и више него Срби, увеома силазној демографској путањи (нпр. годинама се по београдским медијимаобјављивао нетачан податак да само у Приштини има преко 700 хиљада Албанаца, а попопису становништва из 2011. године /и поред свих махинација/ пописано је - са свимосталим народима - 198.897 становника. Од тог броја треба одузети оне десетинехиљада Албанаца који су се иселили током претходних година и имати у виду оне који ћесе тек селити после тзв. визне либерализације која им се обећава. Зашто не наведеподатак да је број становника у Републици Албанији умањен за 1 милион за последњихдесет године?). Тачи и Харадинај о томе ни реч не проговарају, али зато Вучић самоговори о ”малом броју Срба који ће бити још мањи”. Државнички, нема шта!  Нико никада, па ни Архијереји наше Цркве, није рекао да не треба разговарати саприштинским Албанцима, али ти разговори не смеју да буду форма и покриће да се, какоје рекла мудра игуманија Анастасија из спаљеног Манастира Девича код Србице, ”учининајгора ствар у историји Српског народа”?  Видим да, уз све претходно, председнику Вучићу није јасно што ”сви говоре о СветојЗемљи, само нико неће на ту Свету Земљу да иде да живи”. То је поражавајућа”аргументација”, јер Вучић зна да нису сви Срби живели и не живе на Косову и Метохијикао Светој Српској Земљи, али су сви Срби причали о томе шта је за нас Косово,стасавали су на Косовском Завету и борили су се за Косово и Метохију. Његош, рецимо,не само да није живео него никада није био на Косову и Метохију, али је знао и најбољеосетио ту велику тајну.
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  Колико је познато, никад нико од Вучићеве фамилије и родбине није живео, а ни Вучић,нити ико Вучићев не живи нити ће да живи на Косову и Метохији, али Вучић не само даприча о Косову и Метохији него је све силе упрегао да наводно ”реши историјскенеспоразуме Срба и Албанаца” и косовско-метохијско питање. Није спорно кад Вучићтакве придике дели својим политичким опонентима од којих многи никада нису крочилиногом на Косово и Метохију, али је по свему спорно кад то ради кроз одговор наСаборску Поруку о Косову и Метохији.  Непрхиватљивост негативних примера  Апсурдно је да у председничкој дворани, на конференцији за медије са гостом изНемачке, Вучић пита београдске новинаре: ”Објасните ми да ли има било ко од вас кожели да оде да живи у Штимљу или Глоговцу?” Док сам писао овај текст, добио сампоруку од Срба - повратника из Осојана: ”Вучић не спомиње нас који живимо на Косовувећ наводи неке средине, попут Глоговца и Штимља, где ни пре рата није било Срба”. Аја, из свог скромног искуства са Косова и Метохије, могу да наведем бројне примереСрба из Србије и Црне Горе, који су током претходних година дошли и без икаквепомоћи Србије долазе да живе на Косову и Метохији? Зашто се они не истичу каопример и за пример? Зашто медији о томе ћуте?  Можемо ствар и другачије да поставимо, па да питамо: шта су државни органи Србијеконкретно урадили да подстакну прогнанике да се врате на Косово и Метохију, па ако неу своје домове, а оно макар у нове куће на северу Косова и Метохије? Зашто државаСрбија још увек о томе није направила никакву стратегију или план? Зашто су нашипрогнаници са Косова и Метохије у погледу статусних права и докумената грађанидругог реда у Србији? Зашто је за Косово и Метохију у извршној власти одређена”Канцеларија”, а не Министарство или макар Управа као орган државне управе?  Бројеви и Косово  Шта уопште значе Вучићеви бројеви када је у питању Косово и Метохији? Али, акоуопште има смисла да се помене неки број када се говори о Косову и Метохији, ондаморам да наведем податак, који је 1923. године објавио рођени Призренац Петар Костић(професор и ректор Призренске богословије и једна од најзначајнијих личности наКосову у другој половини 19. и прве две деценије 20. века) у тексту о историји Српскеправославне црквено-школске општине у Призрену.  Костић наводи да је после сеобе Срба, која је почела 1689. године, ”бегства нашегпатријарха и масе нашег народа” и насилне исламизације Срба у Призрену ”свепоремећено и сатрвено било” и да се иселило све ”најкултурније и у сваком погледунајугледније наше грађанство, сем онога што је у ислам прешло”. Судећи по томе,размере српске демографске катастрофе из 1689/1690. године су готово идентичнеразмерама српске демографске катастрофе од 1999. ди 2004. године. Као пример јенавео да је тада ”у Призрену, у току те опште катастрофе, остало само 49 српскихпородица и то у ”Синан-пашиној мали 14 кућа; у Терзи-мали 10; у Ћур-мали 15 и у Курилу15”. Као размеру пустоши у тадашњој Призренској Епархије је навео и да је, без обзирана присаједињење Рашке Епархије Призренској, умањен црквени приход за више од600%, јер није било Срба (П. Костић, Листићи из даље и ближе прошлости, Друштвопријатеља Манастира Светих Архангела код Призрена, Нови Сад-Призрен, 2017.г., стр.129-130).
