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** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ТЕГОБНАОБНОВАСРБИСТИКЕ

Сербокроатистикајошживиусрпскиминституцијама

Bи ло би при род но да на ста во ве ауто ра ре а гу је не ко од фи ло ло га, 
по себ но од оних ко је он у свом тек сту по ми ње. По што се ње-

гов текст об ја вљу је у на шем ча со пи су у чи јем уре ђи ва њу уче ству-
јем, а по зна ти су ми и  ста во ви дру гих ауто ра о истим пи та њи ма, 
при род но је и ло гич но да се сма трам  по зва ним да и сам ре а гу јем. 
По себ но због чи ње ни це што текст има пре вас ход но по ли тич ки ка-
рак тер.1)

Ла ко је ви де ти да на фи ло ло шкој сце ни Ср би је у овом тре нут-
ку по сто је две основ не ори јен та ци је. 

а) Јед на је онa ко ју пред ста вља офи ци јел на срп ска фи ло ло ги ја 
ко ју ре пре зен ту ју Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ма ти ца 
срп ска, а ко ју чи не по пра ви лу исти љу ди. Они за сту па ју став да је 
срп ски је зик, у ства ри, срп ско хр ват ски; од но сно да је срп ски је зик 
део срп ско хр ват ског је зи ка. Ма да се ди сци пли на ко ја се овим про-
бле ми ма ба ви све ре ђе име ну је, ње но пра во име мо же да бу де са мо 
сер бо кро а ти сти ка. Сва ре ше ња до ко јих ова фи ло ло шка ори јен та-
ци ја до ла зи има ју осно ве у сер бо кро а ти сти ци, па и она ко ја се ти чу 
пре вас ход но срп ских пи та ња.

б) Дру гу ори јен та ци ју чи ни По крет за об но ву ср би сти ке. Она 
оку пља та ко ђе зна чај не фи ло ло ге. Мно ги од њих су са ви со ким 
уни вер зи тет ским зва њи ма. Али  су то  фи ло ло зи ко ји упра во због 
сво јих ста во ва не ма ју ме ста у овим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. 
Ови фи ло ло зи сма тра ју да тре ба об но ви ти ср би сти ку, као јед ну од 
фи ло ло шких ди сци пли на ко ја је, у си сте му европ ских и сло вен-
ских фи ло ло ги ја, има ла ме сто у пред ју го сло вен ском пе ри о ду. Ср-
би сти ка је, по њи ма,  би ла по ти сну та од стра не сер бо кро а ти сти ке, 
ко ја је би ла до ми нант на у Ју го сла ви ји, по го то во Ти то вој. По што 
Ју го сла ви је ви ше не ма, глав но упо ри ште је из гу би ла и сер бо кро-
а ти сти ка. Са ми хр ват ски иде о ло зи и фи ло ло зи од ба ци ли и Но во-
сад ски до го вор и кон цеп ци ју о за јед нич ком је зи ку Ср ба и Хр ва та. 
Не ма ви ше отво ре них по ли тич ких пре пре ка да Ср би на пу сте и је-
зич ку по ли ти ку ко ја је во ђе на у ју го сло вен ском пе ри о ду. А то зна-
1) Сем то га, пи та ње од но са пре ма је зи ку и пи сми ма ка кав за сту па По крет за об но ву ср-

би сти ке, по др жа ва и Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у про гон ству чи ји сам члан, па 
оту да још је дан раз лог да по др жим зах тев да се  на уч ним ар гу мен ти ма да од го вор на 
пи та ње: ко ји је иден ти тет срп ског је зи ка,  и дру го: ко је је срп ско пи смо Ср ба у Хр ват-
ској. 
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чи да об но ве ср би сти ку, ди сци пли ну ко ја се на уч но ба ви Ср би ма, 
и да се и пре ко те ди сци пли не  у свет фи ло ло ги је вра те као на род 
по себ ног је зи ка, по себ не срп ске књи жев но сти, али и по себ не на-
ци о нал не пи сме но сти.  Срп ска  „дво пи сме ност“ нај ком пе тент ни је 
је за сту пље на у  Словуосрпскомјезику.2)

Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не има ла је у ви ду ове две ори-
јен та ци је кад је од лу чи ва ла о то ме ка кве ће ста во ве при хва ти ти 
ко ји се ти чу и је зи ка и пи сме но сти срп ског на ро да. Има ла је, при-
род но, у ви ду и це ли ну срп ског је зич ког про сто ра, али је има ла 
по себ но у ви ду по ло жај Ср ба у Хр ват ској, а на ро чи то срп ске по пу-
ла ци је на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Вла да је сма тра ла 
да су на уч но уте ме ље ни ји ста во ви при ста ли ца По кре та за об но ву 
ср би сти ке и од лу чи ла се да овом По кре ту да пу ну по др шку. Па ра-
докс је да да нас ср би сти ку - Ву ко ву на у ку о срп ском је зи ку, књи-
жев но сти и срп ском на ро ду  од свих срп ских вла да по др жа ва са мо 
не при зна та  Вла да РСК. На жа лост, не чи не то ни нај зна чај ни је срп-
ске на уч не, кул тур не и про свет не ин сти ту ци је.

За јед но са По кре том за об но ву ср би сти ке, Вла да Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не у из бе гли штву ор га ни зо ва ла је у Но вом Са ду 23. 
и 24. но вем бра 2007. го ди не Ме ђу на род ни на уч ни скуп Српскопи
тањеисрбистика.У окви ру ово га ску па из да то је три збор ни ка на 
укуп но 1144 стра на. При ло зи ма за скуп је за сту пље но 59 ауто ра. 
На овом ску пу су акла ма ци јом усво је ни За кључ ци. За кључ ци су, у 
тре ћој све сци збор ни ка,  об ја вље ни у екав ској, ије кав ској и икав-
ској ва ри јан ти,  а све ове ва ри јан те су об ја вље не и ћи ри ли цом и 
ла ти ни цом. Тим ге стом по твр ђен је пу ни по вра так ста во ви ма ср би-
сти ке из пред ју го сло вен ског пе ри о да. Пре ко то га опре де ље ња  из-
ра жен је и став о иден ти те ту срп ског је зи ка и срп ске пи сме но сти. 
2) По крет за об но ву ср би сти ке је у  ча со пи су  Ср би сти ка/Serbicа I, број 2-3 , При шти на, 

1998, стр. 41-49 до нео Словоосрпском језику  у ко јем у под на сло ву Писмо, из ме ђу 
оста лог, пи ше: „Срп ски књи жев ни је зик има два рав но прав на пи сма: ћи ри ли цу и ла-
ти ни цу. Ср би су кул тур ни ба шти ни ци ста ро сло вен ске пи сме но сти и ње них азбука,а 
ста ро сло вен ска гла го љи ца и ћи ри ли ца су исто риј ска пи сма. На те ме љи ма хи ља ду го ди-
шње срп ске и сло вен ске ћи ри лич ке пи сме но сти Вук Сте фа но вић Ка ра џић је ство рио 
на ци о нал но фо нет ско пи смо - срп ску ћи ри ли цу, ко ја је сто жер на вер ти ка ла срп ског 
ду хов ног, кул тур ног и исто риј ског иден ти те та.

 Ср би има ју и сво је дру го пи смо: Ву ко вој ћи ри ли ци при ла го ђе ну срп ску ла ти ни цу. 
Упо тре ба пи сма ни је на ци о нал на ди фе рен ци јал на цр та - па је ла ти ни ца са став ни део 
срп ске кул ту ре“. Слово је  пот пи са ло 12 лин гви ста и фи ло ло га, књи жев ни ка, уни вер зи-
тет ских про фе со ра и на уч них рад ни ка ме ђу ко ји ма су др Ве ра Бо јић, мр Мир ја на Вла-
ји са вље вић, Пре драг Р. Дра гић Ки јук, Ми ло рад Ђу рић, проф. др Ми лош Ко ва че вић, 
Зо ран Ко стић, проф. др Рад ми ло Ма ро је вић, проф. др Пе тар Ми ло са вље вић, Сло бо дан 
Ра ки тић, Ти о дор Ро сић, проф. др Бо жо Ћо рић, мр Ми ха и ло Шће па но вић.
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По сле ово га ску па, сред стви ма Вла де Ре пу бли ке Срп ске Кра-
ји не об ја вље на је књи га Бо ја на Ра ди ћа РазговорисаПетромМи
лосављевићемоНовосадскомскупу (2008). По себ ни одељ ци у овој 
књи зи по све ће ни су Беч ком до го во ру, Но во сад ском до го во ру и Но-
во сад ском ску пу. (Про фе сор Ми ло са вље вић је ини ци ја тор По кре-
та за об но ву ср би сти ке. Но во сад ски скуп био је по све ћен и де се-
то го ди шњи ци овог По кре та, као и се дам де се то го ди шњи ци ро ђе ња 
ово га фи ло ло га). 

Аутор ово га  члан ка је имао  част да бу де је дан од ор га ни за-
то ра ово га Ску па, да бу де у ње го вом пред сед ни штву. Пред се да вао 
је и оном де лу Ску па, на ње го вом кра ју, ка да су до не ти За кључ-
ци. Има да кле оба ве зу да бра ни од лу ке у чи јим је до но ше њу уче-
ство вао. При том  сма тра и да тре ба да уме, хва ла Бо гу, и да чи та 
исто риј ска до ку мен та, па и она ко ја се ти чу је зи ка па и пи сма. А 
сви ре ле вант ни до ку мен ти су об ја вље ни у две ма хре сто ма ти ја ма 
про фе со ра Ми ло са вље ви ћа: Србиињиховјезик(1997, 2002), Срп
скаписма(2006) и у јед ном од она три збор ни ка са Ску па Српско
питањеисрбистикапод на сло вом Документи (2007). На осно ву 
ових чи ње ни ца ни је те шко  од го во ри ти и на она глав на пи та ња ко-
ја се ти чу срп ског је зи ка и срп ских пи са ма на те ри то ри ји са да шње 
Ре пу бли ке Хр ват ске. 

Ста во ви офи ци јел не срп ске фи ло ло ги је, оне ко ја је и са да на 
сце ни, да опет на гла сим, фор му ли са ни су у за кључ ци ма Но во сад-
ског до го во ра. Овај до го вор одр жан је у вре ме дру ге Ју го сла ви је, 
да кле Ти то ве, 1954. го ди не. До го вор је одр жан на фор мал ну ини-
ци ја ти ву ре дак ци је Ле то пи са Ма ти це срп ске. Ко ор га ни за то ри ово-
га ску па би ле су две ма ти це: Ма ти ца срп ска и Ма ти ца хр ват ска. 
Сам чин До го во ра од вио се у згра ди По кра јин ског ко ми те та Са ве за 
ко му ни ста. Овог до го во ра се јав но и зва нич но од ре кла Ма ти ца хр-
ват ска 1971. (да кле у вре ме Ма спо ка у Хр ват ској). Овог до го во ра 
се, ме ђу тим,  Ма ти ца срп ска, као ни Срп ска ака де ми ја на у ка, ни су 
од ре кле, а то зна чи да га се ни је од ре кла ни офи ци јел на срп ска фи-
ло ло ги ја.  

