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ОДНОСФИЛОЛОГИЈЕИИДЕОЛОГИЈЕ
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Сажетак
Данијебилоилиризмаихрватске,штросмајеровско-
јагићевскеидејејугословенстваисербокроатистике,
небибилоникобногсусретаСрбаиХрватакојисе
претвориоунеспоразумисукоб,којипосвојимидеоло-
шкимифилолошкимпоследицаматраједоданашњих
дана. На жалост, поменуту филолошко-идеолошку
парадигму прихватили су и кључни српскифилолози
и идеолози у конституисању југословенске државе,
што је резултирало српским духовним, политичким,
језичким,етничким,геополитичким,државотворним
дисконтинуитетом.Неоснованјеставдасудванаро-
да,СрбииХрвати,створилиистијезик,аосталипо-
себнинароди.Јошјемањеодрживставдасучетири
народа(Срби,Хрвати,ЦрногорцииМуслиманиодно-
сноБошњаци)билиисторијскитворциједногјезика.
Хрватисупреузели српски језик, одричући се свог, и
наосновујезикауХрватепретворилисвеСрберимо-
католике.Дошло једоподеле једногистогнарода–
српскогнарода–полинијиразличитихвера,анепо
језикукакојетоуевропскојпракси.Јер,променавере,
поевропскимстандардима,неможедовестидопро-
мененационалностиипреименовањајезика.Данассе
уБоснииХерцеговинибошњачким/босанскимјезиком
означава име језика босанскохерцеговачкихмуслима-
на; назив српски језик остављен је босанскохерцего-

* Виши научни сарадник у ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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вачким православцима, а босанскохерцеговачким ри-
мокатолицимаодређен јеназивхрватски језик.Тако
сенепоступанигдеуЕвропи.УЦрнојГорипоступили
супоугледунасуседе:акосрпскијезикможедаседе-
линадва,заштонеможенатри,акоможенатри,
заштонебимогаоначетири.Безобзираназваничне
називеовихсепаратизмомнасталихдржаваињихо-
вихјезика,упитањујеидаљеједанкњижевнијезик,
српски језик. Српска држава ињене националне ин-
ституције(САНУ,Матицасрпска,филолошкифакул-
тети...) код европских институција (Савет Европе,
ЕУ...)морајудазахтевајудатакоморабитиуписано
улингвистичкукартуЕвропе.
Кључне речи: филологија, илиризам, српска иде-
ја југословенства, хрватска идеја југословенства,
Штросмајер, Јагић, Павловић, Суботић,  Вук Кара-
џић,југословенскипериод,постјугословенскипериод,
србистика, Петар Милосављевић, европски језички
стандарди...

ПРЕДЈУГОСЛОВЕНСКИПЕРИОД

Sрп ски на род и Ср би ја сво јим ге о по ли тич ким по ло жа јем ак ту е-
ли зу је  по зна ту од ред ни цу Све тог Са ве. У пи сму Ири не ју Све-

ти Са ва пи ше:“Ис ток је ми слио да смо За пад, а За пад да смо Ис-
ток. Не ки од нас су по гре шно схва ти ли на ше ме сто у овом су ко бу 
стру ја, па су ви ка ли: ми ни смо ни јед на ни дру га стра на; а не ки да 
смо ми ис кљу чи во јед на или дру га! А ми смо Ср би, ка жем ти Ири-
не ју, суд би ном пред о дре ђе ни да бу де мо Ис ток на За па ду и За пад 
на Ис то ку, и да при зна је мо из над се бе са мо Не бе ски Је ру са лим, а 
на зе мљи - ни шта“.2) „По ру ка от кри ва је згро срп ског кул тур ног и 
по ли тич ког обра сца: Би ти и оста ти свој и свој ствен, на сво ме, на 
ко ји су над гра ђи ва не дру ге њи хо ве са став ни це. ..За сни ва ње тра ди-
ци је у све то са вљу и др жа ви Не ма њи ћа да ло је глав не ори јен ти ре 
си гур ни јем пу ту срп ског на ро да у исто ри ју и огром на  исто риј ска 
ис ку ше ња пред моћ ним и за ти ру ћим си ла ма са ко ји ма се одр жа ва-
ње те из вор не тра ди ци је ве ко ви ма су о ча ва ло“.3)

Мо дер на срп ска др жа ва је од свог на стан ка би ла тра гич но иде-
о ло шки рас по лу ће на из ме ђу   За па да и Ис то ка , из ме ђу Евро пе и 
Ру си је. По тој фор му ли  вла да ле су и сме њи ва ле   се ди на сти је у 
Ср би ји. Та ко је би ло све до ју го сло вен ског пе ри о да. Али оно што је 
2)  Пре ма: Ми лан Ма тић, О срп ском по ли тич ком обра сцу,ИПС Бе о град 2000, стр. 26-27
3)  Исто, стр. 28
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зна чај но спо ме ну ти је сте да је у пред ју го сло вен ском пе ри о ду код 
Ср ба по сто ја ла свест о срп ској је зич ко-ет нич кој за јед ни ци. То је 
би ла све то сав ско-до си те јев ско-ву ков ска  срп ска је зич ка па ра диг-
ма  из ко је је из ра сла и срп ска вер зи ја ју жно сло вен ства Те о до ра 
Па вло ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа, ко је су се успе шно су прот ста вља ле 
Штро сма је ров ско-Ја ги ћев ској па ра диг ми ју го сло вен ства и сер бо-
кро а ти сти ке.

До илир ског по кре та Ср би и Хр ва ти су жи ве ли одво је но, сва ко 
на свом ет нич ком про сто ру; раз ли ко ва ли су се по је зи ку: Хр ва ти су 
го во ри ли  сво јим  кај кав ским – хр ват ским је зи ком, а Ср би сво јим 
што кав ским – срп ским је зи ком. Илир ством Хр ва ти на пу шта ју свој 
је зик, узи ма ју срп ски на род ни је зик и про гла ша ва ју га за хр ват ски 
књи жев ни је зик. Или ри змом је Аустри ја на сто ја ла да спре чи срп-
ску иде ју и из вр ши ра ср бљи ва ње срп ског на ро да, у вре ме ка да је 
Кне же ви на Ср би ја за при о ри тет сво је  спољ не по ли ти ке ис ти ца ла 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба под тур ском и аустриј ском вла шћу. 
Беч ки двор и Ри мо ка то лич ка цр ква  на сто ја ли су да одр же Хр ва те 
као по себ ну на род ну за јед ни цу, да их оја ча ју на ра чун Ср ба и упо-
тре бе као сред ство за оства ри ва ње сво јих ге о по ли тич ких ин те ре-
са и ми си он ср ских и про зе лит ских ци ље ва. Тај смер у хр ват ској 
по ли ти ци на ро чи то је до шао до из ра жа ја на кон Пр вог ка то лич ког 
кон гре са одр жа ног у За гре бу 1900. го ди не. На том ка то лич ко-хр-
ват ском ску пу до не та је од лу ка да се сви ка то ли ци срп ско хр ват-
ског, а у ства ри срп ског је зи ка, има ју сма тра ти Хр ва ти ма.

Ср би су се од у пр ли хр ват ском илир ству, ко је је по сво јој су-
шти ни би ло ве ли ко хр ват ство, али не и Штро сма је ро вом ју го сло-
вен ству и Ја ги ће вој сер бо кро а ти сти ци-глав ним на ста вља чи ма 
илир ске иде је, као аустро хр ват ског ге о по ли тич ког про јек та.4) 

СРПСКАИДЕЈАЈУГОСЛОВЕНСТВА

Срп ска иде ја ју го сло вен ства ја вља се пре хр ват ске. Она је 
пред ста вља ла ре ак ци ју на аустро хр ват ски или ри зам. Илир ски по-
крет је на сту пио са ста вом да су сви бал кан ски Сло ве ни је дан на-
род – илир ски, и да го во ре јед ним је зи ком – илир ским. Цен тар от-
по ра овим иде ја ма ја вља се у Ма ти ци срп ској, око ње них пр вих 
љу ди Те до ра Па вло ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа, а ве ли ко хр ват ске иде је 
4) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Аустро-Хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и 

