Prezident Tadić: Falšování dějin v Kosovu

CETINJE – Prezident Srbska Boris Tadić 4. června tohoto roku, při setkáni prezidentů
jihoevropských států v černohorském Cetinje, vyzval UNESCO, Radu Evropy a další
mezinárodní organizace aby odsoudily pokusy dočasných kosovských institucí padělat dějiny,
při kterých si přivlastňují srbské kulturní dědictví v Kosovu a Metochii.

„Vládnoucí garnitura v Prištině zkusila zneužít srbské
středověku
církevní
vlastně
objekty
albánské“,
v Kosovu
ře

Prezident Tadić vyjádřil svou spokojenost, že se ve spolupráci Srbské pravoslavní církve, UNESCO a R

Podle jeho slov, výstavba kulturních mostů je jeden ze způsobů jak zahojit rány vzniklé v občanských ne

„V tomto desetiletí bylo v tomto procesu dost zpátečnických kroků. Jedním z nich je i pokus
vládnoucích kosovských Albánců o oddělení samotných základů srbského dědictví od zbytku
stavby, snahou vše zpolitizovat nebo doslova zničit“, zdůraznil prezident Tadić.
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Výstavba kulturních mostů v regionu, podle slov prezidenta Tadiće souzní se společným
strategickým cílem států Balkánského poloostrova stát se členy EU.

„Sešli jsme se v Cetinji abychom v zájmu generací, které přicházejí upevnili a rozšířili mosty,
které jsme už vybudovali. Sešli jsme se abychom uskutečnili zdravou spolupráci, která se na
různorodosti dívá jako na zdroj síly a abychom akceptovali stanovisko, že národní kultury
kvetou pouze, když přicházejí do styku s jinými kulturami“, řekl prezident Tadić.

Na summitu „Různorodost kulturního dědictví – spravování a turistická promoce“, vedle
hostitele prezidenta Černé Hory Filpa Vujanoviće a prezidenta Tadiće se zúčastnili prezidenti
Albánie, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Slovinska, předsedávající předsednictvím Bosny
a Hercegoviny, generální ředitel UNESCO Koiciro Macura a generální tajemník Rady Evropy
Terry Davis.

Pro UNESCO je kulturní dědictví v Kosovu a Metochii srbské

Prezident Republiky Srbsko sdělil, že generální ředitel UNESCO Kociri Macury podporuje
stanovisko Bělehradu, že nikdo nemá právo si přivlastňovat srbské kulturní dědictví na Kosovu
a Metochii.

Prezident Tadić během pauzy regionálního summitu sdělil novinářům, že při rozhovoru s
generálním ředitelem UNESCO panem Macurou dostal slib, že na příštím summitu UNESCO v
španělské Seville bude deklarováno , že pravoslavné kulturní dědictví na Kosovu a Metochii je
dědictvím srbského národa.

„Srbsko na tom bude vždy trvat. Já jsem v rozhovoru zdůraznil, že tzv. stát Kosovo existuje v
plánech Prištiny 13 nebo 14 měsíců a že kulturní dědictví srbského národa na Kosovu a
Metochii existuje po staletí“, uvedl prezident Tadić.

„Takzvaný stát Kosovo nemá pandán v dějinách na Kosovu a Metochii, protože Kosovo jako
stát nikdy v historii neexistovalo. Na druhou stranu, kulturní dědictví na Kosovu a Metochii
existuje několik staletí a srbský stát v Kosovu existoval i v čase když toto kulturní dědictví
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vznikalo a které se, díky Bohu, stalo i součástí světového kulturního dědictví“, řekl prezident
Boris Tadić.

Prezident Tadić: Kosovo na summitech ano, ale pouze jako UNMIK-Kosovo

Prezident Tadić se vyjádřil, že nemá nic proti tomu aby se Kosovo zúčastňovalo regionálních a
světových summitů, ale výhradně pod názvem UNMIK – Kosovo, jak je to definováno rezolucí
Rady bezpečnosti OSN 1244.

Prezident Tadić též sdělil novinářům, že Srbsko nikdy neuzná nezávislost Kosova, ale na
druhou stranu nemá v úmyslu izolovat lidi na Kosovu a Metochii, bez ohledu na to jestli jsou to
Srbové nebo Albánci.

Komentujíc vyjádření prezidenta Albánie Bamira Topiho, že nepřítomnost prezidenta Kosova
Fatmira Sejdiu není v zájmu regionu, prezident Tadić řekl, že stanovisko Tirany je legitimní.

„Legitimní je aby prezident Albánie zastupoval i práva kosovských Albánců, protože i já
zastupují práva Srbů, kdekoliv vystupuji, jakože i prezident Černé Hory zastupuje práva
Černohorců i v Lovćencu (Srbsko) i v Kosovské Mitrovici (Srbsko)“, vysvětlil prezident Tadić.

„Srbsko má nejlepší možné úmysly akceptovat legitimní práva albánského národa, ale na
druhou stranu na globálních ale i na regionálních summitech brání svá práva a legitimní zájmy
a to mírovou cestou a principiální politikou“, řekl prezident Tadić.

„Srbsko nevede hegemonistickou politiku. Srbsko je tolerantní a demokratický stát a má právo
bránit srbskou identitu kdekoliv existuje a ona existuje ve všech státech regionu. My
pokračujeme v uplatňování takové politiky, která ani v jednom okamžiku neohrožuje integritu
každého z těchto státu“, zdůraznil prezident Tadić
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Černohorský prezident Filip Vujanović prohlásil, že kosovský prezident nebyl pozván na
summit proto, že Kosovo není členem OSN, ani organizací UNESCO ani Rady Evropy, pod
jejichž patronátem se summit konal.

Připravil Zoran Lešević

červenec 2009
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