Ре зул та ти Но во сад ског до го во ра ви де се ви ше по по сле ди ца-
ма, не го што се ја сно мо гу ра за бра ти у са мом тек сту ње го вих За-
кљу ча ка. Јед на  од глав них по сле ди ца ви ди се по две ма огром ним 
књи га ма ко је је при ре ди ла Пра во пи сна ко ми си ја, обра зо ва на на 
Но во сад ском до го во ру. Ова Пра во пи сна ко ми си ја је об ја ви ла Пра
вописсрпскохрватскогјезика, ко ји је ека ви цом и ћи ри ли цом из да-
ла Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду, и Pravopishrvatskosrpskogajezika 
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ко ји је ије ка ви цом и ла ти ни цом из да ла Ма ти ца хр ват ска у За гре бу. 
Обе ва ри јан те пра во пи са об ја вље не су исто вре ме но: 1960.

На осно ву ових две ју ва ри ја на та пра во пи са мо гао је да сле ди 
при ро дан за кљу чак: да су пред став ни ци две ју на ци о нал них ин сти-
ту ци ја, срп ске и хр ват ске, на пра ви ле спо ра зум ка ко би се је зи ци и 
књи жев но сти два на ро да у пра во пи су при бли жи ли и ује ди ни ли. 
Али је у је зи ку, ко ји је про гла шен за јед нич ким, ја сно по ка за но и 
шта је чи је. По ка за но је да су  ека ви ца и ћи ри ли ца су срп ски, а  ије-
ка ви ца и ла ти ни ца да су хр ват ски.  

На осно ву ова ко учи ње не по де ле је зич ких под руч ја јед ног је-
зи ка, ко ји се фор мал но при ка зу је као за јед нич ки,  18 ин сти ту ци ја 
из Хр ват ске и мно ги по је дин ци, ме ђу њи ма и Кр ле жа, об ја ви ли 
су 1967.  Deklaracijuonazivuipoložajuhrvatskogknjiževnogjezika,   
1967. Де кла ра ци ја је са мо кон ста то ва ла оно што се у Но во сад ском 
до го во ру не пи ше, али се под ра зу ме ва: да је зик срп ско хр ват ско/
хр ват ско срп ски има две ва ри јан те, ис точ ну и за пад ну, да се ове 
ва ри јан те мо гу ја сно по де ли ти, по ли ни ји ека ви ца и ћирилицa су 
срп ске, ије ка ви ца и ла ти ни ца су хр ват ске. Ије кав ска и ла ти нич ка 
ва ри јан та у де кла ра ци ји су иден ти фи ко ва ни као хр ват ски књи жев-
ни је зик. Ова ква по де ла до би ла је и сво ју гра фич ку илу стра ци ју 
на Карти хрватског језика садодаткомсрпског То ме Ма та си ћа 
(Мин хен 1984). У њој је бив ши срп ско хр ват ски/хр ват ско срп ски је-
зик по де љен по ли ни ји ека ви ца/ије ка ви ца, а та ли ни ја де ли је зич ки 
про стор но ми нал но за јед нич ког је зи ка ге о граф ском ли ни јом Ло-
зни ца –Кра ље во – Де ча ни. Све за пад но од те ли ни је, по овој кар ти, 
у ствар  спа да у хр ват ски је зик. Ова кар та је об зна ње на у Ср би ји 
тек у ча со пи са Србистика/Serbica1998 го ди не.

Би ло би при род но да се срп ска офи ци јел на фи ло ло ги ја, по сле 
Декларације о хр ват ском књи жев ном је зи ку, и од ри ца ња Ма ти це 
хр ват ске од Но во сад ског до го во ра, огла си вра ћа њем на ста во ве ко-
ји су у овим ин сти ту ци ја ма биo пре о вла ђу ју ћи пре Но во сад ског 
до го во ра, тач ни је у пред ју го сло вен ском пе ри о ду. Офи ци јел на срп-
ска фи ло ло ги ја, ме ђу тим, и јав но је на ста ви ла да сле ди ре ше ња 
за у зе та на Но во сад ском до го во ру. А то зна чи да је на ста ви ла да, у 
осно ви,  сле ди хр ват ску по ли ти ку. Та ко је, у лин гви стич кој ствар-
но сти, ста ње до ста не ја сно. Офи ци јел на срп ска је зич ка на у ка при-
зна је се да по сто ји  хр ват ски је зик и срп ско хр ват ски је зик. До ду ше, 
срп ском је зи ку при зна је се и не ка вр ста по сто ја ња, али он је, хо кус 
по ку сом, пре тво рен у део срп ско хр ват ског, тач ни је у део хр ват ског 
је зи ка. У дру гој ва ри јан ти, из „рас пад ну тог“ срп ско хр ват ског је зи-
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ка, срп ски из ла зи са истим ста ту сом као и хр ват ски и бо шњач ки 
је зик.3)

Све бит но што се де ша ва ло у од но су пре ма срп ском је зи ку у 
не дав ној про шло сти има ве зе са ства ра њем Ју го сла ви је. А оно што 
се де си ло на Но во сад ском до го во ру има ве зе са чи ње ни цом да су 
глав не срп ске на ци о нал не ин сти ту ци је, као што су Ма ти ца срп ска 
и Срп ска кра љев ска ака де ми ја, по сле 1945. го ди не до шле под не-
по сред ну кон тро лу Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је и еки пе ко ја 
је спро во ди ла по ли ти ку ње ног во ђе.

Од лу ке Но во сад ског до го во ра, а по го то во ње го ве по сле ди це, 
ти ца ле су се суд би не Ср ба у Хр ват ској.

На пи та ње: ко јим је зи ком го во ре Ср би у Хр ват ској? од го вор, 
ко ји сле ди из Но во сад ског до го во ра, са свим је ја сан. Они го во ре 
хр ват ско срп ским је зи ком. Та ко фор му ли сан је зик је, но ми нал но, 
за јед нич ки је зик Хр ва та и Ср ба. По ка за ће се, кроз Декларацију и 
дру ге по те зе хр ват ских ин сти ту ци ја, још пре раз би ја ња Ју го сла ви-
је, да је хр ват ско срп ска ва ри јан та за јед нич ког је зи ка ствар но тре-
ти ра на као хр ват ски књи жев ни  је зик. 

Од го вор на  пи та ње: ко јим пи смом Ср би у Хр ват ској пи шу? 
не што је сло же ни ји. У ствар но сти,  Ср би на те ри то ри ји да на шње 
Хр ват ске (јер пре Ти то ве Ју го сла ви је она као др жа ва ни је по сто ја-
ла) пи са ли су она ко ка ко се у овој сре ди ни углав ном пи са ло, а то 
зна чи ла ти ни цом. Тек по не ко је од Ср ба по осе ћа њу, пи сао ћи ри ли-
цом. Ћи ри ли цом су, у Хр ват ској, би ле об ја вљи ва не тек не ке пу бли-
ка ци је. А та ко је чи ње но из по ли тич ких раз ло га.

По ли ти ка Ти то ве Ју го сла ви је спро во ди ла је став хр ват ске фи-
ло ло ги је да Хр ва ти и Ср би у Хр ват ској има ју је дан те исти за јед-
нич ки је зик ко ји се мо же пи са ти и и ла ти ни цом и ћи ри ли цом.  У 
та квој по ли тич кој и је зич кој ствар но сти, би ло је мо гу ће са мо ова-
ква по де ла: хр ват ска је ла ти ни ца, а срп ска је са мо ћи ри ли ца. Ова 
по ли ти ка је на де лу по ка зи ва ла да у Хр ват ској по сто ји са мо ма ли 
3) Осим про фе со ра Пе тра Ми ло са вље ви ћа, „пр во на чал ни ка књи го слов ске и ср би стич ке 

ми сли“ (Си стем срп ске књи жев но сти, Ср би и њи хов је зик, Срп ски фи ло ло шки про-
грам, Увод у ср би сти ку, Срп ска књи жев ност и срп ски на ци о нал ни про грам, Иде ја ју-
го сло вен ства и срп ска ми сао, Срп ска пи сма...), зна чај не књи ге из обла сти ср би сти ке 
об ја ви ли су и дру ги  лин гви сти и фи ло ло зи, од ко јих су нај по зна ти ји Ми лош Ко ва че вић 
(У од бра ну је зи ка срп ско га, У од бра ну је зи ка срп ско га - и да ље, Срп ки је зик и срп-
ски је зи ци, Ср би стич ке те ме...), Рад ми ло Ма ро је вић (Срп ски је зик да нас, Но ви Рат за 
срп ски је зик и пра во пис, Исто риј ске и ком па ра тив не сту ди је срп ског је зи ка...),  као и 
не ко ли ци на са вре ме них исто ри ча ра и по ли ти ко ло га, као што су Ни ко ла Жу тић, Ве се-
лин Ђу ре тић, Ва си ли је Кре стић, Во ји слав Ше шељ,  ту је и не ко ли ко на ших чла на ка, 
из обла сти но ви је срп ске исто ри је, срп ско-хр ват ских од но са, Ср ба-ри мо ка то ли ка тзв. 
Хр ва та, ге о по ли тич ких те ма и слич но.
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број Ср ба, још ма ње не го оних ко ји се као Ср би из ја сне. То су они 
ко ји пи шу ћи ри ли цом. А по што је њих са свим ма ли број, Ср ба у 
Хр ват ској го то во да и не ма. 

Су прот но од ова кве је зич ке ствар но сти, по сто ја ла је и јед на 
дру га ствар ност, бар на па пи ру. Срп ски на род у овој Ре пу бли ци, 
сво јом ан ти фа ши стич ком бор бом у то ку Дру гог свет ског ра та, из-
бо рио је пот пу ну по ли тич ку рав но прав ност са хр ват ским на ро дом 
. У свим уста ви ма Хр ват ске ко ја је на ста ла по сле дру гог свет ског 
ра та, Хр ват ска је де фи ни са на као др жа ва хр ват ског на ро да и срп-
ског на ро да у Хр ват ској. То ни је не што но во. Ср би ма је ин ди ви ду-
а ли тет  при зна ван за све вре ме по сто ја ња Вој не гра ни це у Аустри-
ји, а при зна ва ла је и Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Та кав 
трет ман по ка за ће се као би тан кад до ђе до раз би ја ња Ју го сла ви је. 
Ср би из Хр ват ске по ста ли су све све сни ји оно га што су има ли. 
Под се ти ли су се да је Хр ват ска би ла де фи ни са на као дво на ци о-
нал на др жа ва. Дво на ци о нал на Хр ват ска све че шће се по ре ди  са 
дво на ци о нал ном Че хо сло вач ком ка ква је до ско ра по сто ја ла, или 
са и да нас дво на ци о нал ном Бел ги јом, са ста вље ном до Ва ло на ца 
и Фла ма на ца. Оно што је у Хр ват ској би ло дру га чи је, би ло је то 
што Ср би ни су и је зич ки раз гра ни че ни од Хр ва та. Та ква си ту а ци ја 
је по чи ва ла на ста ву да Ср би и Хр ва ти има ју за јед нич ки је зик. Са 
раз би ја њем за јед нич ке др жа ве, са од ба ци ва њем иде је о срп ско хр-
ват ском је зич ком за јед ни штву, на днев ни ред је до шло и пи та ње 
иден ти те та је зи ка Ср ба и је зи ка Хр ва та у Хр ват ској. 