ју го сло вен ства, у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, збор ник ра до ва I, при ре ди ли Пе тар Ми-
ло са вље вић/Мом чи ло Су бо тић, Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007, стр. 150-183
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и ан ти срп ску су шти ну овог по кре та про зре ли су сви зна чај ни Ср-
би оног вре ме на: Са ва Те ке ли ја, Вук, Сте ри ја, па три јарх Ра ја чић. 
Па три јарх Ра ја чић је го во рио да су „Ср би и Хр ва ти бра ћа, али свак 
има сво је по себ но име, по себ ну исто ри ју, за се бан је зик. Они ни су 
је дан исти на род, и Ср би не ће на пу сти ти сво је име ни илир ству за 
во љу, ни ју го сло вен ству, ни хр ват ству“.5) Те о дор Па вло вић и Јо ван 
Су бо тић су у илир ској иде ји ви де ли уни та ри зам ко ји бри ше раз-
ли ке из ме ђу ју жно сло вен ских на ро да и не ги ра њи хо ву по себ ност. 
Ов де се пре све га има у ви ду раз ли чи тост је зи ка ко ји ма го во ре по-
је ди ни бал кан ски Сло ве ни. „Кон цеп ци ја ју го сло вен ства  Па вло-
ви ћа и Су бо ти ћа је ја сна. Они су сма тра ли да тре ба са чу ва ти по-
себ ност сва ког од ју жно сло вен ских на ро да, али не го ва ти и њи хо во 
за јед ни штво... Па вло вић-Су бо ти ће ва иде ја ју го сло вен ства, у зна-
че њу ју жно сло вен ства, за то што је би ла при род на, има ла је ду бо ке 
ко ре не у срп ском на ро ду. Она је но си ла обе леж је и по ли тич ког и 
дру штве ног жи во та Ср ба. Тој иде ји је на ро чи то био при вр жен кнез 
Ми ха и ло. Али и дру ги Обре но ви ћи стал но су ра чу на ли, и мо ра ли 
ра чу на ти, на са рад њу, на ро чи то са Бу га ри ма. Ра чу нао је са тим и 
Ни ко ла Па шић, де це ни ја ма“.6) Та ко је би ло до Пр вог свет ског ра та, 
тач ни је до Ни шке де кла ра ци је (1915), ка да Ср би при хва та ју хр ват-
ску иде ју ју го сло вен ства и као свој рат ни циљ про гла ша ва ју бор бу 
„за осло бо ђе ње  нео сло бо ђе не бра ће:Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца“. 
Сво ју по бе ду у ра ту Ср би ће ста ви ти у функ ци ју те иде је, ко јој ће 
оста ти при вр же ни до рас па да ју го сло вен ске др жа ве 1991. го ди не. 

Срп ска иде ја ју жно сло вен ства ком пле мен тар на је са До си те је-
вим и Ву ко вим ста во ви ма о срп ском на ро ду и ње го вом је зи ку. По-
зна то је да је и све ти Са ва, као и До си теј и Вук, био на ста но ви шту 
о Ср би ма као је дин стве ном на ро ду, ко ји го во ри истим – срп ским 
је зи ком, без об зи ра на ве ру ко ју ис по ве да-пра во слав ну или ка то-
лич ку. Па дом срп ских зе ма ља под осман ску власт до ла зи до ма сов-
не исла ми за ци је срп ског на ро да, на ро чи то на те ри то ри ји Бо сне и 
Хер це го ви не. До си теј је, пре Ву ка, раз вио те зу о Ср би ма три за ко-
на: грч ког , рим ског и тур ског. До си те је во и Ву ко во је зич ко-ет нич-
ко  ста но ви ште уте ме ље но је на европ ској сла ви сти ци и фи ло ло ги-
ји, ко ју су оли ча ва ли До бров ски, Ша фа рик, Ко пи тар, Ми кло шич  и 
дру ги ко ри фе ји на у ке о је зи ку и књи жев но сти.
5)  Пре ма: Ла зо М. Ко стић, Кра ђа срп ског је зи ка, Ба ден, 1964, стр. 72
6)  Пе тар Ми ло са вље вић, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, део: Срп ска иде ја ју го-

сло вен ства, Књи го твор ни ца Логос, Ва ље во, 2007, стр. 12-13
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ХРВАТСКАИДЕЈАЈУГОСЛОВЕНСТВА

Хр ват ска иде ја ју го сло вен ства се бит но раз ли ку је од срп ске.  
Глав ни ње ни по ли тич ки про та го ни сти би ли су Љу де вит Гај и Јо сип 
Ју рај Штро сма јер Штро сма јер, а у фи ло ло ги ји Ва тро слав Ја гић. 
По сво јој при ро ди она се на сла ња на ве ли ко хр ват ску иде ју Па вла 
Ри те ра Ви те зо ви ћа (1652-1713). У екс трем ни јем об ли ку Ри те ро ву 
те зу је нај до след ни је за сту пао Ан те Стар че вић, „отац до мо ви не“, 
чи је оспо ра ва ње Ср ба и по зив на њи хо во за ти ра ње до би ја ма сов ну 
по др шку у хр ват ском дру штву у свим тур бу лент ним вре ме ни ма. Та 
по др шка се у не ко ли ко на вра та то ком 20. ве ка, по сво јој мр жњи и 
бе сти јал но сти, пре тва ра ла  у ге но цид над срп ским на ро дом.  Та ко 
су тро ји ца Не ма ца по по ре клу и је дан Хр ват би ли ро до на чел ни ци 
иде је ко ја ће у ве за ти у не раз мр сив чвор Хр ва те и Ср бе, ко ји се на 
ште ту ових дру гих од ви ја го то во пу на два сто ле ћа.

Ри тер Ви те зо вић је у свом спи су Croatiarediviva (Ожи ве ла Хр-
ват ска, 1700), ко ји је пи сао за по тре бе Беч ког дво ра, као про је кат 
за осло бо ђе ње бал кан ских про сто ра од тур ске вла сти, до ка зи вао 
да на про сто ру Бал кан ског по лу о стр ва од Ја дран ског до Цр ног мо-
ра жи ви је дан на род, на род хр ват ски, ко ји го во ри јед ним је зи ком, 
је зи ком хр ват ским. Ње гов ве ли ко хр ват ски про је кат пред ви ђао је 
ства ра ње ве ли ке Хр ват ске са ста вље не од Бе ле Хр ват ске (Сло ве-
ни ја, Хр ват ска, Сла во ни ја, Истра, Дал ма ци ја) и Цр ве не Хр ват ске 
(Бо сна, Хер це го ви на, Ср би ја, Ма ке до ни ја, Бу гар ска). Та ква Хр ват-
ска, раз у ме се, ни ка да ни је по сто ја ла па ни је ни  мо гла да бу де 
ожи вље на. Али је иде ја на ста вље на. Нај пре илир ским по кре том, 
ко ји је по чео, ка ко је ис ти цао Ми ро слав Кр ле жа, „из ба ци ва њем хр-
ват ског је зи ка кроз про зор“, а ко ји код Ср ба ни је „про шао“, за тим 
Штро сма је ро вим ју го сло вен ством и Ја ги ће вом сер бо кро а ти сти ком 
ко ји су, на жа лост, код Ср ба ухва ти ли ко ре на чи је по сле ди це на иде-
о ло шком и фи ло ло шком пла ну још ни су от кло ње не.  

Кад ка же мо да су Хр ва ти пре у зе ли срп ски је зик, има мо у ви ду 
сле де ће чи ње ни це. Кај ка вац Љу де вит Гај (1809-1872) сво је Новине
хорватске,славонскеидалматинске  и њи хов под ли стак Даницу 
по чео је об ја вљи ва ти 1835. на хр ват ском је зи ку, тј. кај кав ски , а он-
да је по сле не ко ли ко  иза шлих бро је ва пре шао на илир ски, да кле, 
што кав ски, срп ски је зик. Кад је 1843. Беч ки двор за бра нио илир ски 
по крет, на сце ну сту па Штро сма је ро ва ју го сло вен ска иде ја. На ме-
сто илир ства сад сту па хр ват ство; оно по ста је „ба шти ник“ илир ске 
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иде је; све што је но си ло на зив илир ски, од је зи ка, књи жев но сти, 
кул тур них и јав них уста но ва сад до би ја хр ват ски на зив и са др жај.

Јо сип Ју рај Штро сма јер (1815-1905) про по ве дао је ју го сло вен-
ство, ко је се пот пу но раз ли ко ва ло од оног Па вло вић-Су бо ти ће вог, 
и оно је но си ло сна жан пе чат аустриј ских и аустро-хр ват ских ин-
те ре са. За по тре бе ре ор га ни зо ва не Аустри је као фе де ра ци је ра зних 
на ро да, Штро сма јер је пла ни рао да у њу укљу чи и Ју го сло ве не ко је 
чи не три пле ме на: Сло вен ци, Хр ва ти и Ср би,  ко ји тре ба да бу ду 
тре ћа фе де рал на је ди ни ца та ко за ми шље не др жа ве. Цен тар та ко 
ство ре не за јед ни це Ју го сло ве на је тре ба ло да бу де За греб. Из ове 
ју жно сло вен ске за јед ни це Штро сма јер је ис кљу чио Бу га ре јер ни-
су би ли у са ста ву Хаб збур шке мо нар хи је. Штро сма јер је го во рио 
да се ра ди о јед ном на ро ду, да Ср би и Хр ва ти има ју је дан на род ни 
је зик (што би зна чи ло да Хр ва ти го во ре кај кав ски и што кав ски, а 
Ср би  што кав ски и кај кав ски, што је пот пу но про из вољ но и не тач-
но), те да те же по ли тич ком је дин ству (што је та ко ђе не тач но).  Ње-
го ве те зе су под сна жним ути ца јем ге о по ли тич ких ста во ва. Штро-
сма јер је за о ку пљен пи та њем хр ват ске те ри то ри је. Те ри то ри јал на 
це ло куп ност и одр жи вост за ње га је нај ва жни ји ге о по ли тич ки за-
да так, јер „сва ка др жа ва не из мјер но др жи до те ри то ри јал не цје-
ло куп но сти сво је, а пи там вас, от кле су мно ге раз ми ри це, мно ги 
ду го трај ни ра то ви? Упра во због то га се чу ва ла и бра ни ла по ду-
жно сти цје ло ви тост те ри то ри јал на“.7) Штро сма је ров мо то био је 
пот пу но по ка то ли ча ва ње Ср ба, не са мо „аустриј ских“ не го и оних 
у Ср би ји, о че му све до чи нај но ви ја књи га о би ску пу Штро сма је ру 
ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа.8) Ње го ва ју го сло вен ска иде ја има ла 
је два за дат ка , у окви ру истог ци ља: пр во, да у окви ру Ри мо ка то-
лич ке цр кве ду хов но ује ди ни Ср бе и Хр ва те, а за тим да Ср бе кро а-
ти зу је на осно ву за јед нич ког је зи ка са Хр ва ти ма.9)

