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УВОДНИК

О ВРЛИНИ
НА ПРИМЕРУ СРБА

Г

осподина Жана Дитура, француског
академика, Витеза легије части, Витеза националних заслуга и Витеза
књижевности и уметности, који је деведесетих година сада већ прошлог века прилично ускомешао француску јавност беседом у Француској академији о врлини на
примеру Срба, имала сам задовољство да
сретнем у Паризу и да разговарам са њим.
Припремајући августовски број „Одбране” за штампу одлучили смо да тексту о
посети председника Републике Француске Емануела Макрона Србији у Стајној
тачки додамо и текст о француско-српским војним односима, омеђеним 180 година дугом традицијом. Свему томе посебан код за разумевање додају речи француског академика, једног од оних интелектуалаца који су „сами собом” изборили
право да гласно говоре оно што мисле.
„Моје идеје нису политичке природе
већ етичке. То је управо оно што ме је упутило Србима, што ме је натерало да им се
приклоним. Увек сам сматрао Србе људима који су ми изузетно блиски, браћом по
оружју. Они су то били и за мог оца, који
ми је ту идеју усадио у свест. Јер, од тренутка када су Србе почели прогањати сви,
као што их и данас прогањају, помислио
сам да су највероватније Срби у праву. Чак
и да нисам убеђен да су у праву, сама чињеница да су сви против њих просто ме уверава да је право на њиховој страни. Знам
да су Срби непокориви, често су други желели да их потчине, неки су у томе и успевали, али су се Срби увек ослобађали захваљујући својој енергији, снази, патриотизму, а посебно својој истрајности. Срби
имају невероватну снагу у жељи да истрају у свом бићу, они једноставно не желе да
буду ништа друго осим – Срби, у чему имају право и због чега заслужују поштовање.
Испричаћу Вам једну врло стару причу
о светом Лују од Гонзага, из времена када
је он био млади семинариста. Док је био
занет неком игром лоптом, другови су га
питали шта би учинио када би знао да ће

за неколико минута наступити смак света. Одговорио је да би једноставно наставио игру. Kада би се Србима рекло да сутра неће бити Србије, претпостављам да
би је бранили колико могу и умрли заједно са њом. Сада је на снази америчка хегемонија, коју већина људи опонаша. Међутим, мислим да је и то пролазно. Између Срба и Француза постоји једно дубоко и давнашње историјско сагласје, које
се не може довести у питање. Проблем је
у добровољној колонизацији, треба одбити колонизацију. Постоји стари закон физике, а то је отпор средине – ту се јављају
комешања на површини, а у дубини ствари остају оно што су одувек биле. Стари
народи, као што су то француски и српски,
само на површини могу изгледати попут
Американаца. То је у моди и ту не постоји
ништа друго осим помодарства. Европа је
била успавана педесет година, мировала је
као успавана лепотица. Са тим је завршено, Европа се буди и чини ми се да ће поново постати неко. Зато верујем, мада треба имати стрпљења јер се историја споро
ствара, да ће се Европа пробудити. Додао
бих да ће у тој пробуђеној Европи Србија
наћи своје место.”
Да је истрајавање на сопственом бићу
за српски народ често у историји било повезано са великим страдањем, сведочи још
један француски писац.
„Постаје неопходно скренути пажњу
европских влада на једну наоко тако ситну
чињеницу коју владе као да не примећују.
Чињеница је ова: убијају један народ. Где
то? У Европи. Има ли сведока? Један сведок – цео свет. Да ли владе то виде? Не...
Отуда оно што се чини по Србији... Где је
свему томе крај? Kада ће се окончати страдање те мале херојске нације?” – записао
је Виктор Иго 1876. године.
И заиста, као у огледалу, огледамо се у
сопственој прошлости. Понекад превише
слепи или скромни да препознамо праве
обрисе, лепоту, свежину и посебност лица
које је пред нама.|
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