Став да Ср би и Хр ва ти има ју за јед нич ки и исти је зик, то ни је 
би ло ми шље ње не ка да шњих срп ских ин сти ту ци ја, Ма ти це срп ске 
и Срп ске кра љев ске ака де ми је, по го то во у пред ју го сло вен ском пе-
ри о ду. Њи хов став је био да Ср би има ју свој је зик, Хр ва ти свој, да 
су на осно ву је зи ка Ср би и Хр ва ти два на ро да. А чи ње ни ца  да су 
Хр ва ти, од Илир ског по кре та на о ва мо, пи са ли истим је зи ком као 
и Ср би, об ја шња ва на је не чим што је у све ту нор мал но. Ен гле ски 
је зик је ен гле ски све јед но што та ко ре ћи по ла све та да нас тим је-
зи ком го во ри;  шпан ски је шпан ски иако њи ме го во ри нај ве ћи део 
Ла тин ске Аме ри ке. 

Па по че му се он да раз ли ку ју Ср би и Хр ва ти у Хр ват ској? На 
то пи та ње да ва на су два од го во ра. Пр ви су сми сли ли иде о ло зи ју-
го сло вен ства, пре све га Штро сма јер и Ја гић. По том од го во ру Хр-
ва ти и Ср би су је дан на род, јер то бо же го во ри јед ним је зи ком.  Они 
се са мо раз ли ку ју по ве ри: Хр ва ти су ка то ли ци истог је зи ка, Ср би 
су са мо пра во слав ци. Дру ги од го вор је до би јан на по пи си ма ста-
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нов ни штва на осно ву на ци о нал ног из ја шња ва ња по пи са них.  Хр-
ва ти и Ср би у Хр ват ској су они ко ји се та ко из ја сне. 4)

У ко му ни стич кој Ју го сла ви ји ни је би ло по жељ но да се иде у 
пра во слав ну цр кву. Оту да и не мо же по сто ја ти тач на еви ден ци ја 
ко ли ко је би ло пра во сла ва ца у Хр ват ској. 

По ли ти ка Ти то ве Хр ват ске во ди ла је ка то ме обе леж ја срп ског 
иден ти те та бу ду Срп ска пра во слав на цр ква и на ци о нал но осе ћа ње.  
Ср бин је у Хр ват ској онај ко ји иде у пра во слав ну цр кву, и онај ко-
ји се слу жи ћи ри ли цом. Али и онај ко ји се осе ћа Ср би ном. Та квих 
је Ср ба би ло све ма ње та ко да су се ла ко мо гли мар ги на ли зо ва ти.

Туђ ма но ва Хр ват ска на ста ла је на не ги ра њу и Ју го сла ви је. 
Има ла је по тре бу  са мо да бри ше ко ре не иде је ју го сло вен ства на 
ко ји ма је и Ју го сла ви ја и са ма Хр ват ска у њој ство ре на. Истим по-
те зи ма не ги ра ла је и идеј не осно ве сер бо кро а ти сти ке. Хте ла је, у 
но вим усло ви ма, да при хва ти са мо ре зул та те по ли ти ке Ти то ве Ју-
го сла ви је.

Схва тив ши да је до шао тре ну так за по твр ђи ва ње ре зул та та 
прет ход не по ли ти ке, она је схва ти ла и да је до шао тре ну так да тре-
ба на пу сти ти и са му и ре то ри ку прет ход ни ка. Она је, јед но став но, 
ски ну ла ма ске са хр ват ске по ли тич ке стра те ги је. Не ма ви ше по ли-
ти ке брат ства и је дин ства; не ма ви ше за јед ни штва Ср ба и Хр ва та. 
Сва ки од ова два на ро да је по се бан; сва ки има сво је је зи ке и сво ја 
пи сма. По вод за рат ко ји је, по Туђ ма ну Хр ва ти ма био по тре бан, 
учи њен је та ко што су из Уста ва Хр ват ске, јед ним по те зом, по те-
зом над гла са ва ња, Ср би од кон сти ту тив ног на ро да пре тво ре ни у 
на ци о нал ну ма њи ну.

Све то учи ни ло је да и Ср би са те ри то ри је да на шње Хр ват ске 
схва те да и са ми тре ба да се ма ну ре то ри ке, и Штро сма је ро ве, и 
Ја ги ће ве, и Бро зо ве и Кр ле жи не и да ствар но сти по гле да ју у очи. А 
то зна чи да пре и спи та ју основ не иде је на ко ји ма је ство ре на Ју го-
сла ви ја, а то, да ље,  зна чи и да се пре и спи та и са ма при ча о за јед-
нич ком је зи ку Ср ба и Хр ва та. Зах те ва ло је да се по гле да и исти на 
о пи сми ма. 
4)  Ви ди ши ре: Пе тар Ми ло са вље вић, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, Ва ље во-Ло

гос, 2007; Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Бач ка Па лан ка - Ло гос, 2007; Ср би и њи хов 
је зик - хре сто ма ти ја, Бе о град - Треб ник 2002, Мом чи ло Су бо тић, Фи ло ло ги ја и ге о-
по ли ти ка, у: Срп ско пи та ње и ср би сти ка, Збор ник ра до ва 3, при ре ди ли Пе тар Ми ло-
са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос Бач ка Па лан ка - Књи го твор ни ца Логос Ва ље во, 
2007; Мом чи ло Су бо тић, Од нос фи ло ло ги је и иде о ло ги је код Ср ба, Политичкаревија 
01/2009, ИПС, Бе о град, 2009; Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и ју го-
сло вен ства, у: Српскопитањеисрбистика, Зборникрадова1, при ре ди ли Пе тар Ми ло-
са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос Бач ка Па лан ка - Књи го твор ни ца ЛогосВа ље во, 
2007.



стр:199224.

- 207 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

И Па ве лић и Ти то од ба ци ли су Штро сма је ро ву иде ју да су Хр-
ва ти и Ср би је дан на род. Већ у Дру ги свет ски рат они ула зе као два 
на ро да, и из ње га из ла зе као два на ро да. Али су, све до Туђ ма но ве 
Хр ват ске, ре то рич ки одр жа ва на иде ја о за јед ни штву је зи ка два на-
ро да. Ови ста во ви су би ли одр жа ва ни ви ше пре ко срп ских на ци о-
нал них ин сти ту ци ја, не го пре ко хр ват ских. Та ко је би ло мо гу ће да 
се чи ни јер су у њи ма на власт до шли ка дро ви ко је је Ти то ва Ко му-
ни стич ка пар ти ја та мо по ста ви ла. 

Али је са по ја вом Туђ ма но ве Хр ват ске, ко ја је отво ре но оства-
ри ва ла „по ви је сне те жње хр ват ског на ро да“,  ја сно је оства ри ван 
кон ти ну и тет са Па ве ли ће вом Не за ви сном  др жа вом  Хр ват ском. 
Ма сов ни по крет у Хр ват ској ше зде се тих го ди на, ко ји се де сио и у 
ко му ни стич ком вр ху др жа ве, али и у на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, 
ја сно го во ри о кон ти ну и те ту хр ват ске по ли тич ке стра те ги је. У тој 
по ли ти ци Па ве лић ни је био епи зо да. Све се ја сни је по ка зу је да је 
Ти то ва по ли ти ка ју го сло вен ства би ла епи зо да.  

У го ди на ма раз би ја ња Ју го сла ви је срп ском на ро ду у це ли ни, а 
по го то во срп ском на ро ду на те ри то ри ји да на шње Хр ват ске, при ре-
ђен је ве ли ки исто риј ски по раз. Са пу ном озбиљ но шћу тре ба схва-
ти ти Туђ ма но ве ре чи да је то нај ве ћи срп ски по раз по сле Ко со ва. 

Сре ћом, ово ви ђе ње има и дру гу стра ну. Оно ни је би ло са мо 
срп ски по ли тич ки по раз. То је, исто вре ме но, био  по раз хр ват ских 
иде ја ју го сло вен ства и сер бо кро а ти сти ке. Овај по раз је по ка зао 
ре то рич ки ка рак тер тих иде ја; ски нуо ма ску са њи хо ве ла жно сти; 
по ка зао су шти ну хр ват ске по ли тич ке стра те ги је.  А то зна чи да је 
уме сто ла жне ре то ри ке, шан су до би ла истин ска на у ка. По го то во 
она ко ја се ба ви на ци о нал ним про бле ми ма: пре све га на ци о нал-
ним је зи ком, на ци о нал ном књи жев но шћу, пи та њи ма од но са ве ре 
и на ци је. Јед ном ре чи, иде ја ма ко ји ће у фо кус сво га ин те ре со ва ња 
ста ви ти пи та ња фи ло ло ги је, по ли ти ко ло ги је, ге о по ли ти ке. По ка-
за ло се да срп ски на род има ре зер вну сна гу ми мо офи ци јел не на-
ци о нал не ели те ко ја је очи глед но за ка за ла. Та ре зер вна сна га би ла 
је ме ђу на уч ни ци ма ко ји су мар ги на ли зо ва ни. По ка за ло се да ови 
на уч ни ци, у про гра му об но ве ср би сти ке из пред ју го сло вен ског пе-
ри о да, мо гу да пру же ре ше ња за из ла зак из исто риј ског ћор со ка ка 
у ко ји су иде је ју го сло вен ства и сер бо кро а ти сти ке до ве ли срп ски 
на род. 

Ср би са те ри то ри је да на шње Хр ват ске, про те ра ни из сво јих 
до мо ва, до шли су у си ту а ци ју да мо ра ју да да ју од го во ре на мно га 
пи та ња, пре све га жи вот на, али и по ли тич ка и фи ло ло шка. По што 
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ви ше за офи ци јел ну Хр ват ску не по сто ји хр ват ско срп ски , ни срп-
ско хр ват ски је зик, ни је зик хр ват ски или срп ски, ну жно је да се да 
на уч но за сно ван од го вор на пи та ње: ко јим или чи јим је зи ком го-
во ре Ср би у Хр ват ској? Ко ји је то је зик ко ји је у Уста ву Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не (1990), на зван срп ски?

По ка за ло се да на то пи та ње то  и ни је од већ те шко од го во ри-
ти, по го то во кад се ти че да на шње Хр ват ске.  Пре ци зне  ди ја лек то-
ло шке кар те ра ђе не су у но ви је вре ме за це ло је зич ко под руч је је-
зи ка ко ји је зва нич но на зи ван срп ско хр ват ски/хр ват ско срп ски. Ове 
кар те су ра ди ли нај а у то ри та тив ни ји срп ски и хр ват ски ди ја лек то-
ло зи по сле Дру гог свет ског ра та Па вле Ивић и Да ли бор Бро зо вић. 
Њи хо ве кар те је об ја вио Ју го сла вен ски лек си ко граф ски за вод из 
За гре ба 1988.  Кар те ових ди ја лек то ло га по ка зу ју да по сто је ја сне 
је зич ке гра ни це из ме ђу ча кав ског, кај кав ског и што кав ског ди ја-
лек та. По што су Ср би са мо што кав ци, от па да би ло ка кво по ми-
ња ње кај кав ског и ча кав ског уз срп ски је зик. Ства ри по ста ју још 
ја сни је ако се  схва ти и ка ко су сла ви сти пр ве по ло ви не 19. ве ка 
иден ти фи ко ва ли срп ски је зик као што кав ски, а да су се са мо спо-
ри ли око то га да ли је пра ви хр ват ски ча кав ски или кај кав ски. Сам 
Вук Ка ра џић је срп ски је зик до след но иден ти фи ко вао са што кав-
ским.  5) На тим осно ва ма ла ко је схва ти ти у че му је је зич ка по де ла 
у дво на ци о нал ној Хр ват ској. Ни је те шко схва ти ти да се, на под руч-
ју ове да на шње др жа ве,  у ве ћем ње ном де лу,  го во ри као на род ним 
је зи ком је зи ком срп ским. Све јед но ка ко се ста нов ни штво у на ци о-
нал ном сми слу из ја шња ва ло или ко ју ве ру ис по ве да ло. 