Ва тро слав Ја гић (1838-1923), нај ве ћи хр ват ски фи ло лог, ба-
ве ћи се по ли ти ком ко ли ко и на у ком, под у пи рао је Штро сма је ро ву 
иде ју ју го сло вен ства и за сту пао јед ну по Хр ва те ефи ка сну, али за 
на у ку кон фу зну и не на уч ну те зу. „У обим ном члан ку Југословени 
Ја гић је ис ти цао да су Хр ва то-Ср би, од но сно Ју го сло ве ни, је дан 
на род, јер го во ре јед ним је зи ком ко ји је са ста вљен од три на реч ја: 
ча кав ског, кај кав ског и што кав ског. По што Сло вен ци го во ре кај-
7) Štro sma jer-Rač ki, Političkispisi, Za greb, 1971, стр.133
8) Ва си ли је Кре стић, Би скуп Штро сма јер-Хр ват, Ве ли ко хр ват или Ју го сло вен, Гамбит, 

Ја го ди на, 2006.
9) Упо ре ди: Мом чи ло Су бо тић, нав. де ло 
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кав ски, и они су Ју го сло ве ни. Ја гић је, ме ђу тим, ис ти цао да Ср би 
и Хр ва ти, иако су по је зи ку је дан на род, у ства ри, чи не два на ро да, 
ко ји се раз ли ку ју по ве ри, па су сви ка то ли ци Хр ва ти, а сви Ср би су 
пра во слав ци. Он је, да кле, срп ско и хр ват ско на ци о нал но име про-
гла сио озна ком вер ске при пад но сти, јер је то би ло у ин те ре су Хр-
ва та. По Ја ги ће вом про јек ту тре ба ло је да се за јед нич ки књи жев ни 
је зик Ср ба и Хр ва та, срп ско хр ват ски, од но сно хр ват ски или срп-
ски, од но сно што кав ски, по де ли по ли ни ји ека ви ца (срп ски део) и 
ије ка ви ца (хр ват ски део). Ови Ја ги ће ви ста во ви ожи во тво ре ни су у 
Ти то во вре ме Но во сад ским до го во ром (1954)“.10)  

Ја ги ће во пре у зи ма ње срп ског је зи ка и ње го во кри во тво ре ње 
у хр ват ски је зик до вр ше но је кра јем XIX i по чет ком XX  ве ка . 
О то ме све до че књи ге: Хрватскиправопис  Ива на Бро за (1891, за 
ко ји аутор при зна је да је ра ђен на кор пу су Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ра 
Да ни чи ћа), Граматикаистилистикахрватскогилисрпскогјезика 
(1899, та ко ђе ра ђе на на кор пу су Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ра Да ни чи ћа) 
и Рјечникхрватскогјезика Ива на Бро за и Фра ње Иве ко ви ћа (ра-
ђен на кор пу су Ву ка Ка ра џи ћа, Ђу ра Да ни чи ћа, Ње го ша и Ми ла на 
Ђ. Ми ли ће ви ћа).  Да кле, са ми хр ват ски  ауто ри  пи шу на срп ском 
је зи ку,  а он да не скри ве но кри во тво ре исти ну да ју ћи срп ском је-
зи ку хр ват ско име. Срп ски је зик је срп ски је зик, све јед но ко га, по 
на ци о нал ном осе ћа њу, го во рио.

Да се став око срп ског је зи ка и ње го во при сва ја ње од стра не 
Хр ва та још ви ше за му ти , ни су не ду жни ни срп ски фи ло ло зи, и то 
они нај е ми нент ни ји. На том по љу не на уч но су се по не ли и нај зна-
чај ни ји Ву ко ви след бе ни ци, по пут Ђу ра Да ни чи ћа ко ји је нај пре 
до след но за сту пао Ву ко ве ста во ве о срп ском је зи ку, о Ср би ма три 
за ко на, од но сно став: „Сви Ср би су што кав ци и сви што кав ци су 
Ср би“. О на уч ном под у пи ра њу Ву ко вих по гле да на срп ски је зик и 
књи жев ност све до че Да ни чи ће ва де ла: Ратзасрпскијезикикњи-
жевности Разликеизмеђусрпскогихрватскогјезика (1858), али, 
на жа лост, по сле Ву ко ве смр ти, при хва ти ће хр ват ску те зу (Штро-
сма је ро ву и Ја ги ће ву) о дво на ци о нал ном име ну срп ског је зи ка : 
хр ват ски или срп ски, због че га је за слу жио ме сто тај ни ка ЈА ЗУ 
(1867) и пре се лио се из Бе о гра да у За греб, где пи ше Рјечникхр-
ватскога или српскога језика“(  у из да њу ЈА ЗУ  1882).11) Го то во 
иден тич но по не ће се  во де ћи срп ски фи ло ло зи у ју го сло вен ском 
10) Пе тар Ми ло са вље вић, Увод у ср би сти ку, Требник, Бе о град, 2003,  стр. 19-20
11) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, Но ви ја срп ска по ли тич ка исто ри ја, део: Вук Ка ра џић и 

Хр ва ти, ИПС, Бе о град, 2006, стр. 21-45
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пе ри о ду. О то ме нај бо ље све до чи чи ње ни ца да је Речниксрпског
књижевногинародногјезика ко ји је по кре нуо Сто јан Но ва ко вић 
(1888),  Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти на ста ви ла да из да-
је као Речник српскохрватског књижевногинародног језика . И 
то на кон се це си о ни стич ких ра то ва и фор ми ра ња но вих др жа ва на 
про сто ру бив ше СФРЈ, ка да су ове др жа ве од лу чи ле да на пу сте 
дво и ме ни на зив и свој је зик на зо ву по но вој др жа ви-на ци ји.

ЈУГОСЛОВЕНСКИПЕРИОД

Не где је До бри ца Ћо сић ре као да су Ср би на род ко ји по бе ђу је 
у ра ту, а гу би у ми ру. Не што слич но, ре као је, раз о ча ран срп ским 
од у ста ја њем да се у но вој др жа ви обе ле жи срп ски ет нич ки, исто-
риј ски и др жав ни про стор,  Жи во јин Ми шић, про сла вље ни срп ски 
вој ско во ђа.12) Ово су нај те же оп ту жбе за срп ске по ли ти ча ре и иде-
о ло ге. Је су ли оне оправ да не? Кад је у пи та њу на чин ује ди ње ња у 
пр ву ју го сло вен ску др жа ву и  об лик ње ног по ли тич ког и те ри то-
ри јал ног раз гра ни че ња, ове кри ти ке су ви ше не го оправ да не. Пр-
ва Ју го сла ви ја ни је, ка ко ис ти че Пе тар Ми ло са вље вић, на ста ла „у 
иде ја ма Све тог Са ве, До си те ја и Ву ка, ни у иде ја ма Ма ти це срп ске, 
ни Срп ске кра љев ске ака де ми је. Та ко ђе ни иде ја да су Ср би са мо 
пра во слав ци не по ти че од  ових срп ских ве ли ка на и не ка да шњих 
срп ских на ци о нал них ин сти ту ци ја. То је иде ја ђа ко вач ког би ску-
па Јо си па Ју ра ја Штро сма је ра и ње го вог фи ло ло шког до глав ни ка 
Ва тро сла ва Ја ги ћа. То је јед на од глав них иде ја Пр вог хр ват ског 
ри мо ка то лич ког кон гре са (За греб 1900). На осно ву тих иде ја раз-
би јан је кор пус срп ског на ро да, са мим тим што је сво ђен са мо на 
свој пра во слав ни део. Што је још го ре, на штро сма је ров ско-ја ги-
ћев ским иде ја ма, под ри ван је и иден ти тет срп ског је зи ка“.13)

По ли тич ка по бе да хр ват ске иде је ју го сло вен ства до ве ла је до 
ства ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, др жа ве „јед ног 
тро и ме ног на ро да“. Ср би ја је у ту не си гур ну др жав ну тво ре ви ну 
уло жи ла сво ју др жав ност и свој на ци о нал ни иден ти тет, за раз ли-
ку од Хр ва та и Сло ве на ца ко ји ма је за јед нич ка др жа ва по слу жи ла 
као си гур но ста ни ште за на ци о нал ни оп ста нак и ус пут на ста ни ца 
12) Су о чен са ола ком  рас про да јом те ко ви на срп ских по бе да у ра то ви ма 1912-1918, вој во да 

