Наша НАЦИЈА

ПУТЕВИ, ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Наша НАЦИЈА

Друмови више не морају да чекају на нас, а ни ви. Скратили смо браду, име и интервал
излажења, али не и језик. Сада се зовемо онако како нас ви од почетка зовете. Не
морате више да нам тепате. Некадашња „ЕВРОПА НАЦИЈА” наставља да живи свој пуни
и прави живот под једноставнијим и бољим именом, најпре као непрофитни online
месечник, а потом, према дужини губера, и као штампано издање

Септембар понекад бива и много касније него што смо навикли. За то нису неопходни
неки велики поремећаји у концепцији времена (као што је некада почетак године из
септембра премештен у јануар). Наш случај то најбоље потврђује. У последњем
штампаном уводнику рекли смо „довиђења у септембру”, а гледај кад се појављујемо! На
лицу нам осмех кривца и решеност да одужимо дугове, надокнадимо пропуштено.

Нисмо брбљиви, то већ знате, али, авај, задржали смо се на оном раскршћу више него
што смо желели. Много више. Предуго смо се растајали од спомињаних случајних
сапутника, погрешних до те мере да су се од залуталих и бескорисних претворили у
рђаве и штеточине.
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Нећемо вас гњавити оним у међувремену. Доста вам је и ваших проблема. Углавном,
сада смо опет ту, и даље у седлу. Друмови више не морају да чекају на нас, а ни ви.
Скратили смо браду, име и интервал излажења, али не и језик. Сада се зовемо онако
како нас ви од почетка зовете. Не морате више да нам тепате. „ЕВРОПА НАЦИЈА”
наставља да живи свој пуни и прави живот под једноставнијим и бољим именом
„НАЦИЈА”, најпре као непрофитни online месечник, а потом, према дужини губера, и као
штампано издање. (Планира се да у штампаном облику, колико будемо „власни” и при
снази, изађе до шест тематских бројева годишње, такозваних „специјала”, али се у то,
тренутно, не смемо заклети. Све информације о томе биће благовремено доступне
посредством online издања.)

Цео досадашњи уреднички и сараднички тим „ЕВРОПЕ НАЦИЈА” остао је на окупу у
„НАЦИЈИ”, сви до једног, само смо добили нова велика појачања. Редовни читаоци ће то
убрзо схватити.

Садашњи четвороброј „НАЦИЈЕ” Online, са обиљем материјала за који тврдимо да
заслужује вашу нарочиту пажњу, ту је да покрије празнину у излажењу и поново
успостави природан континуитет. Наредно издање „НАЦИЈЕ” Online изаћи ће, односно
бити постављено, 1. маја 2007 (број 15). Тиме улазимо, најзад, у редован ритам
излажења. Кључни разлози за кашњење пређашњег штампаног издања сада су
отклоњени. Часопис је сада финансијски још скромнији, али и мање рањив, теже
условљив. На публици није изгубио. Број пријављених корисника наших електронских
ресурса већ сад далеко премашује укупни тираж штампаног издања. Ово, дакле, није
утешна ни инфериорна прича, него само „промена технолошког акцента”. Изнуђена, али,
можда ће се испоставити, подстицајна и корисна. Извесно је да ћемо један број
читалаца због тога невољно лишити овог штива, пре свега оне старије, у унутрашњости
Србије. Жалимо због тога и надамо се да је то само привремено; бринемо, најискреније,
јер знамо чему их препуштамо. Извесно је, такође, да ћемо овако стећи велики број нових
читалаца, првенствено оне у српској четворомилионској дијаспори, као и оне у српским
земљама на Балкану у којима наше штампано издање није било редовно доступно.

У власничком и организационом смислу, ово је сада чисто српски пројекат. У
партнерском смислу, основа сарадње се битно шири, пре свега ка Француској, Шпанији и
Русији. Пред нашим читаоцима ће бити сви добри плодови тога. Евентуалне сенке и
терети падају на наша плећа; ако их и ви осетите, онда ми нисмо за овај посао.
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Желимо на овом месту да се посебно захвалимо господину Угу Гауденцију, досадашњем
председнику Управног одбора овог пројекта и нашем сталном аутору. Без њега и
његових покретачких особина не би било досадашњег излажења нашег часописа, а
поготову не би било прелаза у нову фазу који се управо десио. Уз њега смо много
научили о стварној Европи, поново спознали и неке битне ствари о себи самима.
Захваљујући сарадњи са њим погубили смо и ваљда последње опасне илузије о свету у
којем живимо, што није мали добитак. Помагао нам је чак и кад није хтео, чак и кад није
знао шта чини. Зато ће Уго Гауденци заувек остати доброчинитељ наше НАЦИЈЕ.

Знамо да ће многе, макар из пуке знатижеље, интересовати више детаља. Спојте
„Кањоша Мацедоновића” и „Ожалошћену породицу”. Добићете све одговоре које смо ми
изоставили. Баш све.

А сада, господо, изволите унутра. <
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