Још је ја сни ји од го вор на пи та ње чи јим се је зи ком, као књи-
жев ним, го во ри на под руч ју да на шње Хр ват ске. Го во ри се, са свим 
ја сно, ије кав ском ва ри јан том је зи ка ко ји је тре ти ран као за јед нич-
ки („је дан и је дин ствен“). Са свим је ја сно да овај ди ја ле кат ни је 
ни ча кав ски ни кај кав ски, већ је што кав ски ије кав ски. На оним об-
ја вље ним Иви ће вим и Бро зо ви ће вим кар та ма ја сно се ви ди и где 
се тај на род ни је зик про сти ре у окви ру са да шње Хр ват ске. Тим 
ди ја лек том се го во ри на све га два под руч ја. Јед но је под руч је ко је 
је го то во по ду дар но са под руч јем Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, или 
ста ре Вој не гра ни це, ко је је би ло на се ље но пре вас ход но срп ским 
пра во слав ним ста нов ни штвом. На овом про сто ру је 1991-1995. по-
сто ја ла Ре пу бли ка Срп ска Кра ји на. У на у ци се овај ди ја ле кат на-
зи ва ис точ но-хер це го вач ки што кав ског на реч ја, од но сно срп ског 

5)  Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић,  Но ви ја срп ска по ли тич ка исто ри ја, део ВукКараџићи
Хрвати, стр. 21-45, ИПС, Бе о град, 2006.
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је зи ка. Дру го је под руч је ис точ но хер це го вач ког оно ко је об у хва та 
про стор та ко ђе бив ше Ду бро вач ке ре пу бли ке у ко јем је до ми нант-
но ста нов ни штво ка то лич ко. 

Ди ја лек то ло шке кар те Иви ћа и Бро зо ви ћа ја сно по ка зу ју про-
сти ра ње ис тич но-хер це го вач ког ди ја лек та на про сто ру ко ји тре-
ти ра ју као за јед нич ки, тј. и срп ски и хр ват ски.  Овај ди ја ле кат се 
про сти ре, сем у Хр ват ској, у ве ћем де лу Бо сне и Хер це го ви не и то 
на под руч ју да на шње Ре пу бли ке Срп ске, у ње ним оп ти мал ним гра-
ни ца ма; за тим на под руч ју ве ћег де ла Цр не Го ре, и то оног ко ји је 
по знат као Ста ра Хер це го ви на, и на про сто ру За пад не Ср би је, све 
до Кра ље ва, у ко јем је део под руч ја, око Но вог Па за ра, на се љен 
пре вас ход но му сли ман ским ста нов ни штвом.

Не где пред Дру ги свет ски рат, уочи раз би ја ња Ју го сла ви је, 
уочи ства ра ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, нај ве ћи фи ло лог ко је 
је Ду бров ник дао, Ми лан Ре ше тар, Ја ги ћев зет и след бе ник, ина че 
Ср бин ка то лик, у сво јој при ступ ној бе се ди у Срп ској кра љев ској 
ака де ми ји у Бе о гра ду, ре као је: „Ако се већ из два ја срп ско од хр-
ват ско га тре ба зна ти да је Ду бров ник по је зи ку био увек срп ски“. 
Ова ње го ва из ја ва мо же се ува жи ти као прин ци пи јел на. Туђ ма но ва 
по ли ти ка је при ну ди ла Ср бе из Хр ват ске не са мо да сво је до мо ве, 
већ и да бра не свој је зич ки иден ти тет. Кад се већ мо ра ју раз два ја ти 
срп ско од хр ват ског, кад су ре то рич ке обра зи не брат ства и је дин-
ства ски ну те, ја сно је и где се на те ри то ри ји Хр ват ске го во ри срп-
ски, а где хр ват ски. Опет по ста је ја сно и не што што је фи ло ло зи ма 
из пред ју го сло вен ског пе ри о да би ло ја сно: да се на те ри то ри ји да-
на шње Хр ват ске мо гу ја сно из два ја ти срп ски од хр ват ског је зи ка. 
А то зна чи да је дво на ци о нал на Хр ват ска и је зич ки ја сно по де ље-
на. Ре то рич ке ма гле су до ско ра то спре ча ва ле да се ви ди. 6)

Вук Ка ра џић је пи сао и го во рио је зи ком сво га за ви ча ја, а то 
зна чи ис точ но- хер це го вач ким ди ја лек том. Као фи ло лог он је то 
сво је на реч је пре по ру чи вао као нај бо ље да по ста не књи жев ни је-
зик свих Ср ба. Али је до зво ља вао да се срп ски књи жев ни је зик 
пи ше и екав ски и ије кав ски, са мо да се то чи ни пра вил но. 

По све је дру га чи је би ло по на ша ње хр ват ских иде о ло га и фи ло-
ло га. Љу де вит Гај је на пу стио свој хр ват ски је зик кај кав ски ко јим 

6)  Ви ди: Пе тар Ми ло са вље вић, О раз ли ко ва њу срп ског и хр ват ског је зи ка, у: Српско
питањеисрбистика,Зборникрадова2, при ре дио Пе тар Ми ло са вље вић, Логос Бач-
ка Па лан ка - Књи го твор ни ца Ло гос Ва ље во, 2007, Ми лош Ко ва че вић, Срп ски је зик и 
ње го ве ва ри јан те, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова1, при ре ди ли Пе тар 
Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос Бач ка Па лан ка - Књи го твор ни ца Логос Ва-
ље во, 2007.
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је по чео да пи ше и у вре ме Илир ског по кре та при хва тио да пи ше 
дру гим је зи ком, је зи ком срп ским. При кра ју 19. ве ка у Хрватском
правопису Ива на Бро за (1892) при хва ћен је ис точ но хер це го вач ки 
што кав ски Ву ка и Да ни чи ћа као за јед нич ки књи жев ни је зик Ср ба 
и Хр ва та. То је учи ње но у Хр ват ском са бо ру, у кај кав ском За гре бу, 
на осно ву ове књи ге кај кав ца Бро за.  По што се већ мо ра ка за ти чи-
ји је то је зик, ја сно је да је то срп ски је зик. То ни је био са мо је зик 
Ву ка и Да ни чи ћа ко ји су ро ђе ни на те ри то ри ји да на шње Ср би је; 
то је био и на род ни али и књи жев ни је зик Ср ба са под руч ја Вој не 
гра ни це и са под руч ја  Ду бро вач ке ре пу бли ке ко ја се да нас на ла зе 
у са ста ву Ре пу бли ке Хр ват ске.

На осно ву ових чи ње ни ца, по себ но кад се има ју у ви ду и до-
ско ра шње и са да шње при ли ке у Хр ват ској,  сле ди ја сан за кљу чак 
ко ји гла си:  У дво на ци о нал ној Хр ват ској иза бран је за за јед нич ки 
књи жев ни је зик  је зик јед ног од два кон сти ту тив на на ро да, срп ски 
на род ни је зик, од но сно на ње му из гра ђе ни срп ски књи жев ни је зик.  

По сто ји на сто ја ње код хр ват ских ин сти ту ци ја да се овај је зик 
ре ги стру је као хр ват ски је зик. Иза то га ста ва сто ји ХА ЗУ.  Та на-
сто ја ња би би ла слич на они ма као ка да би не ко у Бра зи лу хтео пор-
ту гал ски да ре ги стру је као бра зил ски, или да шпан ски у Мек си ку 
ре ги стру је као мек си кан ски, а ен гле ски у Аме ри ци као аме рич ки.

Хр ва ти су мо гли уз по моћ са ве зни ка да про те ра ју Ср бе из Хр-
ват ске. Ипак не мо гу да про те ра ју исти ну и да је је зик ко ји упо-
тре бља ва ју као књи жев ни је зик Хр ва та у ства ри срп ски. Ср би у 
Хр ват ској дру ги је зик не ма ју. Хр ва ти има ју. али су свој књи жев ни 
је зик пре у зе ли од Ср ба; са мо су га про гла си ли хр ват ским.

Зна се и чи ја је иде ја да су Ср би и Хр ва ти је дан на род, јер го во-
ре јед ним је зи ком. Али и да су два на ро да јер се раз ли ку ју по ве ри. 
То ни је иде ја ни Све тог Са ве, ни До си те ја, ни Ву ка Ка ра џи ћа, ни 
срп ских фи ло ло га и по ли ти ча ра из 19. ве ка, по го то во не ди на сти је 
Обре но ви ћа.  То су иде је Штро сма је ра и Ја ги ћа, иде о ло га ју го сло-
вен ства. Њи хо ве иде је су спро ве де не у жи вот и то у пе ри о ду по-
сто ја ња Ју го сла ви је. У пост ју го сло вен ском пе ри о ду ове иде је се 
на ста вља ју, али не ма ју ви ше ни ре то рич ку, ни ин сти ту ци о нал ну 
сна гу да пре жи ве.

Чи ње ни ца је да су на осно ву ове иде је Хр ва ти  у ју го сло вен-
ском пе ри о ду про фи ти ра ли. У прин ци пу, у зва нич ној и не зва нич-
ној по ли ти ци, сви ка то ли ци срп ског је зи ка тре ти ра ни су као Хр ва-
ти. Та ко је хр ват ски кор пус уве ћан, а срп ски бит но ума њен. Мно ги 
објек тив но Ср би ри мо ка то ли ци су по ста ли не са мо Хр ва ти, већ и 
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екс трем ни Хр ва ти. Мно ги од њих су по ста ли при ста ли це уста шког 
по кре та. 

У исто риј ској на у ци ни је спор но да су у про шло сти, у пред ју-
го сло вен ском па и у са мом ју го сло вен ском пе ри о ду, по сто ја ли и 
Ср би ка то ли ци и Ср би му сли ма ни. Али је код ства ра ња Ју го сла ви-
је, ле га ли зо ван  и став да Хр ва ти има ју је зик ко ји им је за јед нич-
ки са Ср би ма. Не спор но је да Ср би ка то ли ци, као и Ср би му сли-
ман ске ве ре, го во ре исто као и Ср би пра во слав ци. Са по пу ла ци јом 
срп ског је зи ка де си ло се не што што се дру где у све ту не де ша ва. 
При пад ни ци на ро да јед ног је зи ка а три ве ре, раз де ље ни су у три 
на ро да. У ти тов ском и пост ти тов ском пе ри о ду, пр ви су пре тво ре ни 
у Хр ва те, а дру ги у Бо шња ке.7)

Са мо од ба ци ва ње иде о ло ги је ју го сло вен ства, ко је је про те кло 
упо ре до са ру ше њем Ју го сла ви је, до ве ло је у пи та ње оп ста нак и 
са ме ове иде је. Иде ја да се на ро ди иден ти фи ку ју пре ма ве ри ни је 
за жи ве ла ниг де у Евро пи. Не ма ца има три ве ре, а та ко је и са По-
ља ци ма, Фран цу зи ма, са сви ма. Евро па, ко ја се ду бо ко уме ша ла у 
сва ђе на тлу бив ше Ју го сла ви је, мо ра ће кад тад да схва ти да ова 
иде ја не мо же да оп ста не у јед ном ње ном де лу. Мо ра ће, кад тад, 
да за у зме прин ци пи је лан став пре ма овом пи та њу. А то зна чи да ће 
мо ра ти у дру гом све тлу да са гле да зби ва ња на тлу бив ше Ју го сла-
ви је то ком де ве де се тих.