Ми шић је за ва пио: „не ма тих ра то ва ко је срп ски вој ни ци не би до би ли, ни ти њи хо вих 
те ко ви на ко је срп ски по ли ти ча ри не би упро па сти ли“. Пре ма: Ми лан Ма тић, нав. де ло, 
стр. 89

13) Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ско пи та ње и ср би сти ка, III књи га, Обра ћа ња, Бач ка Па лан-
ка-Ва ље во 2007.
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ка про јек то ва ној др жав ној са мо стал но сти.  У Уста ви ма Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1921, 1931), ко ја је 1929. пре и ме но ва-
на у Ју го сла ви ју, зва нич ни на зив је зи ка био је: срп ско-хр ват ско-
сло ве нач ки. Исто ри чар Ста но је Ста но је вић је сво ју ен ци кло пе ди ју 
на звао та ко ђе Срп ско-хр ват ско-сло ве нач ком на род ном ен ци кло пе-
ди јом. Ср би су Хр ва ти ма у све му по пу шта ли, са мо да се одр жи 
за јед нич ка др жа ва . А њи хо ви зах те ви су би ли мак си мал ни: раз-
би ја ње ју го сло вен ске др жа ве и ства ра ње ве ли ке, ет нич ки чи сте, 
ка то лич ке хр ват ске др жа ве. Ба но ви на Хр ват ска је у  пла но ви ма хр-
ват ског на ци о нал ног по кре та (Ма чек) би ла са мо пр ва фа за ка пот-
пу ној др жав ној са мо стал но сти (Па ве лић, НДХ).

Дру га Ју го сла ви ја, ко му ни стич ка „др жа ва рав но те же“, фе де-
ра ци ја ус по ста вље на на ан ти срп ској осно ви, про мо ви са ла је но ве 
на ци је и ре пу бли ке-др жа ве из срп ског је зич ко- ет нич ког суп стра-
та, а ауто ном не обла сти та ко ђе кон сти ту и са ла у Ср би ји, а не, на 
при мер, у Хр ват ској, где је за то би ло ви ше исто риј ских, ет нич ких, 
је зич ких и дру гих раз ло га. При хва та њем ју го сло вен ства и ко му ни-
зма Ср би по ста ју по де љен, рас по лу ћен на род, што са дру гим ју го-
сло вен ским на ро ди ма ни је био слу чај. „Ко му ни зам је ју го сло вен-
ству дао но ву сна гу и при влач ност“14), кон стру и сао Ју го сла ви ју као 
ти пич ну ком про ми сну тво ре ви ну, оме ђи ва њем не ких је ди ни ца као 
не срп ских, што је био вид оп ко ља ва ња Ср би је тзв. на ци о нал ном 
пе ри фе ри јом ве штач ких и не са зре лих на ци ја“.15)

Са мо за бо ра вља ју ћи се уто пи јом о „брат ству и је дин ству“ срп-
ски на род и ње го ва дру штве на и по ли тич ка ели та оста ју дез о ри-
јен ти са ни. На кон „се о бе кр ви“, од но сно пре ли ва ња на шег на ро да, 
под при ти сци ма, на хр ват ску, ал бан ску, му сли ман ску, цр но гор ску 
стра ну, из вр ше но је на си ље над исто ри јом ства ра њем не срп ских 
на ци ја на срп ском ет нич ком про сто ру.  „Не рав но прав ност Ср ба би-
ла је це на оп стан ка Ју го сла ви је“- ис ти цао је Ђи лас.16) Јо сип Броз 
по де лио је Ср бе у че ти ри ре пу бли ке и две по кра ји не, да кле у шест 
фе де ра тив них је ди ни ца. Ни ко се ни је бу нио, јер су сви жи ве ли у у 
илу зи ји да су у јед ној за јед нич кој ју го сло вен ској др жа ви. Ме ђу ре-
пу блич ке ад ми ни стра тив не ли ни је ни су сма тра не гра ни ца ма ни ти 
су би ле по твр ђе не би ло ка квим прав ним ак том, већ су пред ста вља-
не као „ли ни је у мер ме ру“ (Броз), ко је спа ја ју ју го сло вен ске на ро-
14) Дра го љуб Жи во ји но вић, Ва ти кан и Ср би у XX ве ку, у : Ге о по ли тич ка ствар ност Ср ба, 

ИГС, Бе о град, 1997, стр. 102
15) Бран ко Пе тра но вић, Ср би ја у Ју го сла ви ји и ве ли ке си ле, ВИГ, Бе о град, 1993, стр. 101
16) До бри ца Ћо сић, Пи шче ви за пи си (1981-1991) ФилипВишњић, Бе о град, 2002, стр. 276
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де. С пи та њем гра ни ца вла сти те др жа ве Ср би су се су о чи ли ка да је 
de fac to и de iure  ју го сло вен ска др жа ва пре ста ла да по сто ји.

„Ср би су за раз ли ку од Не ма ца и Ита ли ја на до да нас оста ли 
на род склон ре ги о на ли зму и ре ги о нал ној све сти... На сил но од на-
ро ђа ва ње Цр но го ра ца по сле Дру гог свет ског ра та, има за по сле ди-
цу, др жав ни и кул тур ни се па ра ти зам... За под сти ца ње ре ги о нал не 
све сти и ства ра ње син те тич ких на ци ја ко ри шће ни су ка ко др жав на 
тра ди ци ја (Цр на Го ра), та ко и ди ја лектске и фол клор не осо бе но сти 
(Ма ке до ни ја), али и вер ска опре де ље ност (бо сан ски му сли ма ни)“.

Као пан дан Цр ној Го ри исто ри чар Сла вен ко Тер зић ис ти че Ба-
вар ску „ко ја је би ла ве ко ви ма за себ на не мач ка др жа ва, са дво ром 
и ди на сти јом, па ни ко ме не па да на па мет у Не мач кој и Евро пи да 
да нас го во ри о „ба вар ској на ци ји“ или ба вар ској кул тур ној ба шти-
ни из дво је но из не мач ког кул тур ног на сле ђа“.17) На де лу про сто ра 
на ко јем жи ве Цр но гор ци ве ко ви ма ни су ме ња ли име.  Све до кра ја 
Дру гог свет ског ра та би ли су по на ци о нал но сти сви Ср би. По сле 
од лу ке „од о зго“ (Ко мин тер не, од но сно пар тиј ског и др жав ног вр ха 
на че лу са Бро зом), го то во сви по на ци о нал но сти по ста ју Цр но-
гор ци.

И ов де је ис пред ња чио хр ват ски је зич ки се па ра ти зам. Нај пре 
је Новосадским споразумом, из де цем бра 1954, „утвр ђен“ за јед-
нич ки на род ни и књи жев ни је зик Хр ва та, Ср ба и Цр но го ра ца, под 
на зи вом хр ват ско срп ски/срп ско хр ват ски.   Ево шта о то ме ка же је-
дан од во де ћих срп ских фи ло ло га Пе тар Ми ло са вље вић: „Но во-
сад ски до го вор био је пу на по бе да хр ват ске стра те ги је, оли че не у 
сер бо кро а ти сти ци. На том Договору про гла ше но је да је на род ни 
је зик Ср ба, Хр ва та и Цр но го ра ца ( а то зна чи и ча кав ски, кај кав ски 
и што кав ски) је дан је зик, да се он убу ду ће тре ба зва ти срп ско хр ват-
ски/хр ват ско срп ски. Књи жев ни је зик Ср ба и Хр ва та, по за кључ ци-
ма овог Договора, гра ђен је на што кав ској осно ви, рав но прав но и 
от по чет ка у две ма ва ри јан та ма: екав ској и ћи ри лич кој са цен тром 
у Бе о гра ду и ије кав ској и ла ти нич кој са цен тром у За гре бу. На овој 
по де ли на срп ску и хр ват ску ва ри јан ту им пли цит но су про јек то ва-
не и по де ле срп ског и хр ват ског је зи ка“.18) Та ко су се па ра ти змом 
за хва ће ни и Цр но гор ци,  ко ји су свој је зик  увек зва ли –срп ски, а  
17) Сла вен ко Тер зић, О срп ском по ли тич ком и кул тур ном ре ги о на ли зму-мо гућ но сти пре-

ва зи ла же ња, у: Срп ски ду хов ни про стор, Ба ња Лу ка, Срп ско Са ра је во, 1999, стр. 243
18) Пе тар Ми ло са вље вић, Иден ти тет и пре и ме но ва ња срп ског је зи ка, у: Ср би ја-по ли тич ки 

и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, Збор ник ра до ва, при ре ди ли Мом чи ло Ссу бо тић/Жи во јин 
Ђу рић, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 214
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за тим од 1955. до 1992. срп ско хр ват ски. Већ 1967. Хр ва ти, на че-
лу са Ми ро сла вом Кр ле жом уста ју про тив овог Договорасво јом 
Декларацијомо називу и положају хрватског књижевног језика. 
Кр ле жа  ви ше не го во ри о „хр ват ском је зи ку из ба че ном кроз про-
зор“, већ Декларацијубра ни ре чи ма, да „Ср би и Хр ва ти има ју је дан 
је зик ко ји Хр ва ти зо ву хр ват ски, а Ср би срп ски“.Декларацију је 
по др жа ло ви ше од 100 хр ват ских књи жев ни ка  и ин те лек ту а ла ца и 
све хр ват ске кул тур не и обра зов не  ин сти ту ци је. На ово је од го во-
ри ло око 40 срп ских књи жев ни ка сво јим Предлогомзаразмишља-
ње , чи ме је са мо при мље но к зна њу и при хва ће но за ла га ње хр ват-
ске стра не за рав но прав ност „хр ват ског“ је зи ка, а за тим је Ма ти ца 
хр ват ска мар та 1971. јед ном крат ком из ја вом и фор мал но од сту пи-
ла од  Новосадскогдоговора. У Уста ву 1974. го ди не са др жа ни су 
хр ват ски се па ра ти стич ки зах те ви, па и они о је зи ку; је зик је са да 
хр ват ски или срп ски, као у вре ме Штро сма је ра и Ја ги ћа. Би ла је то 
са мо ме ђу фа за у пот пу ном пре и ме но ва њу срп ског је зи ка у хр ват-
ски, што ће усле ди ти раз би ја њем ју го сло вен ске др жа ве. 