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  После бројева и негативних примера, Вучић је навео ужасан и ужасно непримерен цитатБоре Пекића: ”Не љубите земљу предака својих већ земљу по којој ходају ваша деца”.Шта то значи у контексту Косова и Метохије? Да га се одрекнемо? Да га не љубимо? Дасе за њега не боримо? Да га предамо или продамо? О чему онда причамо? И да ли биисту поруку, на пример, Хашим Тачи упутио својим сународницима? Зар десетинехиљада преосталих Срба на Косову и Метохији и њихова деца нису и наша деца? Комеприпада Епископ г. Теодосије, бројно свештенство и монаштво од стародревне ПећкеПатријаршије, Високих Дечана до Светих Архангела у Призрену? Чији су Срби на Косовуи Метохији?  Испод сваког нивоа комуникације је Вучићево подстицање београдских новинара дапитају Патријарха српског г. Иринеја да ли су било која Влада и председник тако итолико помогли Српску Православну Цркву као Владе и државни буџети који се везују заАлександра Вучића и Српску напредну странку? Да ли то значи да Српска ПравославнаЦрква треба да тргује са Светињама, својим свештенством, монаштвом и верним народомна Косову и Метохији? Да ли нам је Вучић заправо открио да је помоћ коју даје држава -и то наша држава која још увек није у потпуности завршила реституцију и обештећењеодузете црквене имовине - заправо у функцији ућуткавања Српске Цркве о Косову иМетохији? Саборска Порука, на срећу, сведочи супротно.

  Није добро, пре свега за председника Вучића, а кроз њега и за све нас, да он већ скорогодину дана, а у ширем смислу од 19. априла 2013. године и потписивања тзв.Бриселског споразума, држи питање Косова и Метохије у свом џепу. Питање Заједницесрпских општина се, након фаталне и катастрофалне демонтаже државних органа иправног поретка Србије на северу Косова и Метохије од тзв. Бриселског споразума доданас, приказује као ”суштинско питање за Србе на Косову и Метохији”, али слободномогу да тврдим да су Срби из Косовског вилајета у Скупштини отоманских Срба 1909.године, после тзв. Младотурске револуције, имали више права од ових која су ”добили”2013. године у Бриселу са Заједницом српских општина (Шта је, како са правом питаВладика Атананасије Херцеговачки, са Заједницом прогнаних Срба, Заједницомпорушених српских манастира и цркава и Заједницом порушених српских гробаља?).  Важно је да смо чули да Вучић најављује референдум о Косову и Метохији, односнонешто што никад ниједном Србину-државнику није пало на памет да ради. Косово иМетохија, при здравој памети, не могу ићи на српски референдум. Али, ако се Вучићодважи да га распише онда се поставља питање: за какав статус Косова и Метохије ћесе он залагати на евентуалном референдуму?  Саборска Порука, као и Меморандум Светог Архијерејског Сабора о Косову и Метохијииз 2003. године, у том погледу не остављају простор за било какве манипулације, па чакни Вучићеве медијске машинерије. Али, знам да ће, ако распише референдум о Косову иМетохији и ако на њему буде заступао став који је супротан историјском, данашњем ибудућем, опредељењу Срба, неминовно ући у сукоб не само са јерархијом и вернимнародом него и са будућим бићем Српског народа, са Божјом и људском правдом. ПоСветом Александру Невском и свеукупном искуству, не само нашем него свељудском: Боги истина нису у сили него правди!  (Аутор је Протојереј-ставрофор и доктор наука)
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