Го спо дин Ви дић пред ста вља се у свом тек сту као бо рац за срп-
ске на ци о нал не ин те ре се. Из ње го вог тек ста ја сно про би ја став да 
Ср бе ка то ли ке, и Ср бе му сли ма не, тре ба јед но став но от пи са ти. 
Они као Ср би ви ше не по сто је.  

Ова кав при ступ овом про бле му у на уч ном сми слу ни је ко рек-
тан, па се не мо же ни при хва ти ти. По ка за ло се да, ства ра њем Туђ-
ма но ве Хр ват ске, пи та ње Ср ба ка то ли ка ни је ски ну то са днев ног 
ре да, не го је са мо озбиљ ни је отво ре но. А да је то пи та ње тек отво-
ре но мо гу да по твр де и књи ге Бо ра ка и Жу ти ћа. 8) По сто ја ње ових 
књи га је чи ње ни ца пре ко ко је се не мо же пре ла зи ти. У Бро зо во 
вре ме ова кве књи ге се ни су мо гле об ја вљи ва ти ни у Ср би ји. 

По што се срп ско пи та ње мо ра да нас ре ша ва ти, ми мо ре то рич-
ких ма гли, као и сва оста ла пи та ња, мо ра се има ти у ви ду чи ње ни-
ца да је у про шло сти би ло мно го Ср ба ри мо ка то ли ка, да су да ли 
7)  Ви ди о то ме ши ре у: Пе тар Ми ло са вље вић, Иден ти тет и пре и ме но ва ња срп ског је зи ка, 

у: Србијаполитичкииинституционалниизазови,Зборникрадова, при ре ди ли Мом-
чи ло Су бо тић и Жи во јин Ђу рић, ИПС, Бе о град, 2008.

8)  Ви ди: Све то зар Бо рак, Ср би ка то ли ци, Но ви Сад, 1998;  Ни ко ла Жу тић, Ср би ри мо ка-
то ли ци та ко зва ни Хр ва ти, Српскарадикалнастранка, Бе о град, 2006.
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огро ман до при нос срп ском на ро ду и срп ској кул ту ри. Не мо же се 
јед но став но твр ди ти да не ма Ср ба ри мо ка то ли ка, а да се исто вре-
ме но иг но ри ше чи ње ни ца да је је ди ни Ср бин ко ји је  при мио Но-
бе ло ву на гра ду  био ри мо ка то лик Иво Ан дрић.

При то ме се мо ра има ти у ви ду да су у са мој Ри мо ка то лич кој 
цр кви, Ср би у про шло сти, сте кли јед ну од нај ве ћих ти ту ла, ко је 
цр кве ни је рар си у овој цр кви мо гу има ти, од мах до па пе,  ти ту лу 
при ма са срп ског. Та кав ранг не ма ни је дан дру ги сло вен ски на род 
на Бал ка ну. Хр ва ти и Сло вен ци у сво јим ре до ви ма има ју са мо кар-
ди на ле.

Ри мо ка то лич ка цр ква  ни кад у прин ци пу не мо же да твр ди да 
је за све на ро де отво ре на, а да је са мо за је дан на род, на род срп ски, 
за у век за тво ре на. И ова ве ли ка Цр ква мо ра овај грех да ис пра ви.

Слич но је и са му сли ман ском вер ском за јед ни цом. Ако су за 
му сли ман ску ве ру отво ре на вра та за све на ро де на све ту, не мо же 
да се ка же да са мо Ср би ма у овој ве ри не ма ме ста. У Ти то вој Ју-
го сла ви ји, чим су иден ти фи ко ва ни као му сли ма ни, они  ауто мат-
ски по ста ју дру ги на род, Му сли ма ни са ве ли ким М, ко ји су по сле 
пре и ме но ва ни у Бо шња ке. Ова кав став се не мо же при хва ти ти ни 
са чи сто ислам ских ка нон ских раз ло га. А кад се са да из но си став 
да је би ло и да има и да мо ра би ти и Ср ба му сли ма на, до вољ но је 
под се ти ти на три  не спор на ве ли ка на: Мех мед-па шу Со ко ло ви ћа, 
Ме шу Се ли мо ви ћа или  Еми ра Ку сту ри цу, да нас нај по зна ти јег Ср-
би на у све ту.  

На уч но је не ко рект на и дру штве но и на ци о нал но штет на те за 
по ко јој су Ср би са мо пра во слав ци. На оном Но во сад ском ску пу, 
ко ји су ор га ни зо ва ли По крет за ов но ву ср би сти ке и Вла да Ре пу-
бли ке Срп ске у из бе гли штву, го спо дин Ири неј Бу ло вић, вла ди ка 
но во сад ски, у сво јој за вр шној ре чи, ка зао је, из ме ђу оста лог, да 
Срп ска пра во слав на цр ква ни је за у зе ла став да Ср би мо ра ју да бу-
ду са мо пра во слав ци. Та кав став ни је мо гу ће за у зе ти ни ка нон ски.  

Језикважнијиодписма

Сва ова от пи си ва ња го спо дин Ви дић чи ни да би  удо во љио 
не при хва тљи вој иде ји да су ства ри до ве де не до тле да са мо ћи ри-
ли ца мо же да очу ва на ци о нал ни иден ти тет Ср ба. У тек сту он ја сно 
и „ дра ма тич но“ из ла же иде ју да ако Ср би на пу сте ћи ри ли цу, би ће 
то по губ но по иден ти тет Ср ба. Без  ћи ри ли це Ср би као на род не-
ће по сто ја ти. За то и он чи ни дра ма ти чан по зив срп ском на ро ду. 
Па ра фра зи ран, ње гов по зив мо гао би ова ко да гла си. Бра ћо Ср би,  
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све дру го мо же те на пу сти ти, и те ри то ри је, и де ло ве сво га на ро да и 
сво је јед но је зич ни ке дру ге ве ре, са мо ћи ри ли цу не на пу штај те. Без 
то га ви ше не ће те би ти Ср би. Ис па да да је глав на опа сност по срп-
ство са др жа на у прак си и у са мој иде ји да Ср би има ју два пи сма. 

На жа лост, го спо дин Ви дић у овом ста ву ни је уса мљен. Ма да 
го то во да и ни је мо гао да на ве де не ке озбиљ ни је и ва жни је фи ло-
ло ге ко ји овај став у це ли ни по др жа ва ју. Он се у свом тек сту на не-
га ти ван на чин од ре ђу је пре ма ста во ви ма  Пе тра Ми ло са вље ви ћа, 
Рад ми ла Ма ро је ви ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа, Ма те Пи жу ри це, Ран ка 
Бу гар ског ко ји о овом пи та њу има ју  дру га чи је ми шље ње. Ви дић 
се, при то ме, ја вља као гла сно го вор ник јед ног ве о ма ан га жо ва ног 
дру штва: Дру штва „Ћи ри ли ца“. Ово дру штво не ма са мо став да ћи-
ри ли цу, као кул тур но до бро срп ског на ро да, тре ба за шти ти ти, већ 
и да је са да шња ла ти ни ца, ко ју упо тре бља ва ју Ср би ма ту ђе пи смо; 
шта ви ше да је нај ве ћа опа сност за Ср бе став да има ју два пи сма. 

У ли те ра ту ри по сто је и ја сна све до че ња да је слич них ми шље-
ња би ло и код из бо ра пи сма сло вен ских на ро да. Би ло је ста во ва и 
то од озбиљ них љу ди у стру ци, сла ви ста ко ји су  за сту па ли ми шље-
ње да сви сло вен ски на ро ди тре ба да има ју јед но пи смо, сло вен ско, 
у ра зним ва ри јан та ма, а то зна чи ћи ри ли цу. Про ти ви ли су се то ме 
да се не ки сло вен ски на ро ди слу же не сло вен ским пи смом, ла ти-
ни цом, јер са мим ти ме из ла зе из окви ра сло вен ске пи сме но сти. 
Све до ци смо да ова иде ја у ствар но сти ни је при хва ће на. У књи-
зи Пе тра Ми ло са вље ви ћа Српскаписма на две стра не, у ко ло на-
ма, пред ста вље на су да на шња пи сма сло вен ских на ро да. На јед ној 
стра ни су пи сма оних на ро да ко ји пи шу ла ти ни цом, на дру гој оних 
на ро да ко ји пи шу ћи ри ли цом. Има их го то во под јед на ко. На пи та-
ње: да ли су они сло вен ски на ро ди ко ји пи шу ла ти ни цом пре ста ли 
да бу ду сло вен ски на ро ди, мо гућ је ова кав од го вор. Ла ти ни ца им 
не сме та да бу ду сло вен ски на ро ди, да пи шу и чу ва ју иден ти тет 
сво га је зи ка, баш као и они ко ји пи шу са мо ћи ри ли цом. Сва ки од 
сло вен ских на ро да би рао је за се бе ре ше ња ко ја му нај ви ше од го-
ва ра ју. Вре ди под се ти ти и на чи ње ни цу да је сло вен ска пи сме ност, 
ко ја се ве зу је за де лат ност Ћи ри ла и Ме то ди ја, обе ле же на дво а-
збуч јем: гла го љи цом и ла ти ни цом.9)

До ста ин фор ма ци ја о то ме ко ји све на ро ди на све ту пи шу ка-
квим пи сми ма, и ко ји све на ро ди има ју две азбу ке, чи та лац мо же 
да се оба ве сти из књи ге Писмо ан гли сте Ран ка Бу гар ског ко ју је 
1996. из да ла Ма ти ца срп ска. Са свим је ја сно, да Ср би ни су је ди ни 

9)  Пе тар Ми ло са вље вић, Срп ска пи сма, Ба ња Лу ка-: Бесједа, Бе о град: Арслибри, 2006.
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на род у све ту ко ји има два пи сма. При то ме не тре ба иг но ри са ти 
ни чи ње ни цу да и Нем ци ја сно раз ли ку ју два сво ја пи сма: ла ти ни-
цу и го ти цу. (Са мо се у Хи тле ро во вре ме ин си сти рао на то ме да се 
не гу је го ти ца као чи сто не мач ко пи смо ко је ће  Нем це и по овом 
обе леж ју што ви ше одва ја ти од дру гих на ро да). Те зу про фе со ра 
Ми ло са вље ви ћа по др жа ва и лин гви ста Ми лош Ко ва че вић кад ка же 
да, без об зи ра на „ме ђу Ср би ма ши ро ко рас про стра ње но ми шље-
ње, Ср би ни су је ди ни на род ко ји упо тре бља ва два пи сма . Уоп ште 
узев ши бро ју је зи ка у сви је ту не од го ва ра екви ва лен тан број пи са-
ма“. За ла жу ћи се за рав но прав ну упо тре бу ћи ри ли це, Ко ва че вић то 
не чи ни не ги ра ју ћи срп ски ка рак тер да на шње ла ти ни це.10)

По во дом иде је да је пи смо бит но за иден ти тет на ро да вре ди 
под се ти ти на си ту а ци ју у по гле ду пи сме но сти два на ро да са ко ји-
ма су Ср би исто риј ски и кул тур но по ве за ни: на Тур ке и на Ру му не. 
Све до 1928. го ди не Тур ци су пи са ли ара би цом; тек та да су, у вре ме 
Ата тур ка, узе ли да на шњу ла ти ни цу. Све до 1865. Ру му ни су пи са-
ли пр во срп ском цр кве ном ћи ри ли цом, а по сле срп ском гра ђан ском 
ћи ри ли цом (јед но вре ме баш оном ко ју је за Ср бе и Ру му не са чи-
нио Ор фе лин). Од та да пи шу ла ти ни цом. Ако има мо у ви ду це ли ну 
ру мун ске или тур ске пи сме но сти, не би би ло исти ни то твр ди ти да 
су јед но а збуч ни на ро ди. Са пра вом да нас мо же мо да ка же мо да ни 
Тур ци ни Ру му ни овим про ме на ма пи са ма ни су из гу би ли иден ти-
тет. Јер им је зич ки иден ти тет ни је био угро жен. Све до ци смо да 
се и о Тур ци ма и о Ру му ни ма да нас го во ри као о про спе ри тет ним 
на ро ди ма. Је рар си Срп ске пра во слав не цр кве чак ис ти чу да је код 
пра во слав ног де ла ру мун ског на ро да пра во сла вље у успо ну.