Пре ма Пе тру Ми ло са вље ви ћу: „ Нај ве ћи про је кат га ше ња ин-
те грал ног срп ства из вео је Штро сма је ров на ста вљач у пр вој и дру-
гој Ју го сла ви ји Вик тор Но вак... Но ва ко ва књи га (Маг нум кри мен, 
М. С.) су ге ри ше: Ср би, чу вај те се ри мо ка то ли ка; они су ва ши не-
при ја те љи. Но вак је био ка ри ка у штро сма је ров ско-ти тов ској иде-
ји ју го сло вен ства, ко ју је пре по ру чи вао Ср би ма. Ње го ва књи га је, 
прак тич но, у Ти то вој Ју го сла ви ји са хра ни ла иде ју о Ср би ма као 
це ло ви том кор пу су: тј. као о на ро ду ко је је не са мо пра во слав ни, 
већ де лом и ри мо ка то лич ки и му сли ман ски на род...“19)

Ка ко је ко ја си ла, др жав на иде ја и иде о ло ги ја про ла зи ла овим 
про сто ри ма, та ко је од срп ског на ци о нал ног тки ва, за рад сво јих по-
ли тич ких ин те ре са, от ки да ла и ства ра ла но ве на ци је. Нај пре је то 
учи ни ла Ото ман ска им пе ри ја ства ра ју ћи му сли ма не, ко је ће Ти тов 
ре жим де кре том про из ве сти у на ци ју, са ве ли ким М, да нас Бо шња-
ци, за тим је Аустри ја из вр ши ла кро а ти за ци ју Ср ба ка то ли ка, чи ју 
фи на ли за ци ју у Хр ва те ће та ко ђе ре а ли зо ва ти ко му ни стич ки ре-
жим Јо си па Бро за. Бро зов ко му ни стич ки си стем про из вео је Ма ке-
дон це и Цр но гор це, а од Ср ба ка то ли ка-Бу ње ва ца и Шо ка ца си лом 
ство рио Хр ва те.20)

19) Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Логос-Бач ка Па лан ка/Књиготвор-
ницаЛогос, Ва ље во, 2007, стр. 132

20) „На ред ба Јо си па Бро за из ма ја 1945. гла си ла је да су Бу њев ци Хр ва ти. Кључ на ре че ни-
ца тог до ку мен та гла си: „ка ко бу ње вач ке и шо кач ке на род но сти не по сто је, то вам се 
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Ср би у Хр ват ској, иако кон сти ту ти ван и са Хр ва ти ма рав но-
пра ван на род, до жи ве ли су да им Хр ва ти по дру ги пут при сва ја ју 
срп ски је зик. Уга ше не су и све срп ске про свет не и кул тур не уста-
но ве, по след ња Просвјета 1980. го ди не. На по ли тич ком пла ну 
ста тус и по ло жај Ср ба у ју го сло вен ској фе де рал ној је ди ни ци Хр-
ват ској био је устав но за јем чен; СР Хр ват ска је ус по ста вље на као 
дво на ци о нал на ре пу бли ка – др жа ва – Хр ва та и Ср ба, као што је, на 
при мер, Бел ги ја др жа ва Фла ма на ца и Ва ло на ца, или Швај цар ска 
тро на ци о нал на др жа ва – Не ма ца, Фран цу за и Ита ли ја на. Хр ва ти 
су, ме ђу тим, слич но при сва ја њу и кра ђи срп ског је зи ка, исто учи-
ни ли и са срп ским на ро дом: од у зе ли су му кон сти ту тив ност и све-
ли га на на ци о нал ну ма њи ну.

Три де сет го ди на по сле Новосадског договора по ја ви ла се у 
Мин хе ну (1984) Карта хрватског језика с додатком српског у 
књи зи Добардан! чи ји је аутор То мо Ма та сић. Она је ја сно гра-
фич ки при ка за ла ка ко је срп ско хр ват ски од но сно хр ват ско срп ски 
по де љен на две по ло ви не и то по ли ни ји ије кав ски-екав ски из го-
вор, тј. ис точ на и за пад на ва ри јан та оног „јед ног и је дин стве ног“ 
је зи ка.21)

Постјугословенскипериод
На пи та ње но ви на ра „Гла са јав но сти“ : Да ли Ср би ја за до во-

ља ва све усло ве да се зо ве др жа вом, ге о по ли ти ко лог и  по ли тич ки 
и прав ни пи сац Ми лош Кне же вић, уред ник ча со пи са Национални
интерес, ка же „да је Ср би ја пре све га ре зи ду ал на тво ре ви на, што 
зна чи да је на ста ла као по след ња у се це си о ном лан цу пост ју го-
сло вен ских тво ре ви на и да би ње на бу дућ ност мо гла би ти не ка ква 
збир на ре ги о нал на те ри то ри ја. Све оно што чла ни це ЕУ при да ју 
соп стве ним др жа ва ма као ва жно, Ср би ји од ри чу. Та ко, на при мер, 
Ср би ја још не ма  тач но од ре ђе не гра ни це сво је те ри то ри је, ни ти 
спро во ди ефи ка сну власт на ам пу ти ра ном де лу сво је др жав не те-
ри то ри је. Пре ма то ме ис па да да Ср би ја по уну тра шњим и спо ља-
шњим же ља ма тре ба да по ста не не ка ква збир на ре ги о нал на те ри-

на ре ђу је да све Бу њев це и Шок це има де те  тре ти ра ти ис кљу чи во као Хр ва те без об зи ра 
на њи хо ву из ја ву“. Ово је до ку мент Сре ског НОО Сре за бач ко па ла нач ког од 18. ма ја 
1945, ко ји је ре зул тат Ти то вог го во ра на  осни вач ком кон гре су КП Ср би је 8. ма ја 1945. 
Он је том при ли ком ре као: „Ми гра ди мо брат ство и је дин ство, али срп ски шо ви ни сти у 
Вој во ди ни не ће да при зна ју Хр ва ту да је Хр ват, већ га зо ву Бу ње вац. Он тра жи про пу-
сни цу за Бе о град, а овај му пи ше на род ност Бу ње вац“. Пре ма: Новости, 3. ав густ 2005, 
стр. 6

21)  Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Срп ско пи та ње да нас, део: Фи ло ло ги ја и ге о по ли ти ка, ИПС, 
Бе о град, 2008, стр. 151-152
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то ри ја, пот пу но де кон цен три са не и де цен тра ли зо ва не вла сти, са 
не ко ли ко глав них гра до ва и по ли тич ких ели та ко је би у њи ма тре-
ба ло да вла да ју“.22)

Очи глед но је, на и ме, да је „раз би ра спад“ ју го сло вен ске др жа-
ве мо ти ви сан же љом За па да да ње ним не стан ком оне мо гу ћи ства-
ра ње не ке ве ће, пре вас ход но срп ске др жа ве на Бал ка ну. При том је 
За пад, а то зна чи „ва ти кан ско-гер ман ски блок“ и САД, од лу чио да 
не са мо под стак не ства ра ње но вих-са те лит ских др жа ви ца на срп-
ском ет нич ком и исто риј ском про сто ру, већ и да Ср би ју пот пу но 
обо га љи – да ва њем не за ви сно сти Ко со ву и на го ве шта јем се па ра-
ти зма у Вој во ди ни све де је на „збир ну ре ги о нал ну те ри то ри ју“.

