Година

РАСКРШЋА

Година

Навршило се, my Dear Master.

Оде година.

Живи смо и у седлу смо, my Dear Master, што није мало достигнуће данас.
Прејахали смо лето, јесен, зиму, пролеће. Сада смо дубоко у новом лету.
Прескочићемо описе битака, бројање рана, свакидашње јадиковке.
Прескочићемо похвале, захвалнице, разочарања. На медијској сцени овакве
Србије, где се незгодни гласови одавно не гуше ућуткивањем него буком и
затрпавањем, и где тамнице одавно имају облик циркуса, „НАЦИЈА” је упркос
свему постала чињеница. Лист с читаоцима у свим областима земље и свим
социјалним слојевима, у матици и дијаспори, на обе обале граничних река,
нарочито у оном делу универзитетске омладине који, упркос свему, Србији
враћа право на наду, на сопство, на живот. Иако наше
on-line
издање стартује тек од септембра, свакодневно нас изненађују јављања из
најудаљенијих тачака шара земаљског оних читалаца који су чудним
путевима дошли до штампаних примерака.
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Прва фаза је завршена.

Овај лист је својом улогом, рејтингом и смислом прерастао организациону
основу на којој почива. Стога, од јесени ће бити низ новина у организацији,
јачања партнерске мреже, даљег унапређења дизајна и садржаја. На
интернету ће бити доступна архива свих досадашњих бројева, а и on-line
издање актуелних много ће брже стизати нарочито до читалаца у
иностранству. Биће покренута и продукција књига, у почетку не много
велика, али важна. Уводимо и „специјале”: тематске бројеве листа посвећене
једној теми, изузетној по неком од релевантних параметара.

На раскршћу смо, а то је увек прилика да се преиспитају пређени пут и
досадашњи избори. Такође, раскршће је право место и право време за
разилажење са неким случајним сапутницима који су се (погрешним
поистовећењем или забуном неке друге врсте) непотребно нашли тамо где
ничим не припадају, претварајући се убрзо од случајних у бескорисне и рђаве.
Раскршће је право место и право време да се прикључе нови, намерни,
креативни и благородни људи.

У великом броју јављања читалаца, незаслужених хвала и паметних
предлога, једна од честих и најозбиљније образложених примедаба
односила се на „збуњујуће име, саздано од две велике и јаке именице, једне
до друге” („ЕВРОПА НАЦИЈА”). Иако смо свесни тога, на овакво име обавезује нас
шира паневропска мрежа која је у настајању и у оквиру које, као једни од
зачетника, желимо да наставимо деловање. Али раскршће омогућава да се и
предложена поједностављења још једном размотре. Решења за која се
определимо, као и разлоге који нас при том буду водили, лако ћете с јесени
препознати.

Овај лист је жива ствар, у сталном развоју и усавршавању, што подразумева
непомерљивост Средишта, верност својој Идеји и свом Путу. Све друго може
бити подложно променама. Иза овог листа не стоје странке, кланови,
перионице новца, пројектоване псеудоидеолошке секте; да стоје, све би
ово било много редовније, предвидљивије и празније. Једини стварни
капитал овог листа – уз изузетно квалитетну структуру публике – јесу људи
који га праве и који се за његово трајање одреда жртвују, лично и конкретно.
Запамтили сте та имена. Тамо где буду они биће и овај лист.
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Довиђења најесен. <

(Јул-август 2006)
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