Не ма мо пре ци зне по дат ке о то ме ко ли ко Ср ба да нас пи ше ћи-
ри ли цом а ко ли ко ла ти ни цом. По сто је са мо про це не. Пре ма про-
це на ма да нас са мо око 53%  Ср ба  пи ше ћи ри ли цом а  47% ла ти-
ни цом. Да ле ко је ви ше мла дих ко ји пи шу ла ти ни цом. Оту да да нас 
тре ба схва ти ти као оправ да ну  бо ја зан да ће ла ти ни ца по ти сну ти 
ћи ри ли цу. При род но је за то да се отво ре но су о чи мо с пи та њем: 
Шта ће се де си ти са Ср би ма ако ла ти ни ца у њи хо вој пи сме но сти 
са свим по ти сне ћи ри ли цу? 

Ако има мо у ви ду ис ку ства дру гих на ро да, он да мо же мо да 
оче ку је мо ова кав од го вор. Ср би ма, као и дру гим на ро ди ма, опа-
сност пре ти са дру ге стра не, а не од ла ти ни це. Ни су про па ли ни 
дру ги сло вен ски на ро ди, ко ји су се од лу чи ли да пи шу ла ти ни цом, 
па не мо ра ју да про пад ну ни Ср би. Баш као што ни су про па ли ни 

10)  Ви ди ши ре: Ми лош Ко ва че вић, Про тив не и сти на о срп ском је зи ку, Срп ско про свјет но 
и кул тур но дру штво Просвјета, Па ле - Би ле ћа, 2005.
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на ро ди ко ји су за др жа ли ћи ри ли цу. Нај ма ње су про па ли на ро ди ко-
ји пи шу нај не са вр ше ни јим пи смом, као што то чи не Ки не зи. 

Тра ди ци о нал на срп ска фи ло ло ги ја, она ко ју пред ста вља ју Вук, 
Да ни чић, Сто јан Но ва ко вић, Бе лић и Ивић има ла је став да Ср би 
тре ба да за др же оба пи сма, ћи ри ли цу и ла ти ни цу. Ово ре ше ње не 
тре ба тек та ко од ба ци ти ра ди ува жа ва ња ста во ва она квих бо ра ца 
за срп ске на ци о нал не ин те ре се чи ји је гла сно го вор ник  го спо дин 
Ви дић. 

По што је у оп ти ца ју иде ја да се срп ски иден ти тет мо же са чу-
ва ти по мо ћу ћи ри ли це, од ко ри сти је ово га пу та и да се обра ти па-
жња на два до ку мен та, на СрпскуписменицуЈо ва на Или ћа из 1860. 
и на је дан чла нак  Вин ка Па це ла из 1861. го ди не. Нај ва жни ји део 
Или ће ве Српскеписменице об ја вљен је у збор ни ку 2,  Документи,  
при пре мље ном за Но во сад ски скуп Срп ско пи та ње и ср би сти ка. 
Глав ни ста во ви  Вин ка Па це ла об ја вље ни су у књи зи Српскаписма 
Пе тра Ми ло са вље ви ћа. 

Јо ван Илијћ, из вре ме на Српскеписменице, био је и је дан од 
нај зна чај ни јих срп ских пе сни ка, али и по ли тич ких пр ва ка у Ср би-
ји око сре ди не 19. ве ка. Са да се че шће по ми ње као отац Во ји сла ва 
и Дра гу ти на Или ћа. У сво јој књи жи ци он срп ски при ка зу је као је-
дан је зик ко ји има три на чи на из го во ра: екав ски, ије кав ски и икав-
ски.  По себ но пред ста вља азбу ку Ср ба ис точ не цр кве (то је Ву ко ва 
ва ри јан та ћи ри ли це) и „азбу ку Ср ба за пад не ве ре“ (то је ва ри јан та 
ла ти ни це из Ву ко вогПрвогсрпскогбуквара(1827). Ова ла ти ни ца 
има као и ћи ри ли ца 30 сло ва. У њој су 29 сло ва иден тич нни сло-
ви ма да на шње ла ти ни це. Са мо је сло во на на шње ла ти нич ко đ пи-
са но  као ди граф, dј, као и код Ву ка. Сло во đ ће у ла ти ни цу уве сти 
Ђу ро Да ни чић, у вре ме пра вље ња Рјечникахрватскогилисрпског
језика. Бе сми сле но је Ву ка, Илиј ћа, или Да ни чи ћа до во ди ти у би ло 
ка кву ве зу са ко му ни змом. Ни је на од мет обра ти ти па жњу и где је 
и ка да књи га штам па на: штам па на је у Но вом Са ду, „бр зо ти ском 
епи скоп ске књи го пе чат ње“.  

Вин ко Па цел је по знат по то ме што се ја вља као је дан од пот-
пи сни ка Беч ког до го во ра. Је да на ест го ди на ка сни је, у јед ном свом 
члан ку, чи ји је глав ни део пре нео Вик тор Но вак у књи зи ВукиХр
вати (1967),  ви ше не за сту па ста во ве из Беч ког до го во ра да „је дан 
на род тре ба и јед ну књи жев ност да има“, и да тај је дан на род чи не 
при пад ни ци „ис точ ног вје ро за ко на“ и при пад ни ци „за пад ног“, већ 
го во ри о при пад ни ци ма ова два вје ро за ко на као о при пад ни ци ма 
два на ро да, ко ји се не раз ли ку ју по из го во ру, али се раз ли ку ју по 
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ве ри и пи сму. Хр ва ти и Ср би го во ре исти је зик, али су Хр ва ти по 
ве ри ка то ли ци,  а Ср би по ве ри пра во слав ци; Хр ва ти пи шу ла ти-
ни цом, а Ср би ћи ри ли цом. Ста во ве Вин ка Па це ла пре нео је Пе тар 
Ми ло са вље вић у књи зи Срп ска пи сма у тек сту под на сло вом Не
принципијелнаразликовањаСрбаиХрватанаосновувереиписма.
Ова иде ја о по де ли Ср ба и Хр ва та по ве ри и по пи сму, пла си ра на је 
пре ко иде је ју го сло вен ства Штро сма је ра и Ја ги ћа. До кле је та иде-
ја до ве ла све до ци смо по след њих де це ни ја. 11)

Са свим је ја сно чи ју иде ју на ста вља да спро во ди Ви дић за јед-
но са сво јим исто ми шље ни ци ма. На сто ји да спро во ди ста ру хр-
ват ску иде ју. Вре ди се под се ти ти ре чи из Је ван ђе ља. Опро сти им 
Го спо де, не зна ју шта чи не. 

На осно ву ста во ва Јо ва на Или ћа и Вин ка Па це ла из 60-тих го-
ди на 19. ве ка мо гу се ви де ти и ко ре ни да на шњих ори јен та ци ја на 
срп ској фи ло ло шкој сце ни. 

По ли тич ка стра те ги ја из ра же на у ста во ви ма Вин ка Па це ла се 
ка сни је оства ри ва ла пре ко по ли ти ке Штро сма је ра, Ја ги ћа, Ју го-
сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти, Но во сад ског до го во-
ра. Шта је Ср би ма у про шло сти ова по ли ти ка при ре ди ла до вољ но 
је по зна то 

Та ко ђе је ја сно и да По крет за об но ву ср би сти ке об на вља фи-
ло ло шко-по ли тич ке ста во ве Ву ка Ка ра џи ћа, Јо ва на Или ћа, али и 
Ма ти це срп ске и Срп ске кра љев ске ака де ми је из пред ју го сло вен-
ског пе ри о да. 

Филолошкеигеополитичкеподвале

У тек сту го спо ди на Ви ди ћа упо тре бља ва се је дан реч под ва ла. 
До ду ше, она се ве зу је са мо уз де лат ност при ста ли ца По кре та за 
об но ву ср би сти ке. По Ви ди ћу, као и по дру ги ма чи ји је он гла сно-
го вор ник, да нас под ва љу ју они ко ји сма тра ју да Ср би има ју два 
пи сма. Јед но од пи са ма тре ба да пре пу сте бра ћи Хр ва ти ма; та ко ће 
се од њих  ја сно раз де ли ти.

Из раз под ва ла ствар но тре ба узе ти као кључ са са гле да ва ње 
не ких по те за у обла сти фи ло ло ги је, али и ге о по ли ти ке. Ова реч 
ствар но има сми сла ка да се упо тре бља ва ка да су у пи та њу је зич-
ки про бле ми, по себ но они ко ји се ти чу иден ти те та срп ског је зи ка.  
Мо же мо да на ве де мо ви ше та квих под ва ла. 
11)  Ви ди о то ме: Беч ки Књи жев ни до го вор, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникра

дова2, при ре дио Пе тар Ми ло са вље вић, Логос - Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос
Ваљево, 2007; Пе тар Ми ло са вље вић, Ре фор ма ла ти ни це Ву ка Ка ра џи ћа, исто, стр. 
103-135; Пе тар Ми ло са вље вић, При каз пи са ма, исто, стр. 136.
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Вук је стал но го во рио да Ср би има ју свој је зик, а Хр ва ти свој. 
Под ва ла је кад се ка же да је ни ко дру ги не го баш Вук  тво рац срп-
ско хр ват ског је зич ког је дин ства. Под ва ла је кад се ка же да је Беч ки 
до го вор био до го вор Ср ба и Хр ва та око за јед нич ког је зи ка. У тек-
сту До го во ра не по ми њу се Ср би и Хр ва ти, по ми ње се са мо је дан 
на род чи ји се при пад ни ци ис точ ног и за пад ног вје ро за ко на раз ли-
ку ју по пи сми ма. Све се мо ра дру га чи је ту ма чи ти, у скла ду са ста-
во ви ма ствар ног ауто ра овог до ку мен та. Под ва љи ва ло се, на кнад-
но, Ву ку, а пре ко Ву ка под ва љи ва ло се срп ском на ро ду.