Ср би су, за раз ли ку од дру гих на ро да, има ли чак шест кон цеп-
ци ја ре ша ва ња свог на ци о нал ног пи та ња, од уста во бра ни тељ ске, 
до да на шње мон ди ја ли стич ке „ви зи је“ ута па ња Ср би је у бу ду ћи 
свет, под па ли цом је ди не пре о ста ле су пер си ле. Про пу ште на је при-
ли ка да Ср би ја по сле Пр вог свет ског ра та ре ши то пи та ње, Ср би ја 
је на пу сти ла сво је на ци о нал не про гра ме и при хва ти ла ју го сло вен-
ски др жав но прав ни и по ли тич ки про ви зо ри јум. 23) Слич но се до-
го ди ло и по сле Дру гог свет ског ра та. „Ср би ма је по то њи (XX, ју-
го сло вен ски) по ни штио онај прет ход ни (XIX, од но сно срп ски)“.24)

И док но во на ста ле др жа ве на про сто ру бив ше СФРЈ на сто је 
да се пот пу но дис тан ци ра ју од бив ше др жа ве и иде о ло ги је,  при-
ба вља ју ћи но ви иден ти тет сво је др жав но сти, Ср би ја од но сно ње на 
пост пе то ок то бар ска власт  ни ка ко да се ис трг не из ла жних кан џи 
ју го сло вен ства. То се нај бо ље ви ди у обла сти фи ло ло ги је, ко ја је 
од лу чу ју ће кре и ра ла ју го сло вен ску иде о ло ги ју и др жа ву. У на сто-
ја њу  да за о кру же сво ју др жав ност Хр ва ти, Бо шња ци, Цр но гор ци 
свој до ју че ра шњи срп ско хр ват ски, а у ства ри срп ски, је зик про-
гла си ше за хр ват ски, од но сно бо сан ски и цр но гор ски. О ка квој 
се фи ло ло шко-иде о ло шкој кон фу зи ји на ла зи  срп ска власт го во ри 
и чи ње ни ца да је у Ср би ји срп ски је зик и ве ћин ски и ма њин ски, 
од но сно за ма њин ске је зи ке, као што су ма ђар ски, ал бан ски,  бу-
гар ски, ру мун ски,  ру син ски, сло вач ки, укра јин ски, ром ски, про-
гла ше ни су и хр ват ски и бо сан ски. Из ве сно је да ни ко ра зу ман не 
22)  Пре ма: Глас  јав но сти, 16. Фе бру ар 2009, стр. 2
23)  Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, Срп ско пи та ње да нас, део: О срп ском на ци о нал ном про гра-

му, ИПС, Бе о град, 2008, стр. 24
24)  Ми лан Ма тић, Ср би ја: исто риј ске кри зе и де мо крат ска ре фор ма, СПМ, 1-4/2003, стр. 

1о, Бе о град, 2003.
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мо же да твр ди да то ни је срп ски је зик. У Ха шком три бу на лу, у ко-
јем су су ди пре вас ход но срп ској иде ји,  је зич ко пи та ње је по јед но-
ста вље но и  у ду ху је про ши ре не сер бо кро а ти сти ке – срп ски је зик 
је про гла шен бхс  је зи ком.

На све ово вла да ју ћа по ли тич ка и дру штве на ели та у Ср би ји 
(СА НУ, Ма ти ца срп ска, Фи ло ло шки фа кул те ти...) не ма од го во ра. 
Ћу та ла је кад су нај пре Хр ва ти срп ски је зик про гла си ли за хр ват-
ски књи жев ни је зик, не об ја шња ва ју ћи при том ко ји је је зик Ср ба 
у Хр ват ској као но во на ста ле ма њи не; ћу та ла је и ка да су Бо шња ци 
(му сли ма ни до 1992.) срп ски је зик пре и ме но ва ли у бо сан ски, с не-
ре ал ном на дом да ће то при хва ти ти Ср би и Хр ва ти у БиХ; та ко ђе је 
ћу та ла ка да су Цр но гор ци срп ски је зик пре и ме но ва ли у цр но гор-
ски и;  нај по сле, исто та ко је пот пу но про из вољ но, на уч но не у те-
ме ље но и  по ли тич ки штет но  при хва ти ла  да му сли ма ни у Ра шкој 
обла сти срп ски је зик пре и ме ну ју у бо сан ски. Не би нас из не на ди-
ло да по истом по ли тич ко-се па ра ти стич ком кри те ри ју му  до ђе до  
фор ми ра ња вој во ђан ског је зи ка. Био би то ка та стро фа лан учи нак 
јед не ан ти срп ске по ли ти ке ко ја се на ла зи у пот пу ном иде о ло шком 
ћор со ка ку.

А из гле да ло је да не ће би ти та ко! Пост ју го сло вен ска и пост-
ко му ни стич ка Ср би ја је све до Дејтонскогспоразума би ла по ли-
тич ки при лич но хо мо ге на у ар ти ку ли са њу и од бра ни пра ва Ср ба 
на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. При се ти мо се да је власт и опо зи-
ци ја у Ср би ји до Дејтоназа го ва ра ла пра во срп ског на ро да на са-
мо о пре де ље ње у фе де рал ним је ди ни ца ма Хр ват ској и БиХ, што је 
зна чи ло њи хов оста нак са це ли ном срп ског на ро да у је дин стве ној 
др жа ви. У  то вре ме одр жан је пр ви, а за тим Другиконгрессрпских
интелектуалаца, на ко ји ма је зах те ва но од  европ ских и свет ских 
ин сти ту ци ја да за срп ски на род ва же иста на че ла ме ђу на род ног 
пра ва као за дру ге на ро де. При то ме је по ми ња но је зич ко на че ло и 
ис ти ца на те за  еми нент них европ ских лин гви ста и фи ло ло га, да је 
што кав ско го вор но под руч је срп ски је зик и да на ње му жи ве Ср би 
раз ли чи тих кон фе си ја, што би при ли ком те ри то ри јал ног раз гра ни-
че ња тре ба ло до след но по што ва ти.

Не са мо да раз гра ни че ње ју го сло вен ских на ро да  ни је  ма ри-
ло за је зич ке ни ет нич ке прин ци пе,  из вр ше но је уз спољ ну по-
др шку си лом, не го је и но ва власт у Ср би ји ста ла на ста но ви ште 
на ших про тив ни ка – о срп ској кри ви ци за ју го сло вен ску дра му. И 
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та не и сти ни та, ла жна тврд ња, на ко јој је ДОС осво јио власт, пред-
ста вља нај ве ћу пре пре ку за ча сно и до сто јан стве но во ђе ње срп-
ске др жав не по ли ти ке. По пут сво јих за пад них мен то ра  и но ва до-
сов ска власт у Ср би ји је за све не да ће кри ви ла ре жим Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа, за не ма ру ју ћи  или не зна ју ћи, све јед но, да  За пад на 
че лу са САД ов де ни је због људ ских пра ва не го из са свим кон крет-
них – ге о стра те шких и ге о по ли тич ких по бу да. И да срп ски на род и 
ње го ва др жа ва пред ста вља ју са мо пре пре ку али и  екс пе ри мент за 
на сту па ње пре ма Ис то ку, пре вас ход но пре ма Ру си ји и ње ним енер-
гет ским ре сур си ма.25)  

Ак ту ел на власт у Ср би ји за го ва ра без у сло ван ула зак у ЕУ, а да 
се ни јед ном ни је за пи та ла за што нас ова ор га ни за ци ја не тре ти ра 
као и дру ге др жа ве и на ро де Евро пе. Ка ко то да „ЕУ не ма ал тер на-
ти ве“, ка да нам ње не 22 др жа ве ( од 27 чла ни ца ЕУ) оти ма ју Ко со-
во и Ме то хи ју. Са чу до ви шним ма зо хи змом ак ту ел ни ре жим прак-
тич но уче ству је у ра за ра њу соп стве не др жа ве. За што срп ска власт 
не тра жи од ЕУ да се пре ма Ср би ји и Ср би ма при ме њу ју европ ска 
на че ла ка да је у пи та њу је зич ка од ред ни ца на ци је. 

Ка ко сто ји ствар са пре и ме но ва ним срп ским је зи ком у хр ват-
ски, бо сан ски, цр но гор ски?

Хрватису од ба ци ли све до са да шње на зи ве, сво је тво ре ви не, 
за за јед нич ки – срп ски је зик: од ба ци ли су „срп ско храв тски је зик“, 
„хр ват ско срп ски је зик“, „хр ват ски или срп ски је зик“, не по ми њу 
ви ше ње ну ис точ ну, екав ску, бе о град ску, ни ти за пад ну ије кав ску, 
за гре бач ку ва ри јан ту. Све оне су срп ске. „На те ри то ри ји да на шње 
Хр ват ске го во ри се, као у вре ме док та др жа ва ни је по сто ја ла, ча-
кав ским, кај кав ским и што кав ским на реч јем, да кле, раз ли чи тим 
је зи ци ма. Од кра ја 19. ве ка књи жев ни је зик Хр ва та за сни ва се на 
што кав ском на реч ју ије кав ског из го во ра ко ји је тре ти ран као за-
јед нич ки је зик Ср ба и Хр ва та. .. Зва нич ни књи жев ни је зик у Хр-
ват ској,  био је, да кле, је зик јед ног од два кон сти ту тив на на ро да, 
на ро да срп ског, ко ји је 1990. про гла шен за на ци о нал ну ма њи ну. 
За кљу чак је ја сан: У хр ват ској се да нас као књи жев ним го во ри је-

