Протест 2008
„Гете институту“, у Београду
Некада је борба српског народа за слободу свуда изазивала поштовање и дивљење.
Данас, када се на српски народ са свих страна света сручио тако велики број неправди и
оптужби смишљених у ко зна којим средиштима моћи, лепо је чути и неку другачију
реч. Многи стручњаци, међу којима је велики број Немаца, осетили су суштину
политичких збивања у нашој земљи, бираним речима су исказали своја осећања и тако
трајно обележили један значајан тренутак историје. Међу најзначајнијима били су:
Јохан Волфганг Гете, Фридрих Грисендорф, Бертолт Брехт, Јакоб Грим, Леополд Ранке,
Вилхелм Рихтер...
Гете је говорио: „Народ који пева, мисли и дела као српски, не заслужује да носи
име подјармљеног народа. Ја никад нисам престао да се упознајем са песмама из
српског наречја и усрдно препоручујем српски језик.“
Маја 1945. године, Фридрих Грисендорф, када је ослобођен злогласни нацистички
логор у Оснабрику, одржао је знамениту проповед, у којој је дирљиво говорио о
хуманости Срба: „Наша отаџбина је изгубила рат. Има један народ који је извојевао
лепу победу – победу душе, победу срца и поштења, победу мира и хришћанске
љубави. Такву победу могли су извојевати и добити, само Срби однеговани у њиховом
светосавском духу и јуначким епским песмама, које је наш Гете тако волео. Ми смо се
плашили освете српских мученика, али они су миловали децу оних који су њихову
отаџбину у црно завили. Тек сада разумемо зашто је наш велики песник Гете учио
српски језик. Сад тек схватамо, зашто је Бизмарку, последња реч на самртној постељи
била – Србија!“
Немачки књижевници, филолози, историчари, професори били су свесни величине
српског народа и њиховог духовног богатства. У њиховим текстовима препознајемо и
сведочанства о болним тековинама незаустављивог усправљања нашег народа кога су
многи моћници света осуђивали на покорност, предају и послушност.
На жалост, данас, када су нам неправедне осуде нанеле много бола и
незаслуженог понижења, тешко можемо наићи на разумевање истих оних народа, који
су некада тако лепо говорили о Србима и Србији.
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