Иван Броз је на пра вио Хрватскиправопис на кор пу су де ла Ву-
ка и Да ни чи ћа. Оправ да но је пи та ње: ка кав је то хр ват ски пра во пис 
на де ли ма срп ских пи са ца?! 

Броз је по чео, а по сле ње го ве смр ти Фра њо Иве ко вић је  за вр-
шио и об ја вио  Рјечникхрватскогјезика (1901). У пред го во ру се 
ка же да је овај Рјечник пра вљен на ме та ри ја лу де ла Ву ка, Да ни-
чи ћа, Ње го ша  и Ми ла на Ђ Ми ли ће ви ћа. У тач ки де сет пред го во-
ра ка же се да је овај реч ник мо гао и да се на зо ве срп ски, да су га 
пра ви ли Ср би. Ка кав је то реч ник хр ват ског је зи ка на де лу срп ских 
пи са ца?

Граматикаистилистикахрватскогилисрпскогјезика (1899)
То ме Ма ре ти ћа, пра вље на је на кор пу су де ла Ву ка и Да ни чи ћа. Од-
мах по сле об ја вљи ва ња ове де бе ле и не спор но до бре књи ге пра-
вље но је ње но школ ско из да ње под на сло вом Граматикахрват
скогјезика.При род но је пи та ње: ка ква је то гра ма ти ка хр ват ског 
је зи ка ко ја се пра ви са мо  на кор пу су де ла срп ских пи са ца?! 

Да нас се са свим си гур но мо гу пра ви ти и реч ни ци, и гра ма ти ке 
и пра во пи си на кор пу су де ла ауто ра ко ји су се не сум њи во осе ћа ли 
Хр ва ти ма. Али је зик ко јим пи шу хр ват ски пи сци не зна чи да је са-
мим ти ме по стао и хр ват ски. На исти на чин као што ни ен гле ски 
ни је по стао хр ват ски ка да га пи шу Хр ва ти.

Јед на од ве ли ких под ва ла учи ње на је и кад је у пи та њу пи сма 
ко јим су се слу жи ли Ср би ис точ не и Ср би за пад не цр кве. 

Хр ват ска је 1994. ре ги стро ва ла код УНЕ СКО ла ти ни цу као хр-
ват ско пи смо. То је учи ње но на осно ву иде је да су ла ти ни цу ство-
ри ли Хр ва ти. Они ко ји су схва ти ли тај по тез ка жу да се не где та мо, 
ваљ да у УНЕ СКУ, све што је пи са но и об ја вље но  ла ти ни цом, тре-
ти ра као хр ват ско.

Став да су да на шњу ла ти ни цу ство ри ли Хр ва ти, по ста ла је са-
став ни део обра зов ног си сте ма у бив шој Ју го сла ви ји. Овај став  су 
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по след њих го ди на по себ но раз гла си ли срп ски ћи ри ли ча ри. Ла ти-
ни ца јед за њих хр ват ско пи смо, јер су је ство ри ли Хр ва ти. Овој ла-
ти ни ци да то је и име „га ји ца“, јер ју је ство рио Гај. Чак је на во ђе но, 
на осно ву ли те ра ту ре, и кад је и где Љу де вит Гај то учи нио. Учи-
нио је то у  Краткојосновихорватскославенскогправописања из 
1830. Али та књи жи ца од 28 стра на ни је мо гла да се на ђе ниг де у 
ју го сло вен ским јав ним би бли о те ка ма; ни су је ре ги стро ва ли ка та-
ло зи. 

Из гле да да је ова Га је ва књи жи ца пр ви пут, ске ни ра њем, об-
ја вље на уСрпскимписмима про фе со ра Ми ло са вље ви ћа. Тек кад 
је ова књи жи ца ова ко, пр ви пут по ста ла до ступ на, по ста ло је са-
свим ја сно да нам је сви ма, под ва љи ва но: по ту ран је рог за све ћу. 
Учи ње но је исто као и са срп ским је зи ком, ко ји је не пра вед но про-
гла шен за хр ват ски. По ка за ло се да је Гај ствар но ство рио јед ну 
ла ти ни цу, и то за хр ват ски је зик јед зик (да не бу де за бу не: за оно 
што се ка сни је на зи ва ло кај кав ско на реч је). Се дам ка рак те ри стич-
них сло ва, у овој ствар ној  „га ји ци“ раз ли ку ју се од сло ва да на шње 
ла ти ни це. Ове сво је ла ти ни це Гај се од ре као 1835. у по чет ку де-
ло ва ња Илир ског по кре та. За јед но са срп ским је зи ком, Хај је та да 
при хва тио и пи смо Ср ба за пад не цр кве, тј. при хва тио је и њи хо ву 
ла ти ни цу.

Пред ме ђу на род ним су до ви ма во де се спо ро ви за пра во на зи ва 
си ре ва, ви на, шљи ва. Ни је се де си ло да се не ком на ро ду учи ни оно 
што и Ср би ма:  да се при сво ји  њи хов је зик, да се при сво ји јед но 
срп ско пи смо; да се де ло ви срп ског на ро да; нај зад и да им се оспо-
ра ва пра во да се по на ша ју као и сви дру ги на ро ди. Све је то има ло 
ге о по ли тич ку ко но та ци ју. У ви ше на вра та смо у сво јим  ра до ви ма 
ис ти ца ли да је срп ско-хр ват ски исто риј ски су срет и су коб, ко ји се 
до го дио у вре ме илир ског по кре та, пре вас ход но ге о по ли тич ки мо-
ти ви сан и  да има ши ре вер ске и др жав но-им пе ри јал не ко ор ди на те. 
На зва ли смо то-Аустро-хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства 
и ју го сло вен ства, ко јем тре ба до да ти и ва ти кан ску ве ков ну по ли ти-
ку ми си о нар ства и про зе ли ти зма пре ма срп ским зе мља ма.  Рим и 
Беч су  Хр ва ти ма до де ли ли уло гу по себ не на род не за јед ни це,   пре-
ко ко јег ће из вр ши ти сво је ми си о нар ско-про зе лит ске и ге о по ли тич-
ке ци ље ве-за по се да ња срп ског ет нич ког и исто риј ског про сто ра. 
Кроз  тај и та кав про је кат тре ба са гле да ва ти и хр ват ско од ри ца ње 
од соп стве ног - хр ват ског ( кај кав ског) је зи ка и при сва ја ње срп ског, 
као и цео срп ско-хр ват ски ет но-је зич ки фе но мен - Ср бе ка то ли-
ке та ко зва не Хр ва те и уоп ште про блем срп ско-хр ват ских ет нич ких 
и по ли тич ких од но са од илир ског по кре та до да нас. С хр ват ским 
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(кај кав ским) је зи ком ни кад не би ус пе ли по хр ва ти ти Ср бе ка то ли-
ке Дал ма ци је, Ду бров ни ка, Бо сне и Хер це го ви не, Сла во ни је, Ли ке, 
Кор ду на; без срп ског је зи ка у јав ној упо тре би, Хр ват ска би оста ла 
у сво јим по ви је сним гра ни ца ма.  Не мо же се ре ћи да да су Ср би у 
све му то ме не ви ни. Ни је тре ба ло да то ле ри шу то што то ле ри шу. А 
кад су већ при хва та ли то што су при хва ти ли, тре ба да схва те и да 
су  мо ра ли  да до ђу у си ту а ци ју у ко јој са да је су. Ако из те си ту а ци-
је хо ће да иза ђу, мо ра ју да се по на ша ју као и сав дру ги ци ви ли зо ва-
ни свет. А то зна чи да шти те вред но сти ко је су ство ри ли. 12)

Ако се Ср би ма мо же при ме ти ти да ни су до вољ но ак тив ни у 
од бра ни иден ти те та сво га је зи ка и сво јих пи са ма, још ви ше се мо-
же за ме ри ти што до зво ља ва ју да се ме ђу са мим Ср би ма на ђу они 
ко ји ће спро во ди ти ту ђе иде је, ко ји ће у сво јој сре ди ни спро во ди ти 
ту ђе ста во ве, од но сно не го ва ти ту ђу по ли ти ку. 

Не ко ли ко го ди на, де ве де се тих, над ви ла се јед на ве ли ка по шаст 
над срп ским на ро дом. Она је би ла у окви ру бор бе за  при хва та ње 
ека ви це као срп ског је зич ког стан дар да. Срп ски је зик. по при ста-
ли ца ма ста ва о ека ви за ци ји срп ског стан дард ног је зи ка,  мо же оп-
ста ти ако се све де са мо на ва ри јан ту ко ји дру ги не упо тре бља ва ју. 
Што је зна чи ло да ије ка ви цу тре ба пре пу сти ти дру ги ма.

Да нас се опет над Ср би ма над ви ла слич на опа сност: да Ср би 
тре ба да се од рек ну ла ти ни це ко ју су у про шло сти ство ри ли њи хо-
ви фи ло ло зи, да се огра ни че са мо на ћи ри ли цу. Ја сно им се пре до-
ча ва: Ср би ће оп ста ти са мо ако оста ну ћи ри ли ча ри. На да мо се да  
ће и ова по шаст ми ну ти. 

Да се не би сте као ути сак да По крет за об но ву ср би сти ке има 
не што про тив ћи и ри ли це и ње ног чу ва ња, или да та ко не што, ни 
не дај Бо же, има Вла да Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не у из бе гли штву,  
до вољ но је под се ти ти на Но во сад ски скуп. Сви ре фе ра ти у збор ни-
ци ма са овог Ску па об ја вље ни су она ко ка ко су их њи хо ви ауто ри 
по сла ли: и ћи ри ли цом и ла ти ни цом. Де си ло се та ко да се са мо је 
ма ли број тек сто ва  об ја ви ла ти ни цом, не где око 5%. Увод не ре фе-
ра те на овом Ску пу има ли су уни вер зи тет ски про фе со ри: Пе тар 
Ми ло са вље вић, Рад ми ло Ма ро је вић, Ми лош Ко ва че вић и Ра до је 
Си мић. Пр ва тро ји ца су уче ство ва ли у пи са њу За кљу ча ка (про фе-
12)  Ви ди ши ре: Пе тар Ми ло са вље вић, Иде је ју го сло вен ства и срп ска ми сао, Логос,  Ва-

ље во, 2007; 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: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова1, при ре ди ли Пе тар 
Ми ло са вље вић и Мом чи ло Су бо тић, Логос-Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца Логос Ва-
ље во, 2007, стр. 150-183; Мом чи ло Су бо тић, Од нос фи ло ло ги је и иде о ло ги је код Ср ба, 
Политичкаревија 01/2009,  ИПС, Бе о град, 2009, стр. 67-86.
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сор Си мић дру гог да на ни је уче ство вао у ра ду Ску па). Ево ка ко 
гла си део по све ћен срп ској пи сме но сти. 

СРПСКОПИСМО

Срп ски на род је ба шти ник ста ро сло вен ске пи сме но сти на сво-
јим ста рим пи сми ма, гла го љи ци и ћи ри ли ци, ко ју су при хва ти ли и 
дру ги сло вен ски на ро ди. 

Са вре ме на Ву ко ва (и ву ков ска ) ћи ри ли ца је на ци о нал но пи-
смо срп ског на ро да и га рант ње го вог кул тур ног кон ти ну и те та.