25) Ви ди: Ру си ја и Бал кан. Пи та ња без бед но сти и са рад ње, збор ник ра до ва,  при ре дио 
Зо ран Ми ло ше вић, ИПС, Бе о град, 2008, по себ но ра до ве: Ми ло мир Сте пић, Ср би ја у 
евро а зиј ској и нео е вро а зиј ској кон цеп ци ји-упо ред на ге о по ли тич ка ана ли за, стр. 23-50; 
Алек сан дар Ду гин, Ге о по ли ти ка Но ве Евро пе, стр. 51; Мом чи ло Су бо тић, Ру си ја и са-
вре ме но срп ско пи та ње с по себ ним освр том на Ко смет, стр. 191-208; Ми лош Кне же-
вић, Сна же ње Ру си је и са вре ме на Ср би ја, стр. 209-244; Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац, 
Аме рич ко укот вља ва ње, ру ско ка шње ње и срп ска „Си бир ска ди ле ма“ на Бал ка ну, стр. 
295-320
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зи ком обес пра вље не срп ске ма њи не“26).   Раз у ме се, „ни ко Хр ва ти-
ма  не мо же да за бра ни да се слу же срп ским је зи ком, као што им 
ни ко не за бра њу је да се слу же не мач ким, ма ђар ским, ен гле ским. 
Али су хр ват ске ин сти ту ци је, по европ ским стан дар ди ма, ду жне 
да овај је зик на зи ва ју срп ским. Та ко ђе, ни ко у Хр ват ској не мо же 
за бра ни ти по је дин ци ма да се осе ћа ју и из ја шња ва ју ка ко хо ће. Али 
је Хр ват ска ду жна да сво јим гра ђа ни ма и све ту ја сно од го во ри на 
пи та ње: Шта је би ло са Ср би ма ри мо ка то лич ке ве ре? Где су не ста-
ли? Ка ко се де си ло да Ри мо ка тлич ка цр ква јед ном је ди ном на ро ду 
на све ту, за бра ни да бу ду ри мо ка то ли ци, де на ци о на ли зу лу ћи их и 
ауто мат ски пре тва ра ју ћи у Хр ва те?! И то баш онај на род, срп ски, 
ко ји је у це лом сло вен ском све ту сте као ти ту лу при ма са , јед ну од 
нај ви ших у хи је рар хи ји Ри мо ка то лич ке цр кве“.27)

Док се Хр ва ти ма мо же за ме ри ти да су за свој књи жев ни је зик 
узе ли ту ђи је зик и на зва ли га сво јим-хр ват ским име ном,  а свој 
од ба ци ли, ста нов ни ци маБоснеиХерцеговинето се не мо же за-
ме ри ти. Ову бив шу ју го сло вен ску ре пу бли ку на се ља ва јед но је зич-
на по пу ла ци ја ко ја би, по европ ским стан дар ди ма, би ла тре ти ра на 
као је дан на род. Ме ђу тим, Ти тов ре жим је озва ни чио по сто ја ње у 
њој то бо же три на ро да: Ср ба (пра во слав ци), Хр ва та (ри мо ка то ли-
ци) и Му сли ма на (исла ми сти ко ји се бе од 1992. зо ву Бо шња ци). 
И ов де је на зив је зи ка до 1990. био срп ско хр ват ски/хр ват ско срп-
ски, а по сле ра та је про гла ше но по сто ја ње три је зи ка: срп ског, хр-
ват ског и бо сан ског. Као кри те ри јум је зич ког иден ти те та узи ма се 
вер ска при пад ност, а не је зич ка обе леж ја....“Ни ко у Евро пи је зи ке 
ни је иден ти фи ко вао по вер ској при пад но сти“.28) И ов де се го во ри 
„ис точ но хер це го вач ким ди ја лек том срп ског је зи ка ко ји се го во ри у 
це лој Ре пу бли ци Срп ској, у це лој бив шој Ре пу бли ци Срп ској Кра-
ји ни, на ду бро вач ком под руч ју, у ве ћем де лу Цр не Го ре  и у пе ти ни 
26) Пе тар Ми ло са вље вић, Об но ва све сти о срп ској је зич кој за јед ни ци, у: Срп ско пи та ње 

и ср би сти ка, збор ник ра до ва I, при ре ди ли: Пе тар Ми ло са вље вић/Мом чи ло Су бо тић, 
Бач ка Па лан ка/Ва ље во 2007, стр. 525-526

27) Пе тар Ми ло са вље вић, Обра ћа ње Са ве ту Евро пе и Европ ској уни ји, књи га III, Срп ско 
пи та ње и ср би сти ка, при ре дио: Пе тар Ми ло са вље вић, Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007.

28) У пре и ме но ва њу срп ског је зи ка Пе тар Ми ло са вље вић ис ти че: „ не мо же се ни на ко ји 
прин ци пи је лан на чин по ре ћи да је би ло или да има Ср ба му сли ман ске ве ро и спо ве сти, 
јер о то ме све до че ме ђу оста лим  име на Мех мед па ше Со ко ло ви ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа, 
Скен де ра Ку ле но ви ћа, Еми ра Ку сту ри це. Не мо же се та ко ђе по ре ћи да је би ло Ср ба 
ри мо ка то ли ка. О то ме све до чи и це ла исто ри ја Ду бров ни ка. Је дан од оиса ца и све до ка 
те исто ри је, во ђа Ср ба ри мо ка то ли ка у Ду бров ни ку дум Иван Сто ја но вић (1829-1900), 
де кан Ри мо ка то лич ке цр кве у овом гра ду, јав но је из но сио став: „ме ни мо ја ри мо ка то-
лич ка цр ква не бра ни да бу дем Ср бин“ као и став: „ ба шка ве ра, ба шка на род ност“. Не 
тре ба смет ну ти с ума да је је ди ни Ср бин ко ји је до био Но бе ло ву на гра ду, Иво Ан дрић, 
био ри мо ка то лик.
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Ре пу бли ке Ср би је. Ис точ но хер це го вач ки ди ја ле кат је моћ на гра на 
срп ског је зи ка и од те исти не се ов де бе жи као и у Хр ват ској“.29) 
Лин гви ста Ми лош Ко ва че вић ис ти че да је Вук Ка ра џић стан дар-
ди зо вао је зик за све Ср бе „без раз ли ке вје ро за ко на и мје ста ста но-
ва ња“. „За то он и је сте на зван срп ски, а не, на при мјер, ср би јан ски 
је зик. Вре ме ном сви Ву ко ви Ср би (а Вук је, под сје ти мо се, Ср би ма 
сма трао и Ср бе грч ко га, и Ср бе рим ско га, и Ср бе тур ско га за ко на) 
ни су оста ли Ср би не го су не ки пре ве де ни у дру ге на ро де (Хр ва те, 
Цр но гор це, Му сли ма не, од но сно Бо шња ке), а ни све зе мље у ко ји-
ма су Ср би жи вје ли или жи ве ни су у пост ву ков ском пе ри о ду об је-
ди ње не у јед ну срп ску др жа ву. Та ко да нас Ву ков(ск)и срп ски је зик 
као књи жев ни је зик не упо тре бља ва ју са мо Ср би, не го и Хр ва ти, 
Цр но гор ци, и Му сли ма ни (ко ји се бе на ци о нал но пре и ме но ва ше у 
по сљед њем де се тље ћу XX ви је ка у Бо шња ке). Срп ски Ву ков(ск)и 
књи жев ни је зик, пре ма то ме, је сте књи жев ни је зик и Ср ба, и Хр-
ва та, и Цр но го ра ца, и Му сли ма на (Бо шња ка), и упо тре бља ва се не 
са мо у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској, не го и у Цр ној Го ри, Хр ват-
ској и Фе де ра ци ји Бо сне и Хер це го ви не. Упо тре бља ва се, да кле, 
по пут ње мач ког или ен гле ског је зи ка, и код ви ше на ро да и у ви ше 
др жа ва“.30)

По Уста ву ЦрнеГоре, ко ја је по но во по ста ла са мо стал на др-
жа ва 2006, зва нич ни је зик је по стао цр но гор ски. До та да, од 1992. 
до 2006, звао се срп ски. Као и пре Новосадскогспоразума (де цем-
бар 1954), сем у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та ка да је на зив 
је зи ка био тро на ци о на лан: срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки. Већ смо 
по ме ну ли да су Цр но гор ци у Ти то вој Ју го сла ви ји про ме ни ли свој 
на ци о нал ни ста тус. Све до кра ја Дру гог свет ског ра та би ли су по 
на ци о нал но сти сви Ср би, а на кон ко му ни стич ког за по се да ња вла-
сти го то во сви Цр но гор ци. На по след њем по пи су 2004. око 39% 
ста нов ни ка Цр не Го ре се из ја сни ло као Цр но гор ци, око 32% као 
Ср би. Том при ли ком  64% се из ја сни ло да го во ри срп ским је зи ком, 
не што пре ко 20% цр но гор ским, а оста ли – бо шњач ким, хр ват ским 
и ал бан ским је зи ком. Осим Ал ба на ца сви оста ли има ју, у ства ри, 
је дан је зик, срп ски, али га да нас раз ли чи то на зи ва ју. У Цр ној Го ри 
се нај бо ље ви ди сва ап сурд ност на ци о нал не и је зич ке по ли ти ке из 