Срп ској кул ту ри при па да и све што је на срп ском је зи ку на-
пи са но срп ском ла ти ни цом. Срп ску ла ти ни цу, у са вре ме ној вер зи-
ји, за срп ски је зик ко ди фи ко вао је Вук Ка ра џић. Ђу ро Да ни чић је  
је за ме нио ла ти нич ке ди гра ме по себ ним гра фе ма ма, од ко јих је у 
упо тре би оста ло đ, (уме сто dј).

Не при хва тљив је, оту да, став да је са да шња ла ти ни ца ко јом се 
слу жи срп ски је зик хр ват ско пи смо, „га ји ца“. Љу де вит Гај је ствар-
но ство рио јед ну вр сту ла ти ни це за хр ват ски је зик (кај кав ско на-
реч је). Али он сам је од ба цио ову сво ју ла ти ни цу, и да нас је ни ко 
ви ше не упо тре бља ва.13)

Резиме
У при ло гу  се го во ри о те гоб ној об но ви ср би сти ке-на уч не 

ди сци пли не о срп ском је зи ку, пи сми ма,  срп ској књи жев но сти и 
срп ском на ро ду. Ука зу је се на исто риј ске и је зич ке фал си фи ка те и 
кри во тво ре ња у ју го сло вен ском  пе ри о ду срп ске исто ри је.  На ста-
вља се бор ба из ме ђу ср би сти ке и сер бо кро а ти сти ке, ко ја је, на жа-
лост, при сут на још са мо у срп ским на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и 
то на кон  по ра за ју го сло вен ске иде је и рас па да ју го сло вен ске др-
жа ве . На кон што су се Хр ва ти, при сво јив ши срп ски је зик и Ву-
ко ву ла ти ни цу, од ре кли „за јед нич ког“ је зи ка, не ма ви ше ни ка квог 
ни на уч ног ни на ци о нал но-по ли тич ког сми сла да срп ске ин сти ту-
ци је по пут СА НУ и Ма ти це срп ске и да ље срп ски је зик на зи ва ју 
срп ско хр ват ски. На рав но, то  ни кад  ни је би ло на уч но уте ме ље но, 
ни ти је би ло у скла ду са Ву ко вим је зич ким ста во ви ма, али је сте са 
ста во ви ма хр ват ских иде о ло га и лин гви ста Штро сма је ра и Ја ги-
ћа. На Штро сма је ро вим и Ја ги ће вим ста во ви ма из гра ђе не су обе 
ју го сло вен ске др жа ве. Њи хо ве ста во ве при хва ти ли су срп ски лин-
13)  За кључ ци Но во сад ског на уч ног ску па „Срп ско пи та ње и ср би сти ка“, део Српскопи

смо, у: Српскопитањеисрбистика,Зборникрадова2, При ре дио Пе тар Ми ло са вље-
вић, Логос Бач ка Па лан ка, Књи го твор ни ца ЛогосВа ље во, 2007, стр. 137-138.
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гви сти и фи ло ло зи, као и срп ски по ли ти ча ри, и они у пр вој и дру-
гој Ју го сла ви ји, али и офи ци јел не срп ске др жав не и на ци о нал не 
ин сти ту ци је у пост ју го сло вен ском пе ри о ду. А њи хо ви ста во ви су 
сле де ћи. Штро сма јер је ис ти цао да су Ју жни Сло ве ни - Ју го сло ве-
ни - он је ту убра јао Ср бе, Хр ва те и Сло вен це (не и Бу га ре, јер ни су 
би ли у окви ру Хаб сбур шке мо нар хи је, што ука зу је на ње го ве про-
а у стриј ске ге о по ли тич ке мо ти ве) је дан на род, да Ср би и Хр ва ти 
има ју је дан на род ни је зик (што је та ко ђе про из вољ но и не тач но), 
те да те же по ли тич ком је дин ству. Ја гић је за сту пао јед ну за Хр ва-
те ефи ка сну, али за на у ку не на уч ну и за Ср бе по губ ну те зу. По пут 
Штро сма је ра, сма трао је да Ср би и Хр ва ти је дан на род по је зи ку 
а два на ро да по ве ри. Ср би су пра во слав ци, а Хр ва ти ка то ли ци.  
Ове ста во ве да нас при хва та ју срп ске зва нич не ин сти ту ци је, иако 
су они у пот пу ној су прот но сти са ста во ви ма Све тог Са ве, До си те-
ја, Ву ка и европ ске сла ви стич ке на у ке, као и ста во ва срп ских фи ло-
ло га, исто ри ча ра  и по ли ти ко ло га из пред ју го сло вен ског пе ри о да. 
Ја гић је већ по сле Ву ко ве смр ти (1864) ова ко про ту ма чио Ву ко ву 
син таг му о Ср би ма три за ко на. „Ср би грч ког за ко на, Ср би му ха ме-
дан ског за ко на и Ср би рим ског за ко на - а то су Хр ва ти - по гре шно 
и тен ден ци о зно је до дао Ја гић.

Као што су при сво ји ли срп ски је зик, исто та ко је хр ват ски је-
зи ко сло вац  Гај од ба цио сво ју и пре у зео Ву ко ву ла ти ни цу за хр ват-
ско пи смо. Он је то учи нио у са мом по чет ку илир ског по кре та.  У 
овом при ло гу се ви ди да су ћи ри ли ца и ла ти ни ца, ко ја се ко ри сти 
на про сто ру бив ше СФРЈ, срп ска пи сма.  Ни је дан зна ча јан срп ски 
лин гви ста, а то су: Вук Ка ра џић,  Ђу ро Да ни чић,  Ко ста Но ва ко-
вић,  Љу бо мир Сто ја но вић, Алек сан дар Бе лић,  Па вле Ивић,  Пе-
тар Ми ло са вље вић, Ми лош Ко ва че вић, Рад ми ло Ма ро је вић, Ра до-
је Си мић и дру ги, ни је ре као или на пи сао да ла ти ни ца ни је срп ско 
пи смо. Та ко ђе, ви ди се да  ни су са мо Ср би дво а збу чан на род, већ 
су то и Нем ци, По ља ци, Ру му ни, Тур ци и дру ги, и да та чи ње ни ца 
ни је на ру ши ла њи хов на ци о нал ни иден ти тет.  За пре по зна ва ње и 
очу ва ње на ци о нал ног иден ти те та нај ва жни ји је – је зик. Ва жни ји је 
је зик од пи сма. По крет за об но ву ср би сти ке за ла же се за уни вер-
зал не европ ске вред но сти и ста во ве, па и оне кад је у пи та њу је зик 
и пи смо, а то зна чи вред но сти за сно ва не на ет но је зич ким ста во ви-
ма сла ви сти ке из пред ју го сло вен ског пе ри о да.

Вук је стал но го во рио да Ср би има ју свој је зик, а Хр ва ти свој. 
Под ва ла је кад се ка же да је ни ко дру ги не го баш Вук  тво рац срп-
ско хр ват ског је зич ког је дин ства. Под ва ла је кад се ка же да је Беч ки 
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до го вор био до го вор Ср ба и Хр ва та око за јед нич ког је зи ка. У тек-
сту До го во ра не по ми њу се Ср би и Хр ва ти, по ми ње се са мо је дан 
на род чи ји се при пад ни ци ис точ ног и за пад ног вје ро за ко на раз ли-
ку ју по пи сми ма. Све се мо ра дру га чи је ту ма чи ти, у скла ду са ста-
во ви ма ствар ног ауто ра овог до ку мен та. Под ва љи ва ло се, на кнад-
но, Ву ку, а пре ко Ву ка под ва љи ва ло се срп ском на ро ду.

На жа лост, срп ска дру штве не и по ли тич ка ели та још не схва та 
ге о по ли тич ку су шти ну срп ско-хр ват ског фи ло ло шког фе но ме на. У 
ви ше на вра та смо у сво јим  ра до ви ма ис ти ца ли да је срп ско-хр ват-
ски исто риј ски су срет и су коб, ко ји се до го дио у вре ме илир ског 
по кре та, пре вас ход но ге о по ли тич ки мо ти ви сан и  да има ши ре вер-
ске и др жав но-им пе ри јал не ко ор ди на те. На зва ли смо то - Аустро-
хр ват ски ге о по ли тич ки про је кат илир ства и ју го сло вен ства, ко јем 
тре ба до да ти и ва ти кан ску ве ков ну по ли ти ку ми си о нар ства и про-
зе ли ти зма пре ма срп ским зе мља ма.  Рим и Беч су  Хр ва ти ма до де-
ли ли уло гу по себ не на род не за јед ни це,   пре ко ко јег ће из вр ши ти 
сво је ми си о нар ско-про зе лит ске и ге о по ли тич ке ци ље ве - за по се-
да ња срп ског ет нич ког и исто риј ског про сто ра. Кроз  тај и та кав 
про је кат тре ба са гле да ва ти и хр ват ско од ри ца ње од соп стве ног - 
хр ват ског ( кај кав ског) је зи ка и при сва ја ње срп ског, као и цео срп-
ско-хр ват ски ет но-је зич ки фе но мен - Ср бе ка то ли ке та ко зва не Хр-
ва те и уоп ште про блем срп ско-хр ват ских ет нич ких и по ли тич ких 
од но са од илир ског по кре та до да нас. С хр ват ским (кај кав ским) 
је зи ком ни кад не би ус пе ли по хр ва ти ти Ср бе ка то ли ке Дал ма ци је, 
Ду бров ни ка, Бо сне и Хер це го ви не, Сла во ни је, Ли ке, Кор ду на; без 
срп ског је зи ка у јав ној упо тре би, Хр ват ска би оста ла у сво јим по-
ви је сним гра ни ца ма.  Не мо же се ре ћи да да су Ср би у све му то ме 
не ви ни. Ни је тре ба ло да то ле ри шу то што то ле ри шу. А кад су већ 
при хва та ли то што су при хва ти ли, тре ба да схва те и да су  мо ра ли  
да до ђу у си ту а ци ју у ко јој са да је су. Ако из те си ту а ци је хо ће да 
иза ђу, мо ра ју да се по на ша ју као и сав дру ги ци ви ли зо ва ни свет. А 
то зна чи да шти те вред но сти ко је су ство ри ли.
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THECONTINUATIONOFCROATIANPOLICY
-OnSerbianLanguageandLetters–

Summary
InthejournalPolitickarevijaNo.04/2009therewaspub
lishedanextensivearticlebyNemanjaVidic“ADramatic
Call to the Linguists”. The article was written apropos
thebookSerbianLinguistsSuppressCyrillicByTwoAl
phabetSystem(NoviSad,2009)byDragoljubZbiljic.In
thearticle therearevarioustopicspresented:historical,
national,philological,linguistic,politicalones,andthere
arealsomentionedseveralleadingcontemporarySerbian
philologists. The author paid special attention to gram
matical issues, and that is, as the author argues, to the
issuesregardingthelettersinwhichtheSerbshavebeen
writingandshouldcontinuetowrite.Itisobviousthatthe
authordidnotexposeonlyhisownopinioninthetext,but
also the opinion of onewide circle of the activistswho
havebeen trying to reduceSerbian literacyononlyone
letter, the Cyrillic one. The abovementioned article, the 
reviewofZbiljic’sbook,wasamotiveforonecomprehen
sive elaboration of Serbian language, literature, letters
andthepeopleanditspoliticalandgeopoliticalposition
inpostYugoslavperiod.
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