29) Пе тар Ми ло са вље вић, Об но ва све сти о срп ској је зич кој за јед ни ци, у: Срп ско пи та ње и 
ср би сти ка, збор ник ра до ва I, стр. 526

30) Ми лош Ко ва че вић, Срп ски је зик и ње го ве ва ри јан те, у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, 
збор ник ра до ва I, при ре ди ли Пе тар Ми ло са вље вић/Мом чи ло Су бо тић, Бач ка Па лан ка-
Ва ље во 2007, стр. 257
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ју го сло вен ског пе ри о да. По сре ди је пот пу но про из вољ но на ци о-
нал но опре де љи ва ње: у ис тој по ро ди ци јед ни се опре де љу ју као 
Ср би, дру ги као Цр но гор ци, јед ни го во ре срп ским, дру ги цр но-
гор ским је зи ком.31) Тре ба ис та ћи да се Цр на Го ра 1992. ре фе рен-
ду мом из ја сни ла за за јед нич ку др жа ву са Ср би јом, тј. за СР Ју го-
сла ви ју, го то во сто про цент но. Је дан од ње них та да шњих чел ни ка, 
а да нас не при ко сно ве ни ли дер, Ми ло Ђу ка но вић опре де љи вао се 
као Ср бин. Да нас је он ро до на чел ник ан ти срп ске мон те не грин ске 
по ли ти ке, за го вор ник цр но гор ске на ци је, цр но гор ског је зи ка и цр-
но гор ске пра во слав не цр кве.  Ђу ка но вић но во у ве де ни на зив цр но-
гор ски је зик оправ да ва чи ње ни цом да је та ко учи ње но у су сед ству 
(а су сед ство је Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на и Ср би ја), где се 
упо тре бља ва исти је зик, али се је зик на зи ва по др жа ви: хр ват ски 
и бо сан ски. Не ки дру ги европ ски при мер не би мо гао да на ве де. 

УСрбији у по гле ду је зич ке по ли ти ке си ту а ци ја ни је ма ње ап-
сурд на. Зва нич ни је зик је срп ски. Али у срп ским на ци о нал ним ин-
сти ту ци ја ма ни је та ко. У СА НУ у Оде ље њу је зи ка и књи жев но сти 
за др жа но је срп ско хр ват ско име у на зи ву Речникасрпскохрватског
књижевногинародногјезика ко ји Ака де ми ја из да је од 1959. го ди-
не. „Овим је зи ком се у Ср би ји на зи ва и је зик ов да шњих ри мо ка то-
ли ка срп ског ма тер њег је зи ка. Пре ћут но или гла сно се при хва та и 
на зив бо сан ски је зик за Ср бе му сли ма не у Бо сни и Хер це го ви ни 
али и у Ра шкој обла сти у Ср би ји. Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка при Ака де ми ји при хва тио је став да се исти је зик мо же зва ти 
и срп ски, и хр ват ски и бо сан ски, а из истог Од бо ра до ла зе ини ци-
ја ти ве да се је зик и у Ср би ји пре и ме ну је у бо сан ско-хр ват ско-срп-
ски је зик. Ов де се, да кле, и да ље спро во ди Стар че вић-Ја ги ће вапо-
ли ти ка не ги ра ња иден ти те та срп ског је зи ка. Па ра док сал ност ове 
си ту а ци је мо же се сли ко ви то при ка за ти ако се обра ти па жња на 
сва ко днев ни го вор ви со ких по ли тич ких лич но сти у Ср би ји ко је су 
раз ли чи тог на ци о нал ног опре де ље ња и вер ске при пад но сти. Оне 
го во ре истим, срп ским је зи ком, ко ји им је сви ма јед на ко ма тер њи 
а, по кон цеп ци ји срп ских ака де ми ка и срп ских про свет них вла сти 
и дру гих др жав них ор га на и ме ди ја, то су раз ли чи ти је зи ци.

31) Ви ди ши ре: Је ли ца Сто ја но вић, Иден ти тет и ста тус срп ског је зи ка у Цр ној Го ри (не кад 
и сад), у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Бач ка Па лан ка-Ва ље во 2007, стр. 287-301; Дра-
га Бо јо вић, Опет о „пре и ме но ва њу“ (до и ме но ва њу, ра зи ме но ва њу...) срп ског је зи ка у 
Цр ној Го ри, и још по не че му, исто, стр. 311-327; Ве се лин Ма то вић, Раз го ли ћио се сти-
ду љак из за гра де, исто, стр. 302-304; Ве се лин Ма то вић, Не  мо же се ри је ка кроз ду дук  
на тје ра ти, исто, стр. 305-310
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На срп ским уни вер зи те ти ма да нас по сто је ка те дре за мно ге 
на ци о нал не фи ло ло ги је као што су ан гли сти ка, гер ма ни сти ка, ита-
ли ја ни сти ка, по ло ни сти ка, бо хе ми сти ка, сло ва ки сти ка, хун га ро ло-
ги ја, ал ба но ло ги ја итд. Али ни на јед ном уни вер зи те ту у срп ским 
зе мља ма не по сто ји ка те дра за ср би сти ку...“32)

По крет за об но ву ср би сти ке, ко ји де лу је ви ше од јед не де це-
ни је (на стао на ини ци ја ти ву Пе тра Ми ло са вље ви ћа, у При шти-
ни 1997), и чи не га еми нет ни фи ло ло зи, лин гви сти, књи жев ни ци, 
исто ри ча ри, по ли ти ко ло зи, у сво јим број ним пу бли ка ци ја ма об-
на вља и апе лу је на об но ви срп ске фи ло ло шке тра ди ци је из пред-
ју го сло вен ског, а по го то во из пред ти то и стич ког  пе ри о да. По крет 
зах те ва да се об но ви тра ди ци ја Ма ти це срп ске, Срп ске ака де ми је 
на у ка, обра зов ног си сте ма у Ср би ји, као и об но ву срп ске иде је ју-
го сло вен ства. Тра жи да се пре ма срп ском је зи ку и књи жев но сти 
др жав ни и европ ски по ли тич ки чи ни о ци од но се као пре ма дру гим 
европ ским је зи ци ма и књи жев но сти ма. Дру гим ре чи ма, тре ба их 
иден ти фи ко ва ти пре ма иден ти те ту ко ји су има ли у пред ју го сло-
вен ском пе ри о ду. А то пре све га зна чи да је срп ски на род, као и 
мно ги дру ги европ ски на ро ди, мул ти кон фе си о на лан,  и он се, као 
и дру ги европ ски на ро ди, мо же раз ли ко ва ти по је зи ку, а ни ка ко по 
ве ри, што је та ко ђе у скла ду са европ ским ме ри ли ма.
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RELATIONSHIPBETWEENPHILOLOGYANDIDEOLOGY
OFSERBS
Summary

If there was not Illyrism and Croatian Strossmayer-
Jagicevian idea of Yugoslavism and Serbo-Croatism,
fatal encounter between Serbs andCroats evolving into
amisunderstandingandconflict that hasbeengoingon
up topresentdays,wouldnothaveoccurredatall.Un-
fortunately, above mentioned philological-ideological
paradigmhasbeenacceptedbymainSerbianphilologists
and ideologists in constitution of Yugoslav state, which
resulted inSerbian spiritual, political, linguistic, ethnic,
geopoliticalstatehooddiscontinuity.Astancethatthetwo
peoples, Serbs and Croats, have created one same lan-
guage while remaining separate peoples is groundless.
Evenmoregroundlessisastancethatfourpeoples(Serbs,
Croats,MontenegrinsandMuslims,thatisBosniaks)have
beenhistoricalcreatorsofonelanguage.TheCroatsad-
optedSerbianlanguageandgaveuptheirownone,and
onthebasisofthelanguagetheymadeallSerbsofRoman
CatholicfaithstobecometheCroats.Therecameadivi-
sionofonenation–Serbiannation–onthebasisofdiffer-
entfaiths,andnotonthebasisoflanguage,asisusualin
Europeanpractice.AccordingtotheEuropeanstandards,
changeoffaithcannotleadtochangeofnationalityand
renamingofalanguage.NowadaysinBosniaandHerze-
govinathelanguageofBosnian-HerzegovianMuslismsis
calledBosniak/Bosnianlanguage;Bosnian-Herzogovan
OrtodoxcallthesamelanguageSerbianlanguage,while
Bosnian/Herzegovian Roman Catholics call it Croatian
language. It is a case unrecorded in Europe. InMonte
Negro the same pattern of the neighbors has been used
– if the Serbian language could have been divided into
twolanguages,whynotdivideintothreelanguages,andif
therearethreelanguages,whynotmakeitfourlanguages.
Regardlessofofficialtitlesofthesestatesandlanguages
thatwerecreatedasaconsequenceofseparatism,itisstill
one literary language, Serbian language. Serbian state
anditsnationalinstitutions(SANU,MaticaSrpska,Fac-
ultiesofPhilology…)shoulddemandfromEuropeaninsti-
tutions(theCouncilofEurope,theEuropeanUnion…)to
writeitdownintoalinguisticmapofEurope.
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